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CO JEŚĆ ŻEBY PRZEŻYĆ? - Niebo
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Christmas in the air… Czyli o tym jak
w sklepach zrobiło się tłoczno...
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To nie jest kolejna grupa wsparcia!
Z pamiętnika olimpijczyka

Skuwka, zasuwka

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

Drodzy Czytelnicy!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wiele spokoju i wielu miłych
chwil spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wspaniałej zabawy na zakończenie Starego
Roku 2010 i szczęśliwego roku 2011.
W tym numerze polecam Wam podsumowanie ważnego dla Bydgoszczy wydarzenia
kulturalnego – festiwalu Plus Camerimage, a na zbliżające się święta
– całe mnóstwo porad dotyczących prezentów, jakie możecie ofiarować
swoim bliskim. Ponadto mnóstwo aktualności i artykułów w dziale
„Ręka na pulsie”. Życzę miłej lektury!
Joanna Kowalska

Cool-tura

Mój tydzień w odbiciu światła blichtru
bijącego od PLUS CAMERIMAGE
FESTIVAL 2010
,,Śluby panieńskie” czyli Aleksander
Fredro dla odważnych
Festiwal Plus Camerimage 2010 - Okiem
wolontariuszki z sekcji logistycznej

Na kozetce

Anonimowi fejsbukoholicy
ZAKUPOHOLIZM
Wnusiu, co byś chciał od Babci na
święta?

Lekkim piórem

Pozostań Uśmiechnięta
Oda do...
... dentysty (erotyk)
.. obłudnych ludzi

Historyczna Bydgoszcz Dolina śmierci

XVIII Regionalny
Konkurs Gazetek
Szkolnych
15.11.10r. w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia
Nauczycieli w Bydgoszczy odbyło się po
raz osiemnasty rozdanie nagród w Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych.
Przyznawane były granty o łącznej wartości
20 tyś. zł. Uroczystość rozpoczęła się około godziny 11:00. Na sali znajdowali się
przedstawiciele
wygranych
gazetek.
Nagrody wręczał osobiście wiceprezydent

Grzybowdychanie

Zjazd Najstarszych
Szkół w Polsce…
…odbył się 5/6 listopada. Niestety, zaczął się niefortunnym ubytkiem
w architekturze naszej szkoły. Wyleciała szyba. Jednak ten incydent nie popsuł
humorów naszemu samorządowi, który
bynajmniej nie jest przesądny i z werwą
zabrał się do pomagania przy tym prestiżowym wydarzeniu. Spotkanie zaczęło się
serią
wykładów,
wymianą
poglądów
i doświadczeń na temat trudnej sztuki,
jaką jest prowadzenie szkoły oraz konserwacja zabytkowych placówek. Odwiedziła
nas nawet delegacja z Grecji, która była
zachwyconą „Jedynką”. Zagrała Orkiestra
Muzyków Bydgoskich „Emband”, zaśpiewał nasz cudowny i pełen sukcesów chór
„Primo”, a goście nasyciwszy ducha piękną
muzyką,
nasycili
również
brzuchy
w naszej stołówce szkolnej. Wstęp na
niektóre prelekcje był wolny, więc
w zjeździe brali udział także uczniowie. Spotkanie zakończyło się sukcesem
i promocją naszej szkoły na skalę krajową.
Hanna Engel

Zaczęło się niewinnie, ot subtelna
nutka zgnilizny przy wejściu do klasy. Jednak mijały tygodnie, a „zapach” ten sukcesywnie się wzmagał, by z początkiem
listopada osiągnąć istne apogeum smrodu.
Wtedy też postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i wytoczyć ciężki arsenał
przeciw pleśni rozrastającej się na jednej
ze ścian sali 309. Na pierwszy ogień poszły
wszelkiego rodzaju perfumy i dezodoranty, które sprawdziły się, niestety,
tylko połowicznie. Owszem, przez chwilę
neutralizowały nieprzyjemną woń, jednak
w ostatecznym rozrachunku
to grzyb
zawsze był górą. Niezrażeni porażką brnęliśmy dalej w poszukiwaniach cudownego
środka, który pomógłby nam przetrwać
dwie godziny angielskiego, w warunkach,
jakie oferowała nam szkoła. Do bohaterskiej walki z grzybem stanął nawet nasz
nauczyciel, który kolejną lekcję rozpoczął od zapalenia kadzidełek. Okazało
się jednak, iż jest to metoda bardzo
nieefektywna, a kadzidełka mogą zdominować wszechobecny smród, co najwyżej
jeśli coś się od nich zajmie i zacznie
dymić. Czytaliśmy, więc rozpaczliwe napisy zostawione na ławkach przez inne
klasy („Wezwijcie sanepid!”) i byliśmy coraz bardzie zdesperowani. Czasami naszemu nauczycielowi udawało się zamienić
sale, a gdy nie mieliśmy tyle szczęścia,
w porywach rozpaczy robiliśmy sobie
grupowe „sweet focie z grzybem”. I pewnie doszłoby do tego, że na angielski
wypożyczalibyśmy
maski
gazowe,
z sąsiedniej sali od PO, gdyby władze szko-

Bydgoszczy. Wszystkie gazetki podzielone
zostały na trzy kategorie: szkoa podstawowa,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Wśród szkół podstawowych wygrała Szkoła
Podstawowa nr 64, w kategorii gimnazjum
wygrało Gimnazjum nr 23, a w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce przypadło naszej gazetce.
Bardzo
się
cieszymy.
Zwyciężyliśmy również w konkursie, o którym nie
wiedzieliśmy: pt. „Promocja Bydgoszczy”.
Było to dla nas wielkim zaskoczeniem.
Łącznie otrzymaliśmy nagrody o wartości 3000 zł. Po uroczystości był mały
poczęstunek, wywiady oraz zdjęcia do
gazet
m.in.
do
Gazety
Wyborczej
i Gazety Pomorskiej.
Aleksandra Jelińska
ły w końcu nie zareagowały i nie wyłączyły
śmierdzącej klasy z użytku. Lepiej późno
niż wcale, aczkolwiek gdyby taką decyzje podjęto od razu, oszczędzono by nam
wielu zbędnych inhalacji pleśnią. Tak czy
inaczej, jesteśmy wdzięczni, że w końcu
zauważono problem i z niecierpliwością
czekamy na remont.
Dominika Matczyńska
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Aktualności

Biblioteka znów
w akcji!

„Słowo - jest czynu
testamentem”

Nasza prężnie działające biblioteka
szkolna, znów wykazała inicjatywę i wyszła
naprzeciw interesom i zainteresowaniom
ucznia. W związku z olimpiada wiedzy
o misjach w Afryce, pani Ewa Lica-Boruta
zorganizowała
spotkanie
dotyczące tego kontynentu, jak również
ogólnie podróży. Gośćmi byli pani
profesor Alicja Kłopotek, która opowiedziała
o
swojej
wyprawie
do
Hiszpanii i Maroka „na spontana”
z
panią profesor Małgorzatą Becellą.
Uczniowie czytali wybrane fragmentu z
książek, a prawdziwą „wisienką na torcie”
była opowieść pana profesora Ernesta o życiu w Ghanie.
Hanna Engel

Jeżeli mielibyśmy kontemplować
testament Cypriana Kamila Norwida patrona naszej szkoły, to, niestety,
tegoroczne występy uczestników VI Wojewódzkiego Konkursu „Bliżej Norwida” nie
przybliżyłyby nam jego istoty czy sensu.
Zgodnie uznałyśmy, że ta edycja była jedną
ze słabszych.
Zaczęło się, jak na każdym tego typu
konkursie - od stresu. Komentarze uczestników wymieniane z opiekunami świadczyły o wysokim stopniu zdenerwowania.
Zdołałyśmy podsłuchać takie hasła jak
„Chcę do domu!” czy „To prawda, że łazienki w Jedynce są w podziemiu szkoły?”.
W końcu nadszedł czas recytacji.
Liczyłyśmy na wielką bombę, nowe objawienie wspaniałego talentu, jednakże
i w tym przypadku się zawiodłyśmy. Tylko
jedna uczestniczka posiadała rekwizyt pod
postacią róży, który i tak nie pomógł jej
w ulepszeniu swojego występu.
Spośród uczestników Kategorii Literackiej jury w składzie: Mirosław Twaróg
(przewodniczący), Alicja Kłopotek oraz
Izabela Pogodzińska zwycięzcami ogłosiło
Magdalenę Jabłońską, Sarę Kusz, Joannę
Szyicką. Wyróżnienia zostały przyznane
Agnieszce Krause i Dominice Wojtalewicz.
Natomiast w Kategorii Recytatorskiej
laureatami okrzyknięto Kamilę Kropidłowską, Joannę Szynicką i Patryka Jóźwika.
W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymali

