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Historia pewnego
dilera

Historia inaczej.
Nazistowskie UFO - Początki

wystawa ksiązek
zakazanych

Drodzy Czytelnicy!
Bardzo dziękuję za te wspaniałe dwa lata możliwości bycia redaktorem naczelnym gazety ,,Ellyta”. Cieszę się, że wspólnie
z zespołem,z dużym powodzeniem, udało nam się reaktywować nasze czasopismo. Przez ten czas wiele się nauczyłam, a także poznałam wiele pełnych pasji, zafascynowanych pisaniem osób. Klasa maturalna wymaga ode mnie jednak wiele uwagi, dlatego
też powierzam ,,Ellytę” w ręce nowej Redaktor, trzymam kciuki
i życzę całemu zespołowi powodzenia!
Kinga Wasilewska

„Klimatycznie
w bibliotece”
Każdego miesiąca w naszej bibliotece będziemy mogli podziwiać
wystawę książek oraz przedmiotów dotyczących danego zagad-
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nienia naukowego. Ta inicjatywa
ma na celu zachęcenie uczniów
do zapoznania się z literaturą, beletrystyką oraz różnymi rodzajami dokumentów opisujących
zagadnienia z konkretnego przedmiotu. W październiku pani profesor Ewa Lica-Boruta oraz pani
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Lekkim piórem
Zatoka marzeń

profesor Grażyna Bułatek zachęcają do zapoznania się z
propozycjami dotyczącymi geografii
oraz
przeniesienia
się
w świat podróży - dzięki pamiątkom zgromadzonym w czytelni.
Wystarczy jedna przerwa, aby myślami być jednocześnie w Egipcie,
Walii, Australii, Indiach, Chinach,
Meksyku, Japonii, Madagaskarze,
Zimbabwe i wielu innych zakątkach świata.
Marta Myślinska

Kochani
Czytelnicy
Ellyty!
Nie
ukrywam, że odczuwałam presję,
kiedy pracowaliśmy nad tym
numerem.
Jestem nową redaktor naczelną, co
jednocześnie bardzo mnie cieszy
i stresuje. W życiu potrzebne są
nowe wyzwania. Ja takowe podjęłam, bo dlaczego by nie?
Niezwykle się cieszymy, że
po długich wakacjach wreszcie
możemy wrócić do Was z czymś, co
robimy po prostu najlepiej – piszemy zgrabne teksty o naszej
szkole, stylu życia i wydarzeniach
na świecie. Jeśli szukasz motywacji do ćwiczeń – w tym numerze na pewno ją znajdziesz. Kiedy
obawiasz się przyjazdu imigrantów do Polski albo braku cukru
w szkolnym sklepiku – my Ciebie uspokajamy. Jeżeli spędzasz
kolejny jesienny wieczór płacząc
– my radzimy, jak łatwo poprawić
sobie
nastrój
dobrą
muzyką.
Siadaj
Kochany
Czytelniku z kubkiem gorącej czekolady i dotrwaj do końca tego numeru, bo tam czeka na Ciebie miła
niespodzianka.
Marta Kamińska

3

Nasza Szkoła

Wyjazd
integracyjny
11 września z wyjazdu integracyjnego wróciły juz wszystkie klasy.
Pierwszoklasiści spędzili trzy dni w
“Polonezie” w Pieczyskach.
Już pierwszego dnia po obiedzie każda klasa usłyszała dokładny plan dnia, w którym, na całe
szczęście, był też czas wyznaczony
na odpoczynek.
Drugiego i zarazem ostatniego wieczora odbyło się ognisko.
Przy cieple uczniowie oglądali i słuchali
występów każdej klasy. Pojawiły się gitary
i wiele adaptacji znanych pisenek.. Po części artystycznej nastąpiła ta najważniejsza,
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czyli konsumpcyjna. Później wszyscy grzecznie rozeszli się do pokoi
w celu przygotowania się do snu,
potrzebnego do wcześnie zaczętego
dnia powrotu.
Gdy wszyscy juz zjedli swoją
piatkową rybę, wyjechali z ośrodka
zadowoleni i, oczywiście, zintegrowani.
Dominika Fijołek

Nasza Szkoła

Wystawa książek zakazanych!

Na
przełomie
września
i października obchodzimy ogólnopolski tydzień książek zakazanych, którego nie zabrakło
również w naszej bibliotece. Na
pólkach znalazły się książki, za
których czytanie w poszczególnych częściach świata, w danym
okresie historycznym groziły surowe kary. Ten niezwykły tydzień
ma zwrócić uwagę na kwestię wolności słowa oraz problem cenzury i zakazu czytania książek. Na
wystawie znajdują się takie pozycje, jak: „Przeminęło z wiatrem”,
„Jądro ciemności”, „Buszujący w zbożu”, „Lot nad kukułczym gniazdem”,
„ARCHIPELAG GUŁag”, „Cierpienia
młodego Wertera”, „Charlie i fabryka czekolady”, „Doktor Żywago” oraz
Pismo Święte. Tydzień Zakazanych Książek zaczęto obchodzić na

świecie od 1982r. Miał być odpowiedzią na nagły wzrost liczby prób „zakazywania książek”
w szkołach, księgarniach i bibliotekach. Polska przyłączyła się do
tej akcji dopiero kilka lat temu.
Dlatego też, wystawa przygotowana przez prof. Grażynę Bułatek
i prof. Ewę Licę-Borutę niech będzie małą zachętą do sięgania po
literaturę, która z najróżniejszych
przyczyn znalazła się kiedykolwiek
na celowniku cenzorów.
					
Marta Myślinska,
Monika Bronikowska
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Co się dzieje

WEGE PARK
Niedawno przy ul. Gimnazjalnej otwarto nowy lokal – Wege Park.
Znajduje się on koło dobrze nam
wszystkim znanego Burger Parku,
jednak jest jego całkowitym przeciwieństwem.
Knajpka powstała z myślą
o weganach i wegetarianinach, więc
w menu nie znajdziemy ani grama
mięsa. Nawet wystrój odpowiada
tej idei. Gdy wchodzimy do Wege
Parku, uderza nas wszechobecna
oliwkowa zieleń. Jest tam niewiele
miejsca, wystarczająco jednak by
stworzyć przytulną,domową atmosferę . Wystrój jest bardzo prosty –
zaledwie kilka drewnianych stołów,
poduszek, i książki ułożone na podłodze, które są dostępne dla gości,
by umilić im czekanie.
Jeśli chodzi o menu, w Wege
Parku możemy zjeść przede wszyst-
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kim wegetariańskie burgery i sałatki. Ja sama nie jestem wegetarianką i miałam wątpliwości widząc
w menu burgery o nazwie „Buraczek”, „Zielony Groszek” czy
„Fasolka”, jednak postanowiłam nie
uciekać do Burgera i chociaż spróbować. Teraz z całą pewnością mogę
powiedzieć, że „Buraczek” niczym
nie ustępuje sąsiadom. Zawsze na
ladzie stoją różne, przepysznie wyglądające ciasta, więc możemy zjeść
też deser. Restauracja z czasem
planuje poszerzyć menu, więc warto być na bieżąco z nowościami.
Wege Park jest idealnym miejscem dla weganów, ale też smaczną
alternatywą dla przeciętnych „zjadaczy mięsa”. Lokalizacja restauracji jest strzałem w dziesiątkę, bo
w okolicy nie ma żadnego lokalu
o podobnej tematyce i mam wrażenie, że wegeburgery na stałe zagoszczą na naszej ulicy .