Maria Doroszewska, Natalia Korzeniewska,
Kamila Teske i Wojciech Kaczmarek.
Poziom prezentowanych recytacji nie
był zbyt wysoki, nic nas nie zaskoczyło,
możemy jednak wyróżnić osoby, które starały się wybić ponad nudne „odklepanie”
wiersza.
Byli to laureaci - Kamila Kropidłowskia
i Patryk Jóźwik - którzy według nas
okazali się najbarwniejszymi postaciami
tego konkursu. Zdecydowanie wyróżniali się zarówno postawą, jak i dykcją czy
sposobem recytowania. Można się nawet
pokusić na stwierdzenie, że jako jedni
z nielicznych takowy sposób posiadali.
Doskonale rozumieli atmosferę, w której
pisał Norwid. Ich przygotowanie do występu znalazło odzwierciedlenie w mowie końcowej przewodniczącego jury, cytujemy:
„Porywając się na przedstawianie dzieła
jakiegokolwiek autora musimy wiedzieć, co
czuł, co przeżywał i w jakiej epoce przyszło
mu żyć”.
Wydaje nam się, że poezja patrona naszej
szkoły zasługuje na trochę więcej niż to,
co przedstawili nam reprezentanci szkół.
Mamy nadzieję, że po przyszłorocznym
konkursie będziemy mogły z czystym sumieniem powiedzieć, że poezja Norwida
trafi do serc i umysłów młodych ludzi, że
naprawdę ją czują i umieją dać temu wyraz. Pozostaje nam tylko pogratulować
zwycięzcom i życzyć dalszego rozwoju
w sferze recytatorskiej.
Laura Porowska
Ola Rulewska

Ręka na pulsie

American dream
Termin ten pojawił się w naszym
potocznym języku na przełomie XIX
i XX wieku. Wyraża on idealny styl życia a przynajmniej szara większość świata
uważa go za idealny. Na solidnym fundamencie, amerykańskim powiedzeniu „od
pucybuta do milionera” powstała cała
ideologia, pragnienie założenia kochającej
się rodziny, mieszkającej w przestronnym
domu i wiodącym dostatnie życie na przedmieściu.
Godzina 6:30 - rozlega się po sypialni
świdrujące drynienie budzika. Wyciągam
leniwie rękę, ślepo uderzam o blat nocnego stolika dopóki dopóty weń nie trafię.
Przekręcam się na drugi bok. Czuję, jak
fala delikatnych ciarek przebiega przez
plecy, dlatego uśmiecham się sama do siebie. Tak, noc spędziłam należycie. Całuję
zatem w czoło sprawcę tej przyjemności,
który mruczy coś pod nosem, otwiera jedno oko, patrzy na mnie przez chwilę. Unosi
kącik ust, bierze moją dłoń i przykłada do
nich. Nie ma najmniejszej ochoty wstać
i przykrywa się mocniej pachnącą Lenorem kołdrą. Sama jednak stawiam bose
stopy na zimnych panelach i pośpiesznie
wsuwam je do miękkich kapci. Wychodząc z pokoju chwytam wczorajszą koszulę
męża i narzucam na ramiona. Jeszcze nim
pachnie. Idę budzić dzieci. „No, kochani
- pobudka!” - wołam u progu. „Oj mamo,
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jeszcze minutkę” mruczą, chowając się
przede mną w poduszki. Otwieram okna,
by wpuścić do mieszkania trochę świeżego
powietrza. Włączam radio. Melodyjny głos
speakera informuje mnie, że Angelina
Jolie adoptowała małego Eskimoska.
Trafiam do kuchni i nastawiam wodę.
Mocna kawa z mlekiem i cukrem postawi
nas na nogi. Z lodówki wyjmuję jajka, żółty ser, masło, wędlinę. Otwieram oszklone
drzwiczki szafki, wodzę po kantach talerzy,
odliczając odpowiednią ilość. O brzeg
miski stojącej na suszarce rozbijam beżowe
skorupki jaj. Patrzę w prawo i z posrebrzanych pojemniczków wybieram ten
z odpowiednią przyprawą. Trochę tymianku, szczyptę bazylii, nutę majeranku…
Całość rozbełtuję widelcem. Na drewnianej deseczce kroję ser w paski, kiełbasę
w kostkę. Uciszam czajnik. Zalewam
brązowy pył znajdujący się na dnach
filiżanek, a opary kusząco głaszczą po
nosie. Smażę jajecznicę na nowej teflonowej patelni, obserwuję, jak białko ścina się
na słonecznie żółty kolor. Odwracam się
i widzę najmłodszą pociechę grzebiącą
w lodówce. Siada przy stole, a mlekiem
z butelki zalewa czekoladowe płatki.
Częstuję je wcześniej zrobionym dla
niego kakao. Później do kuchni wkracza
głowa rodziny. W ręku trzyma gazetę, którą
pewnie wrzucił jadący na rowerze chłopak,
zarabiający na nowy odtwarzacz mp4
rozdawaniem prasy. „Kochanie, włączyłeś
zraszacze?” - pytam się, ale wtedy zauważam strugi wody przelatujące nad
trawnikiem.
„Oczywiście,
skarbie.
Wyobraź sobie, że nasz sąsiad sprawił
sobie nową kosiarkę”. My kupiliśmy

swoją jakiś tydzień temu. Gdy przygotowuję drugie śniadanie, podglądam kątem
oka jak ojciec moich dzieci ze stoickim
spokojem kartkuje dziennik. Chwytam
jogurt i muesli i dosiadam się do rodziny, by zjeść wspólnie z nimi śniadanie. Po
posiłku naczynia umieszczam w zmywarce.
Mąż zerka na zegarek, idzie założyć buty
i marynarkę. Zanim wyjdzie, przywołuję
go jeszcze na chwilę do siebie. Poprawiam
mu kołnierzyk koszuli i zaciągam krawat.
Z zadowoleniem spoglądam na dzieło,
wręczam papierową torebkę z kanapkami
i całusem żegnam się z kochanym mężczyzną do wieczora. Może szykuje się
kolacja przy winie i świecach? Dzieci
ubierają kurtki, więc dopilnowuję, by nie
zabrały zbyt cienkich. Każdemu z nich,
oczywiście, daję również prowiant, by miały siłę przetrwać trudne godziny szkolne.
Uf, chwila dla siebie. W perfekcyjnym
makijażu oraz dopasowanej garsonce czuję się pewnie i elegancko. Powtarzam do
lustra - „jesteś kobietą skazaną na sukces”.
Puszczam oczko sama do siebie i zadowolona wychodzę. Wsiadam do czerwonego
Nissana, którym jadę do redakcji miesięcznika ekonomicznego. Lubię tę robotę.
Pracuję z fantastycznym zespołem, zarabiam tyle, że mogę zapewnić godny byt
najbliższym. Siedzę przy biurku, wsłuchuję
się w klikanie klawiszy. Niedługo skończę
artykuł. Nagle telefon zaczyna wibrować.
Przyjaciółka napisała SMS-a, że będzie
miała zaraz chwilę przerwy i chętnie spędzi
ją ze mną przy lodach z bitą śmietaną.
Spotykamy się przy wyjściu z budynku,
po czym udajemy się do ulubionej kawiarni położonej na końcu ulicy. Przyćmione

Ręka na pulsie
światło, kwartet smyczkowy w rogu sali…
Tak, ten lokal ma klimat. Kelnerowi mówimy „to, co zwykle”, a on uśmiecha się
i dyga na jedno kolano. Patrząc na siebie
znad pucharków plotkujemy i opowiadamy sobie o pracy, rodzinie, najbliższych
planach.
Gdy
opróżnimy
naczynia
przywołujemy
znów
zaznajomionego
garsona i prosimy o rachunek. Zostawiamy napiwek - niech ma chłopak! Po
pracy jadę do rodziców, by odwiedzić ich
i odebrać dzieci. Miło jest wkroczyć znów
w znajome progi. Siedzimy chwilę razem,
a przy wyjściu mama wciska mi jeszcze do
ręki słoik powideł śliwkowych. Nie mam
serca odmówić - łączy mnie dziecinny sentyment z tym łakociem. Znów widzę się
z mężem. Korzystamy z faktu, że latorośle
odrabiają lekcje, a my mamy trochę czasu dla siebie. Wino, świece, romantyczna
muzyka. Jak na pierwszej randce. Życie
jest piękne!
A dziewięćdziesiąt pięć procent społeczeństwa i tak pozostaje pucybutami.
Iwona Stankiewicz

Christmas in the air…

Czyli o tym jak w sklepach zrobiło
się tłoczno już w listopadzie.

Zbliżają się święta, a wraz z nimi
wielki szał świątecznych zakupów. Zaczynamy szukać prezentów dla mamy, taty,
brata, siostry, chłopaka, dziewczyny … Od
kiedy? Już od listopada! Zaraz po święcie
Zmarłych dopadły nas gwiazdkowe promocje i rabaty, dekoracja z jesiennej i ponurej
zamieniła się w zimową i przepełnioną
magią świąt. Już od ponad miesiąca oglądamy na wystawach butików mikołaje
w czerwonych kubraczkach, wesołe bałwany i wiszące śnieżynki. To wszystko ma na
celu wprowadzić nas, czyli potencjalnych
konsumentów, w nastrój radości i powoli
przygotowywać na kupowanie upominków.
Przechadzając się po centrach handlowych nie jesteśmy w stanie uniknąć
widoku rzeczy, które przypominają nam
o nadchodzącym Bożym Narodzeniu.
Często dajemy się nabrać na promocje,
które mają niewiele wspólnego ze świętami,
a także z oszczędzaniem naszych ciężko
zarobionych pieniędzy. W jednym ze
sklepów z artykułami dla dzieci goni nas
Mikołaj, który uporczywie wciska nam
cukierki, aby dać nam wrażenie miłej
i rodzinnej atmosfery. Wielkie sklepy
organizują atrakcje dla najmłodszych, takie jak spotkanie ze Świętym Mikołajem
lub konkursy z nagrodami. To wszystko
jest robione tylko po to, żebyśmy wpadli
w wir świątecznych zakupów.
Co więcej, od połowy listopada możemy słuchać świątecznych przebojów.
Nie rozstają się one z nami nigdzie, są
w autobusie, w domu, w sklepie, na dworcach … Ludzie pod nosem nucą swoje ulubione kawałki i zarażają nimi wszystkich.
To wszystko sprawia, że mamy dość
świąt zanim tak naprawdę się zaczęły. Jesteśmy zmęczeni widokiem roześmianych
ludzi w strojach Mikołajów, Śnieżynek czy
elfów. Zastanawiamy się po co to wszystko? Jaki jest cel świątecznej kampanii
reklamowej? Czemu jesteśmy skazani na
wojnę o klienta?
Justyna Łęgowska i Monika Fliszewska

CO JEŚĆ ŻEBY
PRZEŻYĆ?

Niebo w gębie, czyli pierogarnia
„Pod Aniołami”
O wizycie w pierogarni „Pod Aniołami” myślałyśmy już od zeszłego roku, aczkolwiek
nigdy nie nadarzyła się stosowna okazja, by się tam wybrać.
Pierwsze śniegi oraz nowy cykl
w „Ellycie” nakłoniły nas do
podjęcia ostatecznej decyzji.
Dnia 1.12.2010r. (po
uprzednim sprawdzeniu trasy
w Google Earth) wzięłyśmy naszego kolegę - trzeciego testera
- pod pachę i udaliśmy się do
restauracji,
aby
napełnić
nasze żołądki. Warto wspomnieć,
iż
objadając
się
pysznymi pierogami robicie
także dobry uczynek, gdyż
część zysków przeznaczona
jest na działalność Caritasu.
Na skrzyżowaniu ulic
Cieszkowskiego i Pomorskiej naszym
oczom ukazały się drzwi z pięknym witrażowym aniołem. Jesteśmy u celu! Weszliśmy do środka. Od razu ujęło nas
skromnie, aczkolwiek przytulnie urządzone wnętrze. Ku naszemu zdziwieniu nie
było tam tłumów, więc mogliśmy przebierać wśród wielu wolnych stolików. Kiedy
podano nam menu (opasłą księgę oprawioną w skórę) nie mogliśmy się na nic
zdecydować i miła pani kelnerka musiała
przychodzić dwa razy, nim w końcu ustaliliśmy co chcemy zjeść. Nasz wybór padł

na: Pierogi Babci (twaróg, rodzynki, skórka pomarańczowa), Pierogi Twarogowe
(twaróg, koperek) oraz na Pierogi Włoskie
(szpinak,
mięso).
Pierogi
dostępne są w dwóch wariantach: porcja mniejsza
- 5 pierogów i porcja większa - 8. Nie kazano nam długo czekać – trzy parujące
talerze wjechały na nasz
stół po niespełna 15 minutach. W cenę zostały
wliczone
sałatki
oraz,
w przypadku pierogów na
słodko, sos czekoladowy
i bita śmietana. Obiad
był iście „epicki”; pierogi
okazały się być delikatne
i pełne pysznego nadzienia, nie do porównania
z
wyrobami
kupnymi
zalegającymi
w
supermarketach.
Zadowoleni
poprosiliśmy o rachunek i tu spotkała nas kolejna miła niespodzianka, a nawet
dwie: za trzy porcje zapłaciliśmy nieco
ponad 21 zł, a sam rachunek podano nam

w pięknej drewnianej szkatułeczce, która
wprost urzekła naszego kolegę.
Z czystym sercem możemy polecić
wam tę restaurację. Jest idealna na wyjście z rodziną lub przyjaciółmi, gdy nie
chcemy za dużo wydać i zarazem nie jeść
śmieciowego „fastfoodowego żarcia”.
Adres pierogarni:
Ul. Pomorska 50, BYDGOSZCZ
Dominika Matczyńska
Marysia Świgoń
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„Smaki kampanii”