Co się dzieje

Imigranci, czyli tam
i z powrotem.

Kryzys imigracyjny w Europie
trwa nieprzerwanie od kilku miesięcy. Według różnych źródeł do Nowego Świata przybyło już 100-300 tys.
imigrantów z Bliskiego Wschodu,
a ich liczba wciąż rośnie. W związku
z tym rośnie też niepokój społeczny
w państwach Unii, czego najlepszy przykład dają Węgrzy. Również
nad Wisłą możemy być świadkami rosnących obaw i fal krytyki.
Nie od dziś wiadomo, że Polacy są
jednym z bardziej ksenofobicznych
narodów (spowodowane jest to,
oczywiście, burzliwą historią
naszego kraju). Marsze przeciw imigrantom oraz obrzydliwe memy typu „kupując kebaba osiedlasz araba” są coraz
powszechniejszymi zjawiskami
w polskiej sieci. Niepotrzebnie.
O to kilka powodów, dlaczego
nie powinniśmy obawiać się
islamizacji Polski:

Cele migracji. Znaczna część
mediów posługuje się określeniem
uchodźcy, czyli osoby uciekające
przed konfliktem zbrojnym. Dużo
lepsze i bardziej neutralne jest słowo imigrant. Dlaczego? Przed wojną uciekają przeważnie Syryjczycy, ale z całej sytuacji korzystają
też m.in.: Marokańczycy czy Libijczycy, którzy chcą skorzystać z
„otwarcia granic lepszego świata”
i dorobić się paru groszy (tej grupy
teoretycznie UE nie przyjmie). Polska
ma takie warunki socjalne jakie ma.
W skrócie, państwo takiego imigranta nie wyżywi, jeśli on sam nie
weźmie się do roboty. Wniosek: Polska nie jest i nie będzie celem tej
migracji!
Liczba. Początkowo mówiło się
o 1 tys., potem o 12 tys. osób, ale
skończyło się na skromnych 5 tys..
Tak, skromnych, bo dla porównania populacja samej Bydgoszczy wynosi 70 razy więcej – około
350 000. Tak mała liczba nie stanowi zagrożenia dla polskiej kultury
i społeczeństwa. I religia nie jest
tu odniesieniem ponieważ liczba,
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islamistów w Europie powiększała się w stosunku do chrześcijan
jeszcze przed kryzysem migracyjnym. Możliwe, że nigdy w życiu nie
zetkniemy się z takim imigrantem,
chociaż zamieszka w tym samym
mieście.
Pieniądze. Ani ja ani ty, Drogi Czytelniku, nie wydasz na imigranta z Bliskiego Wschodu, nawet
przysłowiowego grosza. Chyba że
będziesz chciał osobiście ich wspomóc, twoja sprawa. Za każdego
sprowadzonego do Polski uchodźcę
zapłaci UE, około 10 tys. euro na
osobę. W dodatku taki przybytek
taniej siły roboczej (niestety głównie
tak są postrzegani migranci z Syrii i innych
krajów arabskich) może
pozytywnie
wpłynąć
na gospodarkę krajów
Nowego Świata, w tym
Polski.
Wymiana
kulturowa. Bzdura! Większość
przybyszów
z biedniejszych krajów arabskich z chęcią
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zazna trochę zachodniej kultury.
Przecież jest to poniekąd jednym
z celów migracji, oczywiście, nie
tak ważnym jak pieniądze i dach
nad głową. Podobno są tacy, którzy zapowiadają burzenie kościołów
i stawianie meczetów. Życzę im powodzenia w zbieraniu funduszy, bo
to kosztuje. Gwarantuję, że prawo
jest równe dla Polaków i imigrantów.
Tak więc, nie ma co się bać.
Nie każdy muzułmanin jest zamachowcem, samobójcą i nie każdy
jest wrogo nastawiony do naszej
kultury. W końcu też sytuacja na
Bliskim Wschodzie się ustabilizuje i tylko nieliczni, którzy odniosą sukces zawodowy, pozostaną
w Polsce. Duża część, niczym hobbit w powieści Tolkiena, wrócą po
odbytej przygodzie do swoich krajów wraz ze zgromadzonym skarbem i tam ponownie zamieszkają.
Uspokojony?
Krzysztof Polasik

Co się dzieje

Historia pewnego dilera

Jarosław Łęcina był podręcznikowym przykładem wzorowego
licealisty. Nie pił, nie palił, a nawet
nie podrywał dziewczyn w klubach.
Miał wspaniałe oceny, tytuł laureata z dwóch olimpiad, a był dopiero
w pierwszej klasie liceum. Odnosił
ogromne sukcesy w sporcie, będąc
przy tym filarem szkolnej drużyny
piłkarskiej. Ta sielankowa historia
trwałaby dalej, gdyby nie pewna decyzja, która zmieniła wszystko...
Pewnego dnia kolega z klasy podszedł do naszego bohatera i
rzekł:
- Jaras! Co u Ciebie?
- To co zawsze. - odpowiedział lakonicznie.
- Mam dla Ciebie propozycję nie
do odrzucenia! Chcesz zarobić poważne pieniądze? (Rodzice Łęciny
byli biedni. Tak biedni, że zamiast
kanapek nosił do szkoły szczaw
i mirabelki z nasypu kolejowego.
Tym też się żywił)
- Jak dorosnę, to takie będę zarabiał. Daj mi spokój, wyrzutku.
- Jaras, daj spokój, możemy zarobić
nawet po kilka tysięcy na tydzień,
jak dobrze pójdzie.
- Na czym?
- Będziemy sprzedawcami niezdrowej żywności i królami czarnego
rynku. Wszystkie dziewczyny będą
nasze.
Słysząc to, Jarosław Łęcina
bardzo
się
zdenerwował. Gardził wszystkim co nie-