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w naszym mieście nie przyniosła
rozwiązania. Tego można się było
spodziewać. Tak samo jak tego, że przez
kolejne dwa (niemal) tygodnie oba
sztaby wyborcze będą nas „męczyć”.
Przepraszam... Będą próbowały przekonać
wyborców do poparcia swojego kandydata.
Ze względu na wiek (nie mam jeszcze
osiemnastu lat), nie jestem uprawniony
do głosowania. Sądziłem więc, że wystąpię
w kampanii, jedynie jako obserwator.
Tymczasem stało się inaczej.
Kampania dotknęła mnie w każdym
calu. Więcej, odcisnęła piętno, które pozostanie na kilka lat, a przynajmniej do
następnych wyborów.
Co rusz byłem zasypywany ulotkami któregoś z polityków, ubiegających się
o prezydenturę. Szczerzący się do mnie
rozdawacze ulotek cedzili wyuczone
„zapraszamy do głosowania na...”. Pewnie wzrost i okulary, które zawsze dodają
lat, sprawiły, że byłem brany za starszego,
niż jestem. Być może to mój niewątpliwy
urok osobisty przyciągał uwagę agitatorów
(i tu trzeba by się zastanowić, gdyż ulotki
dostawałem głównie od chłopaków).
W każdym razie, to nie był największy problem. Co rusz „uderzał” mnie obraz
z billboardów, na których jeden kandydat,
z kamienną twarzą okupywał latarnie,
drugi zaś eksponowany był wszędzie, a ja
bałem się otworzyć lodówkę, by nie ujrzeć
jego medialnego oblicza.
Kiedy wróciłem do domu, postanowiłem przyjrzeć się tej drugiej stronie
kampanii, czyli obietnicom i wojnie „na
górze”. Bardzo ciekawie przedstawiały się
przyrzeczenia obu panów, choć niewiele
z nich zrozumiałem. Wstrzymam się
od oceny na temat handlowania stanowiskami, przecież wszystko jest dla dobra
naszego Miasta...
W momencie, gdy piszę ten tekst,
wielkim krokami zbliża się cisza wyborcza. Nie mogę się jej doczekać. Widok
chodzących
przedstawicieli
obozów,
z transparentami w stylu „dziś cisza
wyborcza, nie namawiamy do głosowania
na...” Może koloryzuję, ale takie sceny
straszą gdzieś w wyobraźni, chorej
poniekąd.
Na koniec pragnę podzielić się
pewnym snem, który przyśnił mi się kilka dni temu. Zostałem potrącony przez
samochód z logo jednego z kandydatów,
a gdy leżałem, podbiegli do mnie ratownicy z emblematem drugiego... No cóż, w takim wyścigu wyborczym można się nieźle
przejechać...
Michał Zaborowski
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Z pamiętnika
olimpijczyka
Jak
niektórzy
pewnie
wiedzą,
w grudniu minął termin oddawania prac
uczestników XLV Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego. Co kryje się pod
słowem „praca”? Cóż, w tym przypadku
jest to dużo książek, godziny spędzone
przed komputerem, organizacja czasu
pomiędzy uczeniem się na sprawdziany,
kartkówki i tysiąc innych wymaganych
rzeczy a pisaniem pracy konkursowej.
Postaram się trochę przybliżyć
proces, zarówno przystępowania do pisania, jak i samego tworzenia. Żeby pozbawić
złudzeń tych, którzy myślą, że to nie
problem naskrobać parę zdań oraz żeby
podbudować tych, którym udział w olimpiadzie wydaje się czymś... niemożliwym.
Wrzesień
Na lekcji polskiego pani profesor
zachęcającym tonem informuje nas o olimpiadzie. Mówi, że warto spróbować, że
wielu się udało, ale jednocześnie przestrzega, że przystąpienie do niej oznacza dużo
pracy. Dużo pisania i czytania książek,
których często licealiści wolą unikać. Mówi
także, że mimo wszystko udział przynosi
same korzyści, nawet jeśli nie przejdzie się
do kolejnego etapu.
Cóż, pierwsze co przyszło mi do głowy, to same „ochy” i „achy”! Należałam
do tej kategorii osób, które... Myślą, że
naskrobanie paru zdań, to żaden problem.
Gdy wróciłam do domu tego samego
dnia, włączyłam stronę internetową olimpiady. Zapoznałam się z tematami i wybrałam jeden, który spodobał mi się najbardziej. Przemyślałam jego „za” i „przeciw”.
Moje myślenie nadal wyglądało tak:
„Olimpiada? Oczywiście! Jak najchętniej.
Z pewnością sobie poradzę. Znajdę te parę
książek, pobiegam po tych wszystkich
bibliotekach w Bydgoszczy – na pewno znajdę trochę czasu po lekcjach, a naskrobanie paru zdań to żadna filozofia, prawda?”
Tak myślałam, dopóki nie włączyłam
zakładki, w której podany był spis książek,
z którymi należy się zapoznać. Mina trochę
mi zrzedła, ale pozytywne nastawienie nie
opuszczało.
Napiszę.
Październik
Pani profesor zagadnęła mnie na
przerwie. „Jak idzie pisanie?” padło
pytanie. Wzrok gdzieś mi uciekł, noga
szurnęła, szczęki się zacisnęły. Co odpowiedzieć?
Olimpiada... Taak... Nadal kompletuję
bibliografię, ale bardzo trudno cokolwiek
znaleźć w Bydgoszczy, w bibliotekach
w sumie nie ma nic, co mogłoby mi się
przydać. A poza tym czas – jest go tak
niewiele! Niby po lekcjach dobrze jest się
gdzieś przejść, ale niekoniecznie do biblioteki... Nie mówiąc o spędzaniu go przed
komputerem z otwartą aplikacją Word’a...
W domu dopadają mnie wyrzuty sumienia. Trzeba wreszcie wziąć się za pisanie.
Materiałów faktycznie mam niewiele, bo po
przeglądzie paru bibliotek okazuje się, że
księgozbiory naszego miasta wcale nie są
satysfakcjonujące. Nie można jednak się
poddać. Moim pierwszym mottem, może
niezbyt adekwatnym do sytuacji było: jak
się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się
ma. Czyli, że należy zacząć od literatury

podstawowej i wykorzystać jak najwięcej
informacji z tej skromnej ilości książek,
którymi dysponuję. Grunt to wierzyć we
własne siły!
Przystępuję więc do pisania, ale nie
jest to proste. Rzecz nie polega bowiem na
pisaniu opowiadania o tym, jak w pani Iks
zakochał się pan Igrek. Kolejne sobotnie
październikowe dopołudnie spędzam przed
komputerem ze stosem książek obok mnie.
Drugi stos leży na biurku i parę jeszcze na
parapecie. Czuję się przytłoczona, ale zaciskam zęby i składam kolejne zdania.
Czasami jednak wena opuszcza, podobnie
jak logiczne myślenie. Zdania przypominają wypociny przedszkolaka. Kasuję cały
akapit. Od nowa.
Kolejny wieczór w tygodniu szkolnym. Wszędzie nadal królują książki.
W
komputerze
pootwierane
strony
z opracowaniami lub innymi potrzebnymi
informacjami. Nad głową ciąży myśl, że
jutro kartkówka, sprawdzian, pytanie
z biologii, historii... I myśl przodująca:
trzeba wstać na siódmą/ósmą/dziewiątą do szkoły. Tak zwane wory pod oczami
kolorem przypominają zachmurzone letnie
niebo, a myśli... Myśli nagle zaczynają się
klarować. Jest! Mam pomysł! Zaczynam pisać, zdania się układają w logiczną całość.
Zaczyna mi się podobać, wciąga mnie to
i nie czuję już zmęczenia. Po jakimś
czasie patrzę na zegarek: dwunasta.
Z uśmiechem wyłączam komputer, zmęczona, ale pełna satysfakcji kładę się spać.
Jestem w okolicach połowy pracy.
Listopad
Poszukuję pewnej książki, niezmiernie potrzebnej do pracy, jednak nigdzie nie
mogę jej znaleźć. Nie poddaję się jednak.
Skoro jest podana w spisie na stronie olimpiady, musi gdzieś być.
Szukam na wszelkie możliwe sposoby:
w bibliotekach, u znajomych, u cioć
i wujków, u przyjaciół rodziców... Nie ma.
Jest jeszcze internet. Może jakiś e-book?
Niestety. To chociaż fragmenty? – nadzieja
mnie nie opuszczała. Faktycznie, znalazł
się jeden fragment. Okazało się, że on
wystarczył. Powstała kolejna strona przybliżająca mnie do końca.
Pani profesor znowu pyta, jak idzie
pisanie. Przypomina o terminie składania
prac. Tym razem z uśmiechem odpowiadam, że jestem w połowie.
Listopadowe wolne dni, których
trochę było, kojarzą mi się z komputerem,
myśleniem i drapaniem się po głowie. Oraz
z książkami, oczywiście. Ja sama toczyłam wewnętrzną walkę z moim alter ego.
„Napisz coś wreszcie!” – alter ego. „Nie mam
siły!” – ja. Tak to mniej więcej wyglądało.
Kto wygrał?
Nadeszły ostatnie dni listopada.
Została mi końcówka pracy, która, paradoksalnie, była najtrudniejsza. Na sam
koniec zostawiłam sobie bowiem do napisania wstęp i zakończenie. Nadszedł
moment przesilenia i tzw. „zmęczenia
materiału”. Wolałam nie zbliżać się do
komputera. Nie miałam pojęcia, co takiego
napisać, jak podsumować ani jak zobrazować treść pracy we wstępie. „Po raz ostatni!”
pomyślałam. Usiadłam i zaczęłam stukać
w klawisze. Przedtem przeczytałam jeszcze
raz całą pracę. Znowu to samo – zdania
zaczęły układać się same. Udało się.
Postawiłam ostatnią kropkę i czułam
się jak po maratońskim biegu.