legalne, więc odprawił kolegę
z niczym. Nazajutrz zmienił zdanie
i ustalili podział obowiązków. Podręcznikowy licealista, jako budzący
zaufanie uczeń, miał potajemnie
rozprowadzać niezdrową żywność.
Krzysztof Laskowski (ten co namówił do grzechu) zajął się sprowadzaniem słodyczy, chipsów i napojów
gazowanych z Rosji. W pierwszym
tygodniu zarobili 500 złotych, w kolejnym 3 tysiące, a po miesiącu stać
ich było na zbudowanie własnej fabryki batoników z czekoladą i zapłacenie łapówek kilku nauczycielom.
Interes kwitł, jednak nauczyciele
zaczęli martwić się Jarkiem. Czuć
było od niego papierosy, zachowywał
się arogancko, nosił bardzo drogie
ubrania i zegarek Rolexa, a przecież
wszyscy wiedzieli, że jego rodziców
na to nie stać. Ponadto stres wynikający z przestępczej pracy sprawił,
że coraz częściej sięgał po alkohol.
Martwili się także właściciele przyszkolnych fast foodów. Ich zyski zaczęły maleć, a kilka przedsiębiorstw
zbankrutowało. O nauczycieli duet
Jarka i Krzysia nie musiał się mar-
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twić. Ci najgroźniejsi byli przekupieni, a Ci mniej groźni sami u nich
kupowali kawę i batoniki. Pewnego
dnia słodkie i miłe życie chłopców
minęło. Nie wiedzieli, że właściciele przyszkolnych sklepów złożyli
na nich donos. To oni sprawili, że
lekcja matematyki była ostatnią w
ich życiu. Do sali weszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przystawili chłopcom
karabiny do głowy i zakuli w kajdany. Potem były
tylko łzy, przeprosiny i marny
adwokat
przydzielony
z urzędu. Za
przestępstwa
ekonomiczne i handel
nielegalnymi
substancjami
chłopcy trafili
do więzienia o
zaostrzonym
rygorze, zgodnie z prawo-

mocnym wyrokiem na 30 lat. Nie
znamy ich dalszych losów. Pozostały po nich tylko plotki. Niektórzy mówili, że młodzi dilerzy zostali pobici na śmierć przez innych
więźniów, jeszcze inni, że popełnili
samobójstwo. Od czasu ich aresztowania nikt w szkole nie odważył się
spojrzec na batoniki.

Nie powtarzajcie tego
w domu

licjantom w przypadku odmówienia
przez nich wzięcia łapówki, australijskich chemików, którzy ugotowali
jajko na twardo, po czym je odgotowali, czyli częściowo przywrócili do
surowego stanu.
Natomiast nagrodę z fizyki
otrzymali trzej naukowcy, którzy
oszacowali czas oddawania moczu
większości ssaków ważących ponad
3 kilogramy na 21 sekund.

W tym roku odbyła się już
dwudziesta piata edycja ceremonia
rozdania nagród Antynobla. Jak
co roku nagrodzono naukowców
i badania, które “najpierw śmieszą,
a później skłaniają do myślenia”.
W tym roku uhonorowano m.in.
policję w Bangkoku za płacenie po-
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Jan Winiarski

Co się dzieje

Tego roku zasłynął również
Michael L. Smith, który w imię nauki sprawdził, jak bardzo bolesne
jest ukąszenie przez pszczołę w 25
miejscach. Ku zdziwieniu wszystkich najbardziej wrażliwym miejscem okazał się penis. Kto by pomyślał…
Tradycja Ig Nobla (ang. ignoble
- niegodziwy, haniebny) sięga 1991,
kiedy po raz pierwszy nagrodzono
badania, “które nie powinny być
powtarzane”. Nagrody nieprzerwanie od ćwierć wieku przyznawane są
w wielu kategoriach, od ekonomii,
przez literaturę, aż do
pokojowej Nagrody Ig
Nobla. W historii trofeów można znaleźć
także kilku Polaków.
W 2009 niewielki
wkład w tworzenie historii Polski na naukowych salonach miała
Karolina
Lewastan.
W imieniu irlandzkiej policji odebrała
nagrodę z literatury.
Dlaczego?
Musiała

wytłumaczyć błędy kolegów, którzy wypisując ponad 50 mandatów
w rubryce “imię i nazwisko” wpisywali “Prawo Jazdy”. Dzięki temu obywatel
Prawo Jazdy był siejącym
największe spustoszenie
kierowcą i jednocześnie
wybawcą pięćdziesięciu
polskich uczestników ruchu drogowego.
Polakiem, który zdobył nagrodę za uczestnictwo w badaniach był
zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Brad Bushmann. W dziedzinie psychologii, wraz z zespołem,
zasłynął badaniem nad fizycznie
trzeźwymi ludźmi. Grupa naukowców odkryła, że ludzie, którzy uważają się za pijanych, myślą też, że
są bardziej atrakcyjni.
Oprócz tych wymienionych, akcentów polskich jest jak na lekarstwo. Wiecie co robić!
Dominika Fijołek
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Lifestyle

Jak zmotywować się do
ćwiczeń?

Mija kolejny, jesienny wieczór,
a Ty znowu leżysz na kanapie oglądając zdjęcia wymarzonej sylwetki na instagramie? Niestety, od samego
leżenia jeszcze nikt nic
nie osiągnął! Leń siedzi
w każdym z nas, jednak
jeśli już choć trochę go
pokonamy, satysfakcję
mamy gwarantowaną.
Jak to jednak zrobić?
Choć to może ba-
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nalne, musisz wyznaczyć sobie cel
i uparcie do niego dążyć. Powinieneś też mieć świadomość, że nigdy
nie osiągniesz ideału, bo wtedy spocząłbyś na laurach . Wszystko małymi krokami! Na początku przebiegniesz zaledwie kilometr? Nie
poddawaj się, każdy jakoś zaczyna,
a już następnym razem pokonasz
dwa! Może za kilka lat to właśnie
Ty zostaniesz mistrzem olimpijskim w maratonie? Bo czemu nie?
Po drugie, chociaż nie mniej istotne, koniecznie walcz ze wszystkimi
wymówkami. Brak czasu? A czyżbyś to nie Ty stracił właśnie dwie
godziny przed telewizorem? ,,Nie
chce mi się”? Uwierz mi, kiedy już
się przełamiesz i skończysz trening,
będziesz z siebie niewyobrażalnie dumny i usatysfakcjonowany
pokonaniem swoich słabości. Nie
lubisz biegać? To nic, sport jest tak
różnorodny, że każdy znajdzie coś
dla siebie. Siłownia, basen, jazda
na rowerze czy chociażby sławna
,,Chodakowska”, wszystko to gwarantuje poprawę sylwetki i każdy

Lifestyle
znajdzie tu coś dla siebie. Nie załamuj się też, bo efekty nie pojawią
się od razu, ale to też ma swoje zalety, przynajmniej nauczysz się cierpliwości, a wszystkie postępy czy
też komplementy ze strony zazdrosnych koleżanek będą dodawać Ci
pewności siebie! Uwieczniaj swoje
postępy na zdjęciach, bo pewnie na
co dzień nie będziesz ich dostrzegać, ale gdy po dwóch miesiącach
spojrzysz na swoje zdjęcie ,,przed”,
możesz być pewny, że będziesz zachwycony!
Oczywiście, wiem, że nieraz będziesz mieć ,,gorsze dni” ,odpuścisz
sobie ćwiczenia czy pochłoniesz
całą pizzę, jednak nie poddawaj
się, bo każdy od czasu do czasu ma
prawo pozwolić się na moment słabości, ale wtedy nie rezygnuj z nowego stylu życia, tylko z podniesioną głową podnieś się niczym feniks
z popiołów, wykonaj chociażby
jedną serię ćwiczeń i poczuj zastrzyk endorfin, tak jakbyś zjadł
calutką tabliczkę czekolady. Na to,
niestety, Ci nie pozwolę, zamiast
tego zabierz swój najwygodniejszy
strój i leć na dwór wykorzystać
ostatnie
momenty ciepła biegając, jeżdżąc na rowerze, czy nawet
hulajnodze! Każde pół godziny
przybliża Cię do wymarzonego celu,
a marzenia są po to, żeby je spełniać!
Aleksandra
Gąsiorowska

Czy potrafisz
odpocząć?
Wbrew pozorom odpoczywanie
to trudna sztuka. Nie każdy z nas
potrafi tak wygospodarować sobie czas, by starczyło go i na pracę, naukę, hobby, swoją wielką
miłość, przyjaciół, leniuchowanie.
Człowiek, który nie odpoczywa jest
zmęczony. Niby dobrze o tym wiesz.
A jednak może się tobie wydawać,
że właśnie odkryłam Amerykę. Jeśli tak, jest to znak, że nie potrafisz
odpoczywać.
Masz na głowie tyle spraw i nie
wyobrażasz sobie odłożyć którąkolwiek z nich na później.
Jasne, powtarzamy sobie wiele
razy, że lepiej zrobić coś teraz, zaraz, już. Ale jeżeli masz piętnaście
rzeczy do wykonania jednego dnia.
A każda z nich zajmie ci średnio
godzinę. To kiedy będziesz mieć
czas na dom, dzieci, hobby, przyjaciół i sen? We wszystkim trzeba
znaleźć złoty środek. Nie przeginać
w obie strony - nie robić ani za mało
ani za dużo.
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Nie potrafisz siedzieć na tyłku.
Pędzisz przez cały ten świat z
wywalonym jęzorem na wierzchu,
wkładasz ręce wszędzie tam, gdzie
nie trzeba i zabierasz się za kilka rzeczy na raz. Hola, hola - wolniej. To nie jest tak, że będąc serio
padniętym po całym dniu musisz
właśnie dzisiaj wypielić ogródek,
pomalować sufit i uporządkować
garderobę. Zielsko, sufit
ani nawet twoje ubrania nie dostaną nóg i
nie uciekną. Chętnie na
ciebie i twój wolny czas
poczekają. Lepiej darować sobie robienie czegoś na pół gwizdka.
Uważasz, że odpoczynek to grzech.
Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Przesadne
lenistwo nie jest w porządku. Ale odpoczynek
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i małe leniuchowanie są jak najbardziej wskazane, zalecane i piękne.
Odłóż te wszystkie papiery, wyłącz
służbowy telefon, schowaj podręczniki do szafy. Zrelaksuj się. Odpocznij. Zrób coś banalnego. Albo
jeszcze lepiej, nie rób niczego. Świat
się nie zawali, naprawdę.
Marta Kamińska

Lifestyle

Mój sposób na przeziębienie
Bycie chorym ma swoje zalety. Chociażby fakt niezliczonej ilości czasu,
którą możesz poświęcić gapieniu
się w ścianę. Albo przyzwolenie na
spożywanie zbyt dużej ilości cukrów prostych celem poprawienia
nastroju. Usprawiedliwione odmówienie znajomym proszącym o pomoc, w słowach: przepraszam, nie
mogę, nie czuję się najlepiej. Wydawać by się mogło, że przeziębienie
to taki piękny urlop od wszystkich
obowiązków, ale jednak bycie chorym nie jest wcale fajne. Ciągłe kichanie, bezustanny kaszel, nagłe
napady gorączki, okrutnie cieknący
z nosa katar, fatalny wygląd i jesz-

cze gorsze samopoczucie.
Lepiej pozbyć się choroby, nim rozkręci się na dobre. Mam na to sposób. Stawiam na naturalne produkty przepełnione dobrymi mikro
i makroelementami.
WODA Z CYTRYNĄ I MIODEM
Żadna herbata nie zrobi tobie tyle
dobrego co poczciwa gorąca woda
z dwoma plastrami cytryny i łyżką
miodu. Blogerki od zdrowego żywienia już dawno pokochały ten magiczny napój. Wcale im się nie dziwię. Cytryna to świetne, naturalne
źródło witaminy C o właściwościach
bakteriobójczych. Miód jest super
słodki i dodatkowo, (dzięki chociażby apidycynie), również zabija bakterie.
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BANAN
Nasz ukochany owoc pełen potasu. Jednak to nie tylko dlatego
jem go, gdy jestem przeziębiona.
Grypa = brak energii do życia. Już
jeden banan pomaga mi w zregenerowaniu organizmu i skupieniu się
na rzeczach ważnych, które jeszcze
dzisiaj muszę wykonać.
WINOGRONA
Naturalne antyoksydanty. Poza tym
są wyjątkowo smaczne i chętnie
nazwałbym je również naturalnymi
antydepresantami.
GORZKA CZEKOLADA
Nie ma sobie równych. W przeciwieństwie do wszystkich mlecznopodobnych czekolad ta naprawdę
jest dobra dla naszego zdrowia ze
względu na wysoką zawartość magnezu.
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KALAFIOR
I ŻÓŁTY SER
Kiedy jestem przeziębiona, lubię
sięgać po te produkty, które są
pożywne. Tym bardziej jeżeli są całkiem smaczne. Kalafior, pomidor
pełen witaminy C i żółty ser jako
białkowa bomba to super szybki pomysł na kolację podczas niechcianego przeziębienia. Tylko koniecznie z kolorowym pieprzem.
Wcale nie mówię, że następnego
dnia obudzisz się i będziesz zdrowy
po zastosowaniu tych wszystkich
naturalnych medykamentów (choć
ja tak miałam). Dobrze jest znaleźć
swój sposób na walkę z przeziębieniem. Na niektórych działa banan,
innym pomaga gripex, a niektórzy
tolerują tylko nalewkę swojej babci.
Marta Kamińska