Ręka na pulsie
Grudzień
Okazuje się, że nie jest tak kolorowo, bo do oddania prac zostało parę dni,
a trzeba jeszcze wprowadzić pełno poprawek. Wiadomo, to moja pierwsza tego typu
praca. Liczyłam się z tym, ale... To był
wrzesień i widziałam wszystko w różowych
barwach, które zmieniały się wraz z kolorem liści na drzewach. Nie miałam siły
na poprawki. Po raz kolejny jednak
pomyślałam, że to już ostatni raz (trzeba
się jakoś motywować). Spędziłam więc dwa
dni, poprawiając, dopracowując, dodając
przypisy, modyfikując i zmieniając. Skorzystałam z przysługującego mi przywileju do
zwolnienia z obowiązków szkolnych z racji
udziału w olimpiadzie. Gdy po tych dwóch
dniach wróciłam na zajęcia, usłyszałam
od koleżanek: „Fajnie, miałaś trochę
wolnego...”
Uśmiechnęłam się pod nosem.
Nazwałabym to inaczej, ale zamiast
sprostować, że zamiast odpoczywania,
spędzałam żmudne godziny z nosem
w komputerze, poszłam zbindować moją
pracę. Zadowolona wręczyłam ją w ręce
pani profesor.
Tym razem czułam się jak... Maratończyk,
który zajął pierwsze miejsce.
Drugi etap?
Nieważne, czy przejdę do kolejnego etapu, czy nie. Samo napisanie pracy,
świadomość wygranej walki z samą sobą
sprawiła mi ogromną satysfakcję. Była to
taka osobista wygrana i piszę o tym tylko
dlatego, żeby zachęcić wątpiących. Przekonałam się, że wiara we własne siły może
zdziałać cuda. A te wszystkie książki, które
przeczytałam przydadzą mi się przecież do
matury.
Ola Rulewska

Skuwka,
zasuwka...

... czyli małe co nieco o
poprawności językowej

Na ten początek nowego roku
postanowiłam zainteresować się trochę
nowinkami języka polskiego, których jest
niemało. Szczególnie ciekawym zjawiskiem
jest powstawanie ciągle nowych słów,
zapożyczonych głównie z angielskiego,
określających czynności. Zaskakujące jest,
jakie to rzeczy można nazwać w Polsce po
angielsku – jakkolwiek głupio to nie brzmi.
Nurtuje mnie pytanie: dlaczego istnieje
w naszym narodzie taka tendencja? Nie
możemy mieć czegoś własnego, tylko musimy wzorować się na innych? Może to jakiś
kompleks? Nie mnie to oceniać, chciałam
tylko zwrócić uwagę na coś, co moją przykuło od razu. Słówko takie jak „kokoning”
– czy ktoś wie co oznacza? No właśnie, ja
też nie wiedziałam. Okazuje się, że „kokon”
z angielską końcówką „ing” to nic innego,
jak sposób życia ludzi, którzy traktują swój
dom jako azyl, oazę, odskocznię. „Kokonują” się w mieszkaniu, ulepszając i upiększając wciąż wnętrza, by coraz lepiej spędzało
się w nim czas oraz żeby milej siedziało się
w fotelu (unikając tym samym wychodzenia z niego). Sama w życiu bym na to nie
wpadła, dopiero po przeczytaniu pewnego
artykułu otworzyły mi się oczy.
Jeszcze większym zaskoczeniem było
dla mnie słowo „zapping”. Nie kojarzy mi

To nie jest kolejna
grupa wsparcia!
W
ostatnim
czasie,
całkiem
przez
przypadek,
dowiedziałam
się
o istnieniu kółka
psychologicznego.
Jako że nikt nie był
w stanie udzielić mi
bardziej
szczegółowych informacji,
postanowiłam wziąć
sprawę w swoje ręce
i dowiedzieć się czegoś więcej u źródła, a mianowicie u samej
pani pedagog Beaty Gołębiowskiej.
Na wieść o zamiarach dotyczących
przeprowadzenia przeze mnie wywiadu,
pani pedagog od razu wyjawiła, że nieco
obawia się mediów. W takiej sytuacji
postanowiłam przeprowadzić zwyczajną
rozmowę na temat prowadzonego przez
panią profesor kółka psychologicznego.
Ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu
idea tego przedsięwzięcia nie okazała
się kolejną sztywną próbą nakłonienia
uczniów do uczęszczania na zajęcia dodatkowe pod pretekstem uzyskania lepszej
oceny na świadectwie. Pani pedagog na
samym wstępie zaznaczyła, że te spotkania,
w przeciwieństwie do innych nie podlegają
jakiejkolwiek ocenie. Wbrew obawom nie-

których osób warto by zaznaczyć, że kółko
psychologiczne nie oznacza żadnej grupy
wsparcia ani spotkań terapeutycznych.
Na zainteresowanych rozwijaniem swojego charakteru nie spoczywa żadna presja,
nie muszą nikomu niczego udowadniać
i pracują tylko dla siebie. Zajęcia mają na
celu zdobycie umiejętności ,,uzewnętrzniania się’’, pracę nad własnym charakterem.
Dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu
psychologii poprzez doświadczenie, a nie
drogą nudnych wykładów. Również osoby,
które chciałyby zwyczajnie z kimś porozmawiać, podzielić się swoimi spostrzeżeniami
lub poruszyć jakieś tematy znajdą tam coś
dla siebie. Kółko psychologiczne ma raczej
formę luźnych spotkań i nikt nie jest
obligowany do uczęszczania na każde zajęcia (w przypadku kiedy mamy ,,zawalony’’
tydzień albo zwyczajnie chcemy odpocząć
po ciężkim dniu nikt nam nie wstawi
nieobecności). Według jednej z uczestniczek zajęć prowadzone są one w tak
przyjemny sposób, że godzina mija
w mgnieniu oka. Cóż, to raczej przyjemna odmiana po całym dniu siedzeniu na
lekcjach, które nie zawsze przypominają
trzymający w napięciu film.
Na zakończenie chciałabym dodać, że
spotkania odbywają się w środy o godzinie 14:45 w gabinecie pani pedagog na
pierwszym piętrze. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy i życzymy
przyjemnych dyskusji.
Julia Szczęsna

Skuwka, zasuwka...
się z niczym konkretnym. I błąd, bo okazuje się, że ma jak najbardziej konkretne
znaczenie. Jest to bowiem „skakanie” po
kanałach telewizyjnych. (No tak, dlaczego od razu o tym nie pomyślałam?). Pełna
definicja tejże skomplikowanej czynności
brzmi: nawyk bezustannego zmieniania
kanałów telewizyjnych za pomocą pilota
w poszukiwaniu interesujących programów. Mnie osobiście denerwuje nawyk
tworzenia słów na wzór tych angielskich.
Podobnie ze znanym już powszechnie clubbingiem: czy nie można po prostu chodzić
od klubu do klubu? Musi to od razu być
clubbing? Może osoba, która prowadzi taki
tryb życia czuje się lepiej ze świadomością,
że nie spędza po prostu czasu w klubach,
tylko uprawia clubbing? Według mnie to
nic innego, jak zaśmiecanie słownika. Wracając na chwilę do cudacznego zappingu,
pewien fakt zdziwił mnie jeszcze bardziej:
są odmiany tejże czynności! Niebywałe.
Trzy rodzaje zappingu, mianowicie: zipping, czyli przesuwanie w przyspieszonym
tempie taśmy w magnetowidzie, by uniknąć
oglądania reklam; flipping, tzn. zmienianie
kanałów w trakcie trwania jakiegoś programu oraz switching, inaczej zmiana kanału
podyktowana chęcią obejrzenia wcześniej
wybranego programu (pokolenia naszych
babć tego już mogą nie wymówić; dla nich
zmiana kanału będzie już na zawsze tylko
zmianą kanału...). Proszę bardzo, można
teraz oglądać telewizję z pełną świadomością wykonywanych pilotem manewrów.
Nasuwa mi się pytanie: jakim
cudem powstały takie (po)twory? Może
i jestem trochę staroświecka, ale śmieszy mnie widok (na przykład) przeciętnej
polskiej gimnazjalistki, która chwali się
koleżance w tramwaju o siódmej rano, że
wczoraj na clubbingu...