Cool-tura

Siemanko! To znowu my,
czyli Cyryl i Chmiel, Chmiel
i Cyryl oraz najlepsze hity minionych tygodni. Po wakacyjnej
przerwie przygotowaliśmy dla
Was nową odsłonę najbardziej
imprezowych kawałków Party
Hot 20. Co znajduje się na liście?
Tym razem pierwsze miejsce zajmuje Avicii ze swoim kawałkiem
„Waiting For Love”. Szwedzki
artysta udowadnia nam, że do
świetnego utworu można stworzyć równie świetny teledysk,
bez udziału pięknych, skąpo
ubranych modelek. Trochę inaczej jest w przypadku „How DeepIsYour Love” - Calvina Harrisa, jednak i ta, całkiem prosta
piosenka zdobyła nasze uznanie. W 20 znajdziecie też m.in.:
muzycznego dinozaura (nie aż
takiego starego w sumie) to jest
EllieGoulding z Calvinem Harrisem „Outside”, a także nowy
utwór Davida Guetty i braci
Showtek „Sun Goes Down”, który pretenduje do statusu następnego hitu tego francusko-

holenderskiego połączenia. Na
liście znalazły się również utwory z filmu We AreYourFriends.
Warto poświęcić chwilę czasu
i przesłuchać całą listę, bo jest
ona pełna pozytywnej energii
i poruszających wibracji, które
ożywią każdego…

1. Avicii - „Waiting For Love”
2. Calvin Harris - „How Deep Is
Your Love”
3. OMI - „Cheerleader” (Felix Jaehn Remix)
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4. Axwell /\ Ingrosso - „Sun Is
Shining”
5. Calvin Harris ft. Ellie Goulding - „Outside”
6. David Guetta, Showtec - „Sun
Goes Down”
7. Madcon ft. Ray Dalton - „Don’t Worry”
8. Fifth Harmony ft. Kid Ink „Worth It”
9. Armin van Buuren ft. Mr.
Probz - „Another You”
10. Jack Ü ft. Justin Bieber „Where Are Ü Now”
11. Margaret - „Heartbeat”
12. Robin Schulz - „Sugar”
13. Kygo ft. Conrad Sewell - „Firestone”
14. Dimitri Vegas & Like Mike,
Ne-Yo - „Higher Place”
15. Flo Rida ft. Robin Thickie,
Verdine White - „I Don’t Like It,
I Love It”
16. Will Sparks, Luciana - „Sick
Like That”
17. David Guetta ft. Nicki Minaj, BebeRexha, Afrojack - „Hey
Mama”
18. Years & Years - „Desire”
(Gryffin Remix)
19. Avicii - „For A Better Day”
20. Deorro ft. Erin McCarley „I Can Be Somebody”
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„#Historia
Coachem Życia”, czyli
facebookowa lekcja historii i literatury

Żyjemy w czasach, gdzie ciągle jesteśmy porównywani z innymi. Cały czas atakują nas posty na Facebooku, czy zdjęcia na
Instagramie świadczące o powodzeniu
naszych
znajomych,
ich
znajomych
i
znajomych
znajomych. Patrząc na to, sami
chcemy nadążyć za modą i pochwalić się, że nasze życie również jest pełne sukcesów. Nie możemy pozwolić sobie na słabość,

Cool-tura

zawsze musimy być świetni i na
czasie, mieć najbardziej oryginalne
hobby, najlepsze wyniki w szkole,
a do tego biegać, chodzić na fitness i codziennie jeść najpyszniejsze bezglutenowe śniadanie zdrowsze i bogatsze w minerały niż to, co
jedzą inni. Bo przecież teraz wszyscy
są piękni, zgrabni i cudowni. Tylko,
jak to osiągnąć, wytrzymać i utrzymać? Prosta sprawa, wystarczy kupić
poradnik, a najlepiej z dziesięć,
które odpowiedzą na pytanie „Jak
przeżyć i nie zwariować, a przy okazji nie pozabijać rodziny i zrzucić 10
kilo?”. Nie!!! Nie kupuj dziesięciu
książek- kup jedną. Taką, która jak
na dłoni pokaże Ci, jak radzili sobie
celebryci, hipsterzy i inni dziwacy(czasem wybitni), o których słyszałeś na lekcjach historii czy polskiego.
Oni przecież też chcieli być najlepsi!
Do księgarń trafiły właśnie „Facecje” autorstwa Patryka Brylińskiego
i Macieja Kaczyńskiego, wydane
przez wydawnictwo Otwarte. Autorzy udowadniają, ustami największych sław przeszłości, że „historia
jest coachem życia”. Bo któż udzieli
nam lepszych porad niż ci, których
sukcesy uznane są za oczywiste od
kilkudziesięciu, kilkuset, a nawet
kilku tysięcy lat?
Książka składa się z siedmiu
rozdziałów, które dotykają najważniejszych części naszego życia, przykładowo pracy, rodziny, miłości lub
czasu wolnego. Każda część poprzedzona jest wywiadem z historycznym
ekspertem w danej dziedzinie. Wia-

domo, że najlepszej rady dotyczącej
relaksu, odpoczynku i spędzania
wolnego czasu może udzielić szalony imprezowicz Charles Bukowski,
a o tym, jak się odnaleźć w trudnym życiu wyższych sfer obiektywnie opowie tylko królowa lifestyle’u
Maria Antonina. Innymi gwiazdami są m.in. Wiktor Frankenstein
z synem lub caryca Katarzyna II.
Autorom udało się nawet zrobić meeting z Trójcą Świętą, a to już jest
coś!Gueststars, takie jak Napoleon
Bonaparte i Maria Teresa cesarzowa Austrii, zdradzą nam jak zostać
słynnym politykiem. W dalszej części książki możemy nauczyć się na
błędach słynnego Romea, jak nie
pisać i nie zwracać do ukochanej
lub dowiedzieć się od Odyseusza,
dlaczego nie warto spóźniać się na
kolację.
„Facecje” nie tylko uczą nas jak
żyć, aby było lepiej, ale oferują także
sporą dawkę historii opowiedzianej
facebookowym slangiem. Przeczytawszy, już nigdy nie zapomnisz,
ile kilometrów przebiegł Filippides,
aby ogłosić wygraną Greków pod
Maratonem (przy okazji Kretikos
przypomni o statycznym strechingu po wysiłku, bo już starożytni
Grecy wiedzieli, że zakwasy to niefajna sprawa) i zrozumiesz,dlaczego Kopernik nie miał łatwego życia
za sprawą kardynała Bellarimina
i Urbana VIII. Poznasz również literaturę świata, w tym podróż Dantego po piekle opowiedzianą w face-
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bookowych postach. Jan Długosz
na swoim blogu opisze króla Jagiełłę w sposób, jakiego się nie spodziewasz, a Edgar Allan Poe ujawni kulisy swoich ostatnich chwil.
Dialogi przytoczone w książce
nigdy nie zostały wypowiedziane
(chyba…), jednak gdyby bohaterowie „Facecji” żyli w XXI wieku może
byłoby inaczej? Co by było, gdyby

marki? Może Leonardo da Vinci
zbierałby lajki za swoje nowatorskie
pomysły na Facebooku?
Autorzy nawiązują do postaci obecnych w polskim Internecie
i telewizji. Bona Sforza w swoich postach motywuje do ćwiczeń
i wierzy w swoje fanki niczym Ewa
Chodakowska, a do zdrowego odżywiania zachęca lepiej niż Anna

Mickiewicz i Słowacki mieli Facebooka? Pewnie zgodnie z przypuszczeniami autorów kłóciliby się, czy
„Pan Tadeusz”, czy „Kordian” ma
więcej propsów na dzielni. Może
Maria Skłodowska-Curie byłaby
gwiazdą portali plotkarskich (te
romanse…), a Hermes stałby się
ambasadorem słynnej obuwniczej

Lewandowska. Bracia Lumière prowadzą najpopularniejszego bloga i
nie przejmują się hejterami, podobnie jak polscy youtuberzy. Król Midas ma za to lepszy przepis na złocistego kurczaka niż Karol Okrasa.
Melanże telewizyjnej „Ekipy z Warszawy” wymiękają przy wyczynach
w „Sodoma & Gomora Shore”.
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W górze książek i programów
telewizyjnych o niczym, trudno o
lekką, lecz inteligentną rozrywkę.
Jednak podczas czytania „Facecji” nie tylko można popłakać się
ze śmiechu, ale również nauczyć
się czegoś nowego. Autorzy wyjątkowo dowcipnie i inteligentnie
przypominają fakty historyczne
i przewrotnie je interpretują. Wielkie
historyczne postaci, a także bohaterowie niekoniecznie fascynujących
lektur, mówią naszym językiem.
W końcu oni też wiedzieli, co to lans
i swag. Książka spodoba się nie tylko miłośnikom historii, ale także
tym, którzy jej nie znoszą. Do jej
przeczytania takie osobistości, jak
(o zgrozo!) Artur Schopenhauer, czy
Andy Warhol, któremu podobają
się nawet obrazki. Warto więc wykorzystać doświadczenie bohaterów książki, które jest z pewnością
cenniejsze niż, to co znajdziecie w
większości celebryckich i blogerskich poradników. Bo w końcu #HistoriaCoachemŻycia!
Więcej hejtów Mickiewicza, opisów wyczynów Heraklesa, wyników
bitew i innych newsów znajdziecie
na Facebooku „Facecji” - https://
www.facebook.com/Facecje?fref=ts, Youtubie - https://www.
youtube.com/channel/UCC0zVMZZTqB1by8gt5OJw i blogu autorów - http://zmemlani.pl/

Historia inaczej. Nazistowskie UFO - Początki

Julia Grzybowska

Towarzystwo Vril
Zapewne wiele osób słyszało
już historie o nazistowskim UFO.
Wydaje się ono tak niesamowite, że
aż trudno uwierzyć w ich istnienie.
Różnie źródła podają informacje na
temat tajnych projektów stworzenia nazistowskiego latającego dysku. Niektóre z nich wzajemnie się
uzupełniają, inne sobie przeczą,
a jeszcze inne wydają się zupełnie
odrębnymi projektami.

VRIL-Gesellschaft (Vril) jest
jednym z najbardziej interesujących
tajnych stowarzyszeń, które kiedykolwiek istniały. Przed końcem
I wojny światowej, został utworzony tajny związek zwany „Loża Braci
Światła” zwana również „Stowarzy-
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szeniem Vril”. Virl było ściśle powiązane z okultystyczno-etnicznym
stowarzyszeniem Thule (Grupa Badawcza Starożytności Niemieckiej).
To właśnie z Thule wywodziła się
założycielka Vril - medium Marii
Orsitsch. Celem Thule było ustalenie pochodzenia rasy Aryjskiej.
Virl i Thule blisko ze sobą współpracowało w kwestii zdobywania
informacji na temat zaawansowanych technologii. Jednak to Virl odgrywało ważniejszą rolę w sprawie
nazistowskiego UFO ponieważ to
właśnie przywódczyni Virl była medium dzięki której udawało się zdobywać ważne informacje.
Korzenie filozoficzne Vril sięgają jeszcze organizacji „Die Herren vom Schwarzen Stein” założonej w 1221 roku. Die Herren vom
Schwarzen Stein odwoływała się do
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starożytnej babilońskiej i sumeryjskiej teologii. Jej członkowie twierdzili, że są w kontakcie z istotami
z systemu gwiezdnego Aldebaran.
Istnieje również wersja, że stowarzyszenie wzięło swoją nazwę od
słowa „Vril” utworzonego w 1871
przez angielskiego pisarza Edwarda Bulwer-Lyttona od łaciśnkiego
virilis (męski, silny). Oznaczało kosmiczną siłę, energię, moc, która
daje nowej rasie Vril-Yan władzę
nad każdą formą materii ożywionej
i nieożywionej i może być użyta do
uzdrawiania, ożywiania zmarłych
oraz budowania i niszczenia.
Źródła historyczne potwierdzają istnienie przed wojną jedynie jednego prywatnego koła w Berlinie,
którego członkowie zajmowali się
siłą Vril. Przywódczyni Vril Marii
Orsitsch twierdziła, że otrzymywała
wiadomości od przedstawicieli aryjskich kosmitów. W 1919 roku Maria
Orsic spotkał się z członkami Towarzystwa Thule w wynajętym domku
myśliwskim w pobliżu Berchtesgaden w Niemczech. Celem spotkania
było omówienie przekazów telepatycznych, które otrzymała od obcych
cywilizacji. Przyniosła dwa stosy
dokumentów zawierających zapisy
wiadomości. Według dokumentów
stowarzyszenia Vril komunikaty te
pochodziły z Alpha Tauri w systemie Aldebaran znajdujących się w
odległości sześćdziesięciu ośmiu lat
świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Byka.
Jedna seria komunikatów została „odebrana” kodem, którego
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Orsic nie dała rady rozpoznać, ale
przypuszczała, że to zaszyfrowany
niemiecki. Drugi zestaw wiadomości początkowo były zupełnie nie do
rozszyfrowania. Z pomocą członków społeczeństwa Thule, skrypty
zostały zbadane i uznane za starożytny sumeryjski. Po przetłumaczeniu na niemiecki stwierdzono, że w
przekazach znajdowały się miedzy
innymi dane techniczne do budowy
latającej maszyny. Warto zauważyć,
że podobna wzmianka o tych maszynach latających powstała prawie 1000 lat wcześniej w poemacie