Na szczęście nie słyszałam jeszcze
„na żywo” tego nieszczęsnego zappingu,
który w naszym słowniku potrzebny jest
niczym ta przysłowiowa dziura w moście.
Znany polski filolog, Piotr Łuszczykiewicz w wywiadzie (opublikowanym
na www.calisia.pl) te wszystkie zmiany
w języku polskim tłumaczy profesjonalizacją języków zawodowych (np. w żargonie
hotelarskim istnieje bardzo dużo nowych
słów, takich jak walk-iny – goście, którzy
meldują się w hotelu bez dokonania wcześniejszej rezerwacji (ang. walk-in guests),
zanikanie gwar (co ma związek z migracją młodzieży do dużych miast) oraz nowe
formy inicjowania wypowiedzi (zaczynanie zdań od „ej”, „w ogóle”, „bo ten” itp.).
Także wulgaryzmy mają tu znaczny wpływ
(które według pana Łuszczykiewicza teraz
nie są środkiem ekspresji, jedynie przerywnikiem, tak bardzo się upowszechniły).
Nowoczesne neologizmy zafascynowały mnie (w negatywnym znaczeniu tego
słowa) na tyle, że postaram się regularnie, o ile powstanie coś nowego (tu chyba
nie należy mieć obaw), zawiadamiać (czy
może raczej uświadamiać?) Czytelników.
Przecież bardzo ważne jest, byśmy mieli
świadomość używania naszego ojczystego
języka, prawda? Chociaż w tym wypadku
określenie „język ojczysty” nie jest do końca adekwatne.
W Nowym Roku życzę Wam, byście
nie ulegali tak pochopnie tej dziwnej
modzie. A jeśli już ulegniecie, to obyście pamiętali jaka jest różnica pomiędzy
flippingiem a switchingiem, aby języka
używać świadomie i ze zrozumieniem.
Ola Rulewska
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Mój tydzień
w odbiciu światła
blichtru bijącego
od PLUS
CAMERIMAGE
FESTIVAL 2010
Dotknęłam cudownego, wielkiego
świata filmowego. Odkryłam, że osoby
pracujące przy największych produkcjach światowych też są ludźmi i wiecie,
wyglądają prawie jak…my. No, jedynie,
co niektórzy, wyżej noszą głowę oraz ubierają okulary przeciwsłoneczne nawet
w pomieszczeniach…
Życie na recepcji
Po rozmowie kwalifikacyjnej, dostałam się do załogi festiwalu filmowego,
o którym niewiele wiedziałam, ponieważ
pierwszy raz był organizowany w Bydgoszczy. Wcześniej odbywał się w Łodzi,
teraz, okazało się to niemożliwe z powodu
konfliktu organizatora (pana Żydowicza)
z prezydentem tego miasta (miało tam
powstać centrum festiwalowe, niestety plany zmieniły się wraz z ilością zer w
budżecie). Zostałam przydzielona do pracy w recepcji. Nie wstydzę się przyznać, iż
był to mój debiut w roli cząstki tak wielkiej machiny, jaką jest festiwal na skalę
światową. Dostałam „śliczną” granatową
sukienkę,
srebrną chustkę i prezentowałam się generalnie godnie, niczym
stewardessa. Jeszcze miałam odpowiadać na pytania tych wszystkich ludzi
(w różnych językach), samej niewiele
wiedząc. Na szczęście moje obawy okazały
się bezpodstawne, wszystkiego się nauczyła, a nawet, jeśli kilka razy krążyłam po
operze z gościem nie mogąc znaleźć „press

room’u”, to i tak nawiązałam wiele ciekawych znajomości…
Znajomości
Za każdym razem, wszyscy pytają
mnie: „Czy widziałaś Keanu?”. Jasne, że
tak. 1/3 twarzy, bo resztę zakrywał rosły
ochroniarz, tłum paparazzi, fani oraz jego
bujna broda a’la bezdomny. Ale i tak jest
przystojny. Na „ty” przeszłam z Joelem
Schumacherem (jeśli komuś nic to nazwisko nie mówi, to radzę zapytać wujka
Google) szalenie otwartym, sympatycznym
człowiekiem, który jako chyba jedyny
naprawdę doceniał wkład wolontariuszy
w funkcjonowanie całego festiwalu. Widziałam Matthew Libatique’a, wielu innych
operatorów, których wygląd, ani nazwisko
nic nie mówią, ponieważ zazwyczaj stoją
„za” kamerą, a którzy przyczynili się do
powstania
najpiękniejszych,
najważniejszych, czy najpopularniejszych filmów ostatnich
czasów. Z polskich „gwiazd”
udało mi się dostrzec Natalię
Rybicką,
która
zagrała
w
„Chrzcie”,
Małgorzatę
Potocką, Andrzeja Młynarczyka, Grażynę Torbicką,
Magdę Mołek oraz kilka
aktorek z naszego Teatru
Polskiego. Nie liczę oczywiście „zwykłych szaraczków”,
moich
współpracowników,
którzy okazali się wspaniałymi ludźmi, reszty personelu
całego festiwalu, a zwłaszcza
„pani z kasy”, która robiła
nam ciepłe herbatki, a także
wielu studentów z Polski, jak
i z zagranicy.
Dosyć o mnie, teraz o festiwalu.
Trwał on od 27 listopada do 4 grudnia. Cała
impreza
miała
miejsce
w Operze Nowej (bilety na
seanse po 20 zł), Multikinie (bilet za zero zł), oraz
w Wyższej Szkole Gospodarki,
gdzie odbywały się warsztaty.
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W pierwszym budynku miały miejsce projekcje filmów konkursowych kategoriach:
teledysk, etiuda studencka, filmy polskie,
filmy dokumentalne długo- i krótkometrażowe, oraz konkurs główny. Najbardziej
oceniano „przekaz obrazu”, gdyż festiwal
ten skierowany jest głownie do operatorów
kamer. Miło mi jest poinformować, iż
polskie produkcje zgarnęły chyba większość nagród. Począwszy od teledysku Kory
„Zabawa w chowanego”, opowiadającego
historię dorosłej kobiety, która w dzieciństwie była molestowana przez księdza.
„Złota kijankę” w kategorii etiud studenckich otrzymał Jakub Giza za film „Jutro
mnie tu nie będzie”. W kategorii filmów
dokumentalnych
krótkometrażowych
pierwszą nagrodę zdobył Piotr Stasik
za film „Koniec lata”. Najlepszym filmem
polskim okazała się „Różyczka”, film
o pewnej dziewczynie żyjącej w czasach
komunizmu, zmuszanej przez swojego
chłopaka do śledzenia i donoszenia na
swojego szefa. Jednak „bank rozbił” film
Arthura Reinharta „Wenecja”, opowiadający dzieje wojny z perspektywy małego chłopca, przeżywającego ją w spokojnym dworku swojej ciotki, na wsi, o jego
marzeniach, aspiracjach i niespełnionych
nadziejach na podróż do tytułowego miasta. Produkcja ta otrzymała „Złotą żabę”.
Zakończenie
Festiwal kończyła bardzo uroczysta
gala, gdzie ogłoszono wyniki, wręczono
nagrody, płakano, pozdrawiano „swoją
grupę z Katalonii”, opowiadano o swoich pierwszych próbach z narkotykami
(Lebenzon przyznał,że gdy pierwszy raz
oglądał
polski
film
–„Nieustraszeni
pogromcy wampirów” Polańskiego, również pierwszy raz próbował LSD. Tak się
wystraszył, że używki nigdy więcej nie wziął
do ust, a polskie filmy ogląda do dzisiaj),
że pewien student swoją pierwsza kamerę
ukradł, oraz wiele, wiele więcej. Szkoda,
że skończyło się tak szybko. Teraz czekamy na zrealizowanie licznych aluzji pana
Żydowicza, że przyszłoroczny festiwal,
również odbędzie się w naszym mieście.
Hanna Engels, 1h
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,,Śluby panieńskie” czyli Aleksander Fredro dla
odważnych
Ekranizacja znanego dzieła Aleksandra Fredry zapowiadana była od bardzo
dawna. Wszelakie reklamy ,,komedii roku”
można było spotkać niemalże na każdym
kroku. Zachęcona intrygującym zwiastunem, do kina udałam się z pozytywnym
nastawieniem. Spodziewałam się brawu-