Samarangana Sutradhara. Książka
Saramangana Sutradhara opisuje
budowę maszyn latających, których
opis brzmi niesamowicie podobnie
do maszyn z przekazów odebranych
przez Orsic.
Z przekazów dowiadujemy się
miedzy innymi o tym, że gwiazdę w
układzie Aldebaran okrążają dwie
zamieszkałe planety, które razem
tworzą imperium „SUMERAN”.
Ludność systemu AIdebaran dzieli się na rasę panów i kilka innych
ras całkowicie zależnych od rasy
Panów. „Niższe” rasy nie są jednak
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dyskryminowane, panowało tam
pełne poszanowanie indywidualności. Całkowicie odwrotnie niż na
ziemi w tamtych czasach.
W obliczu zagrożenia ze strony
gwiazdy w układzie Aldebaran trzeba było ewakuować „niższe” rasy do
innych nadających się do zamieszkania planet. Około 500 milionów
lat temu obcy zaczęli kolonizować
inne planety podobne do Ziemi. W
naszym systemie skolonizowano w
pierwszej kolejności planetę Phaeton, która istniała pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Jako drugiego skolonizowano Marsa.
W
listopadzie
1924
r.
Orsic uczestniczyła w spotkaniu w
Monachium. Obecni byli tam również Rudolf Hess i Rudolf von Sebottendorff. Celem spotkania było
wykorzystanie Orsic do nawiązania
kontaktu ze zmarłym rok wcześniej
Dietrich Eckart – członkiem Thule. Podczas sesji, na której nawiązano kontakt z Eckart, nastąpiło
coś nieoczekiwanego. Kontakt został zerwany, a głos Orsic zmienił
się na inny, który twierdził, że zwie
się Sumi i jest mieszkanką dalekiego świata krążącego wokół gwiazdy
Aldebaran w gwiazdozbiorze Byka.
Głos wyjaśnił, że Sumi jest przedstawicielem humanoidalnej rasy,
która skolonizowała Ziemię sprzed
500 milionów lat. Sumi wyjaśniła,
że zbudowali wielkie miasta w Iraku, a mieszkańcy tych miast które
przetrwały wielką powódź są przodkami dzisiejszej rasy aryjskiej. Se-
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bottendorft poprosił o dowód i Orsic
w transie szybko nabazgrała dziwne
symbole na kartce papieru. Znaki
zostały później zbadane i uznane za
starożytne znaki sumeryjskie.
Po przejęciu władzy przez Hitlera w roku 1933, naziści zainteresowali się planami budowy tych
maszyn i stowarzyszenie otrzymało państwowe dofinansowanie na
budowę maszyn zdolnych do lotów
kosmicznych i celów militarnych.
Wtedy to rozpoczęto pierwsze próby
stworzenia latającego dysku o nazwie VRIL-1. Naziści prowadzili jednocześnie kilka projektów związanych z latającymi spodkami. Wiele
z nich nie miało ze sobą nawzajem
nic wspólnego. Każdy projekt opiszę
w następnych artykułach.
DoPio

Lekkim piórem

Zatoka marzeń
Rozdział 9
Kolejny dzień rozpoczął się
lekkim deszczykiem, darem natury dla zmęczonych upałem drzew.
Jednak już koło południa chmury
rozwiał wiatr, zesłany przez greckich bogów. Niebo rozpogodziło się
i spadł na nie żar słońca. Całą rodziną zeszli na plażę. Janek rozłożył się
w cieniu drzewa, położył się na kocu
i zaczął czytać. Nieznośna temperatura sprawiła, że szybko się zmęczył.
Zamknął oczy i usnął.Jego siostra bawiła się z jakimś małym
dzieckiem, lubiła dzieci, zawsze
powtarzała, że będzie pracowała
w przedszkolu. Ojciec przyniósł sobie leżak, usiadł i uruchomił laptopa. Chciał sprawdzić pocztę, ale
sama ilość maili zniechęciła go,
zamknął skrzynkę i wszedł na portal z informacjami. Przeczytał tylko
kilka wiadomości z Polski, sprawdził wyniki ligi siatkarskiej i odłożył
komputer. Mama nigdy nie umiała usiedzieć w jednym miejscu.
Leżała przez chwilę na kocu, ale
szybko zmęczyła się siedzeniem
i zaczęła chodzić wzdłuż plaży, brodząc w wodzie jak czapla. Janek
usnął, śniło mu się coś miłego,
śmiał się przez sen.
Zosia na plaży budowała zamek
z piasku i próbowała porozumieć się z maluchem, który ledwo mówił. Nagle podeszła jego