Filip Bajon, była niewątpliwie jedną z
nich. Fantastyczne kreacje Szyca i
Stuhra były w stanie wskrzesić ten
mętny
twór kinematografii. Co do
damskiej części obsady- choć dobre,
panie niewątpliwe zostały przyćmione
przez swoich kolegów. Miłym akcentem
była także scena z udziałem Daniela
Olbrychskiego i Mariana Opani.

Największym aplauzem zgromadzonej publiczności cieszyło się znamienne
zdanie wypowiedziane przez Gustawa :
,,Pić zawsze trzeba”. Miejmy nadzieję, że
kolejni reżyserzy próbujący pokazać klasykę „przyjemną” w odbiorze dla współczesnej młodej publiczności, będą uczyli się
na błędach poprzednika.

rowej adaptacji klasycznej komedii, wyrafinowanego humoru, dobrej zabawy- jednym
słowem ciekawej odmiany w świecie , gdzie
kinoman ,często bardzo słusznie, obawia
się filmowych adaptacji literatury.
Niestety , jak to zwykle bywa, w zwiastunie znalazły się właściwie wszystkie
sceny, które jako takie były w stanie zainteresować widza. I na tym się skończyło.
Sama koncepcja była ciekawa- połączenie idei filmu kostiumowego z elementami
współczesnymi (samochód w stodole Radosta, kolorowe magazyny przeglądane przez
bohaterów, czy też ich telefony komórkowe), jednak zostało to zrobione nieumiejętnie. Zamiast zyskać na atrakcyjności , film
stał się jeszcze bardziej nieczytelny. Momentami na sali robiło się sennie. Mimo
wielu wad filmowej wersji ,,Ślubów…”, nie
możemy jednak nie dostrzec jej niekwestionowanych zalet. Obsada , którą wybrał

Festiwal Plus
Camerimage 2010
Okiem wolontariuszki
z sekcji logistycznej
Na początku krótka historia. Jest to
trwający od 1993 roku Festiwal Autorów
Zdjęć Filmowych. Na początku odbywał się
w Toruniu. Uczestnicy nagradzani są złotą
żabą – wiąże się to z legendą o pladze tysiąca żab, które nawiedziły Toruń. Po kilku
latach festiwal przeniesiono do Łodzi, a w
tym roku odbył się w Bydgoszczy w Operze
Nova.
Dla tych bardziej ciekawskich polecam
stronę:
www.pluscamerimage.pl
W szkole trwał nieustający maraton
sprawdzianów i chodziłam wiecznie zestresowana. Nagle trafiła się okazja, aby

choć na chwilę odpocząć i uciec od szarej
rzeczywistości. Mówiąc kolokwialnie: chwyciłam byka za rogi i zamieniłam naukę na
tydzień pracy, oglądania filmów oraz...
imprezowania.
Do udziału w festiwalu jako wolontariuszka zachęciła mnie koleżanka z klasy.
Na początku nie byłam szczególnie
entuzjastycznie nastawiona. Stwierdziłam
jednak, że warto by spróbować, jakaś nowa
przygoda, możliwość sprawdzenia się.
Wysłałam zgłoszenie, odjęłam sobie kilka
cennych godzin snu, poszłam na rozmowę kwalifikacyjną na 8 rano w niedzielę –
trwała mniej więcej 3 minuty - i dostałam
się do sekcji logistycznej. Potem odbyły się
dwa spotkania organizacyjne, na których
dowiedzieliśmy się co i jak. Najważniejsze
były dwa hasła: film=przerwa, przerwa
=praca. Oznaczało to, że w przerwie między
seansami i na ich początku zajmowaliśmy
się swoimi obowiązkami, a potem mieliśmy
wolne. Wybrałam sobie zmianę poranną (nie chciałam wracać codziennie po

2 w nocy do domu) i wraz z drugą
dziewczyną stałam w korytarzu przy
sektorze B (dla vipów i innych ważniejszych osób). Do moich funkcji należało:
klaskanie na napisach wymieniających
twórców oraz przy prezentacji tegorocznego festiwalu. Wyganianie ludzi do szatni
z kurtką bądź plecakiem. Wypraszanie
ludzi po zakończeniu pokazu. Upominanie
pijących alkohol oraz jedzących. Sprzątanie, jak ktoś naśmiecił. Najśmieszniejsze
jednak było polowanie na ludzi mających
za głośno słuchawki - zastępowały napisy.
Nadal zastanawia mnie dlaczego siedzący
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obok winowajców nie powiedzieli niczego.
Panie dostały cudowne, harcerskie, czarne
sukienki z naszytą złotą żaba na plecach
(do tego gustowny pasek, abyśmy mogły podkreślić sobie talię), równie piękną
srebrna apaszkę i jedną parę cieniutkich,
cielistych rajstop (jak można się domyślić
nie wystarczyła na trwający 8 dni festiwal).
Buty własne, obowiązkowo
czarne. Panowie otrzymali
ciemne koszule i krawat.
Najważniejszym
jednak
gadżetem była staffowska
akredytacja, dzięki której
mogliśmy swobodnie poruszać się po terenie opery,
wchodzić na salę podczas
projekcji, a także uczestniczyć w imprezach w hotelu
Holiday Inn.
W sobotę 27 listopada odbyła
się gala otwarcia. Uczestniczyła w niej połowa wolontariuszy i z wielkim
bólem muszę przyznać, iż tego dnia miałam
wolne. Do dziś dnia nie wiem dlaczego
zostałam pominięta. Nie martwcie się
jednak, co nieco Wam o niej opowiem. Rozpoczęła się – z małym poślizgiem – około
godziny 17.00. Przybyli na nią liczni goście,
wręczono kilka nagród min. dla Jerzego
Skolimowskiego za Całokształt Twórczości
dla Polskiego Reżysera ze Szczególną
Wrażliwością Wizualną. Po zakończeniu
ceremonii wyświetlono dwa filmy: Black
swan oraz Hereafter. Na temat pierwszego
słyszałam wiele pochlebnych opinii.
W niedzielę widziałam najdziwniejszy
film w życiu. Trwał 155 minut, zdecydowanie o godzinę za długo. Z początku mi
się podobał, ale potem było coraz gorzej.