matka, zabrała dziecko i tłumacząc, łamaną angielszczyzną
z niemieckim akcentem, że mały
musi coś zjeść, odeszła w stronę
domków. Dziewczyna zrezygnowała
z dalszej budowy i wróciła na koc.
Gdy kładła się, tuż nad nią stanęła
znajoma postać.
- Cześć! – Małgosia spojrzała na
Janka, nie odpowiedział.
- Śpi. – powiedziała Zosia – Twoja
książka tak go wciągnęła, że nie
mógł zasnąć i czytał do późna, teraz odsypia.
- Za chwilę przyjdzie Maks. - Małgosia rozłożyła ręcznik i położyła torbę – Jak chcesz to pouczy cię znowu greckiego.
- Jasne! – zachwyciła się dziewczyna. Maks nie tylko był świetnym
nauczycielem, ale bardzo podobał
się Zosi.
Małgosia rozwiązała supełek zawiązany na karku i zdjęła sukienkę. Położyła się na ręczniku, wzięła
do ręki źdźbło trawy, zerwane po
drodze i zaczęła łaskotać Janka po
policzku. Zosia przyglądała się, jak
brat ogania się od niewidzialnej muchy. Bawiła się wodą przyniesioną
z morza, przelewając ją z kubka
do kubka. Chłopak machał przez
sen ręką, chcąc odpędzić natrętnego owada i nagle uderzył się
w policzek tak mocno, że się obudził.
Podniósł zaspane oko, rozejrzał się
i zobaczył dwie roześmiane twarze.
Spojrzał przed siebie lekko jeszcze mętnym wzorkiem. Małgosia
miała, jak zwykle, włosy związane
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w kucyk. Leżała wsparta na łokciach
i wpatrywała się w niego. Miała
skąpy niebieski strój kąpielowy,
który ledwie przykrywał jej ciało.
Niebieskie sznureczki na biodrach
przyciągnęły jego wzrok. Chłopak
nieśmiało przyglądał się, badał
wzrokiem każdy jej centymetr.
- To chyba sen, proszę mnie nie budzić. – Janek patrzył na dziewczynę rozmarzonym wzrokiem i w tym
momencie poczuł zimne chluśniecie wody na plecach. – Ty małpo! –
chłopak poderwał się jak poparzony
– Niech ja cię dorwę. – zaczął gonić
siostrę.
Dogonił ją, chwycił za nogi, przerzucił przez ramię i pognał do
wody.
Dziewczyna
krzyczała
i piszczała w niebogłosy, ale brat nie
zwracał na to uwagi. Wbiegł w morze
i z całym impetem rzucił się, razem
z siostrą na ramieniu, w nadpływającą falę. Wszystko trwało może
trzydzieści sekund, ale wyglądało
tak zabawnie, że wszyscy na plaży śmieli się z nich, gdy wychodzili
z wody. Janek podszedł do koca i
otrzepał się jak pies. Małgosia nie
mogła pohamować śmiechu. Chłopak spojrzał na nią i uśmiechnął
się przebiegle.
- O, nie! – udał rozzłoszczonego – Ze
mnie się śmiejesz?! – doskoczył do
niej i chwycił na ręce.
- Nie! Proszę! – protestowała – Jestem nagrzana od słońca! Proszę
nie rób mi tego!
Chłopak nie zwracał na to uwagi.
Podbiegł do brzegu. Wszedł z nią
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do morza, tyle, że tym razem szedł
powoli, ostrożnie. Trzymała go kurczowo za szyję, tuliła się jak małe
dziecko do matki, gdy się boi. Janek wszedł do miejsca, w którym
woda sięgała mu do pas. Małgosia wciąż trzymała go kurczowo za
szyję, ale on szedł tak, że nawet
kropelka rozprysku nie pomoczyła jej ciała. Zaczęła się rozluźniać,
domyśliła się, że chłopak nie ma
zamiaru rzucić się z nią do wody.
Stanął w miejscu i zaczął delikatnie zanurzać ją w wodzie. Poczuła
przyjemny chłód na stopach i pośladkach. Opuścił jej nogi do wody
i delikatnie postawił na dnie. Trzymała go jeszcze za szyję, a gdy się
prostował pocałowała go.
- Dziękuję. – powiedziała i przytuliła się mocno.
- Nie ma za co. Popływamy? – zaproponował i zanurkował.
Małgosia, nie czekając długo, poszła w jego ślady. Pływali jakieś
dwadzieścia minut. Gdy wyszli na
plażę kuzyn Małgosi siedział z Zosią
i tłumaczył poszczególne słowa na
grecki.
Słońce grzało mocno. Zanim doszli
do koca byli już prawie susi.
- Nie przeszkadzajmy im. – powiedział Janek i chwycił Małgosię za
rękę. – Chodź pospacerujemy trochę.
Poszli wzdłuż plaży, rodząc w wodzie. Janek szedł szurając nogami
po dnie. Widać było, że coś zaprząta jego umysł, jakaś bardzo ważna
sprawa.
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- Wiesz, nim tu przyjechałem … zaczął i przerwał na chwilę – Nie
wiem jak mam to powiedzieć…
- Jeśli chodzi ci o … - Małgosia
uśmiechnęła się tajemniczo – nie
wiem jak ci mam o niej powiedzieć,
to nie musisz. Twoja siostra już mi
wszystko opowiedziała, z najdrobniejszymi szczegółami. Kończąc:
„I całe szczęście!”.
- To wredna małpa! – Janek aż poczerwieniał ze złości.
- To też powiedziała! – dziewczyna
zaczęła się śmiać. – Ona zna ciebie,
jak siebie samą.
- Albo i lepiej. – burknął – Uduszę
ją, a potem przywiążę do masztu jakiejś łodzi i zatopię w najgłębszym
miejscu na morzu.
- Nie możesz tego zrobić.
- Dlaczego? Przecież ta pirania, ta
pijawka, ta … wszystko zepsuła.
- To, co mi powiedziała, nic nie popsuło, a wręcz przeciwnie. Musisz
jej podziękować, bo wyręczyła cię. Z
tego jak zacząłeś, wnioskuję, że nie
wiedziałeś jak mi powiedzieć.
- Yymm … - Janek spuścił wzrok
– Masz rację. Ale wkurza mnie, jak
ten krasnal się wtrąca w nie swoje
sprawy.
- Oj, głuptasie! Ona cię tak kocha,
że dałaby się za ciebie pociąć.
- Ja też. – szepną cicho.
- Co mówiłeś?
- Ja też. – powtórzył głośniej – Choć
się wtrąca, podsłuchuje, psoci i wymądrza. Ja też bym się za nią dał
pociąć. - patrzył przed siebie, w jakiś niewidoczny punkt na morzu.

Spojrzał na Małgosię i zobaczył w
jej oczach łzy.
- Co się stało?
- Nic. Szkoda, że nie mam takiego
brata. Może wtedy było by łatwiej.
- Co łatwiej? – Janek ze zdziwieniem
spojrzał na nią.
- Łatwiej przetrwać trudne chwile.
Nie pytaj jakie, …, proszę.
Szli przez dłuższą chwilę w milczeniu.
- Jak się nazywa ta zatoka? – zapytał Janek.
- Nie ma nazwy, ale ja nazywał ją
„Zatoką Marzeń”. – powiedziała
dziewczyna, spojrzała w dal i zmyśliła się, na jej twarzy zarysował się
smutek, którego chłopak nie zauważył.
- „Zatoka Marzeń”. – powtórzył –
Pięknie. Ale czemu tak ją nazwałaś?
- Co mówisz? – zapytała dziewczyna
wyrwana z zamyślenia.
- Czemu ją tak nazwałaś?
- Bo … - posmutniała i przytuliła się do jego ręki – wiążą się z nią
moje najpiękniejsze wspomnienia i
marzenia. Gdy byłam mała, przyjeżdżałam tu z mamą.
Usiedli na kocu. Dziewczyna podkuliła nogi, oparła głowę na kolanach.
- Nigdy o niej nie mówiłaś. Zawsze
opowiadasz o ojcu… - położyła mu
rękę na ustach.
CDN

DoPio
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Kto to jest ?

M. Na
Czy wiesz, że w tym roku, dokładnie w listopadzie Ellyta kończy swoje dwunaste urodziny? Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że już tyle lat piszemy
razem dla Was.
Chcemy zaprosić właśnie Ciebie, Kochany Czytelniku, na wspaniałe urodziny Ellyty! 28 listopada już od rana będziemy świętować! Gazetki dla
wszystkich, dużo dobrej muzyki i pysznego jedzenia. Będziesz?
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