O dziwo, nie potrafiłam wyjść z sali.
Siedziałam jak zahipnotyzowana i oglądałam do ostatniej sceny. Jak się
później okazało, nie ja jedyna. O ile nie
lubujecie się w szokujących produkcjach
o rozlazłej fabule, pełnej migających świateł i niesmaczących scen erotycznych
zdecydowanie nie polecam Wam „Enter
the void”. Podczas kilku kolejnych dni
obejrzałam produkcje, które podobały mi
się mniej lub bardziej. Wyjątkowo ciekawy
był piąty dzień festiwalu. Odbył się wtedy
pokaz etiud studenckich – niektóre z nich
naprawdę świetne. Po nich zaproszono na
scenę autora zdjęć do „Buried”– Hiszpana
Eduarda Grau, Był naprawdę poruszony
możliwością uczestnictwa w camerimage i
popłakał się ze wzruszenia. Można się domyślić, że wszystkie dziewczyny mówiły,
jakie to urocze i słodkie – bez hipokryzji
przyznam, ja także. W każdym bądź razie,
gorąco polecam „Pogrzebanego” (tak brzmi
bowiem polski tytuł). Całość akcji jest –
moim zdaniem udanym – eksperymentem,
bowiem rozgrywa się w trumnie, w której
został uwięziony Amerykanin. Ma do dyspozycji jedynie telefon komórkowy, nóż
i latarkę.
Największa atrakcja przyjechała dnia
następnego. Za pewne wiecie, że Keanu
Reeves odwiedził Bydgoszcz. Zaprezentował „Henry’s crime”, w którym grał główną rolę (nie widziałam, ale zdecydowana większość twierdziła,
że mało interesujący). Niestety,
aktor jedynie mignął mi gdzieś
przed oczami. E; tam…
Nadszedł piątek, przedostatni dzień. Koniec festiwalu
nachodził nieubłaganie. Potem
była
sobota
i
ceremonia
zamknięcia,
którą
prowadziła Magda Mołek. W tym
dniu
uczestniczyli
wszyscy
wolontariusze.
Rozdano
pozostałe
nagrody
(Eduard
Grau otrzymał brązową żabę
i, oczywiście, ponownie emocje
wzięły górę), odbyła się krótka prezentacja
zdjęć aktorów, którzy zmarli w tym roku,
a po wręczeniu Nagrody Specjalnej za
Całokształt
Twórczości
Michaelowi
Ballhausowi, na scenę zaproszono nas.
Podobnie jak poprzednik dostaliśmy owacje na stojąco. Nieco krępująca sytuacja,
ale jednak miło, że nas doceniono.
Po gali odbyła się impreza dla wszystkich wolontariuszy, którą ładnie nazwano
bankietem. Niespodziewanie przyszedł na
nią Chris Lebenzon (min. montażysta filmów Tima Burtona) i tańczył razem z nami.
Zabawa trwała do rana. Nie łatwo było
wstać rano, aby zdążyć na 10 przyjść do
opery, aby posprzątać. Niektórzy w ogóle
do domu nie wracali.
Otworzyliśmy szampana pożegnalnego i około 13 wszyscy się pożegnali. Skończyło się, wróciłam do domu i szkolnej
rutyny.
Festiwal Plus Camerimage cieszy
się dużym prestiżem, a tegoroczny zdecydowanie można uznać za udany. Ja po
8 dniach zmagań z nieprzyjemnymi
gośćmi, kiepskim ogrzewaniem, wstawaniem po całonocnych imprezach już
odliczam dni do następnego. Ale czy
złote żaby zostaną ponownie rozdane
w Bydgoszczy?
Kasia Ostaszkiewicz
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Anonimowi
fejsbukoholicy
Według badań przeprowadzonych przez ARC Rynek
i
Opinie,
5%
polskich
posiadaczy kont na portalu facebook spędza na nim
ponad 15 godzin tygodniowo.
Status fejsbukoholika nietrudno
osiągnąć. Internet dostępny jest przez
telefon komórkowy, więc praktycznie
w każdym miejscu na świecie można zalogować się na swój profil.
Sama zauważyłam, że z portalu zdarza mi się korzystać kilka razy dziennie.
Rano włączam komputer, by sprawdzić
co znajomi opublikowali w nocy, bo facebook umożliwia stworzenie globalnej sieci
kontaktów i kiedy ja śpię, znajomi
z Australii, Meksyku czy Kanady rozpoczynają swoją aktywność w Internecie.
Kolejne wejście jest po południu, gdy
wszyscy polscy znajomi wracają ze szkół
i piszą co im się przydarzyło. Następnie
wieczorem należy sprawdzić, co słychać
w wielkim świecie i wtedy portalowi
poświęca się najwięcej czasu.
Licząc, że dziennie spędza się tam
ok. 2 godzin, mnożąc razy liczbę dni
w tygodniu (wiadomo, że w weekend można sobie pozwolić na dłuższe surfowanie
w sieci) i dodając do tego ewentualne
wejścia z telefonu komórkowego, w prosty
sposób można uzyskać liczbę 15 godzin.
Trudno się jednak dziwić, gdyż
Internet stał się naszym środowiskiem
naturalnym. Brak jakiejkolwiek aktywności na portalach społecznościowych wiąże
się z przeistaczaniem swojego życia towarzyskiego w pustynię. Jako że nikt nie chce
do tego doprowadzić, dokonuje rejestracji
w danym portalu i rozpoczyna kreowanie
wirtualnej rzeczywistości.
Jednak to nie chęć utrzymywania
kontaktu ze znajomymi spowodowała, że
facebook ma 500 milionów użytkowników.
Do tego doprowadziła skrajnie egocentryczna postawa każdego z nas, co
właśnie Mark Zuckerberg, twórca facebook.com wykorzystał. Jako syn psycholożki
musiał wiedzieć, że człowiek najbardziej
zainteresowany jest sobą, następnie
reakcją innych na siebie, a dopiero potem
innym człowiekiem.
Sądzę, że portal Zuckerberga tak
świetnie się sprzedał, bo umożliwia nam
„pokazywanie się” i zdobywanie znajomych,
na których ocenach nam zależy. Właśnie
dlatego nie chcemy pozbawiać naszego
życia towarzyskiego kolorów, a tym samym
ocen innych. W końcu te nieprzychylne
zawsze
można
usunąć
jednym
kliknięciem.
Joanna Kowalska
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ZAKUPOHOLIZM
„Zakupoholizm to choroba!” - alarmują psycholodzy. Nie można go bagatelizować. Jest to uzależnienie od kupowania
w celu poprawienia sobie nastroju.

Cechują go: niekontrolowane nabywanie
nowych rzeczy, zazwyczaj niepotrzebnych,
obsesyjne myślenie o zakupie nowych
towarów, gniew czy zdenerwowanie spowodowane brakiem możliwości kupienia
czegoś w sklepie, ogromna desperacja
(kiedy chcą coś kupić to najprawdopodobniej to zrobią), brak umiejętności podania racjonalnego powodu zakupienia
określonych towarów. Po przyjściu do
domu i ponownym obejrzeniu „łupów” pojawia się jednak smutek i rozczarowanie.
Zakupoholizm może mieć poważne skutki,
zwłaszcza dla zdrowia psychicznego.
Z lekcji przedsiębiorczości wiemy, iż
dobry i odpowiedzialny konsument to taki,
który przed pójściem na zakupy zapisze
swoje potrzeby na kartce i wraz z nią uda

Wnusiu, co byś
chciał od Babci na
święta?

Co roku jest ten sam problem. Jaki?
Prezenty. Nasze Babcie, Ciocie a nawet
Rodzice zawsze nas oto pytają. Gusta się
zmieniają i co roku podobają nam się inne
rzeczy. W zeszłym roku chciałam/ łem to,
ale w tym roku już chcę zupełnie co innego. No i jak tu za nami nadążyć? Pytanie
w tytule jest już jak tradycja tak samo jak
„Kevin sam w domu” w komercyjnej stacji,
emitowany w każdą Wigilię.

się na podbój centrów handlowych. Nie
każdy jednak potrafi taki być. W tej kwestii zwłaszcza kobiety bywają impulsywne
i kierują się głównie ulotnymi zachciankami. Nie raz i nie dwa z powodu naszej
małej słabości docinali nam mężczyźni.
Teraz, w okresie przedświątecznym tym
bardziej groźne są dla nas kuszące promocje („20% gratis!”, „3
w cenie 2!”), bo jak tu nie kupić
trzech ślicznych bluzeczek w cenie
dwóch? Na takie chwyty nabierają się tłumy. Kolejnym problemem
jest to, że coraz więcej osób nie nosi
przy sobie gotówki, tylko płaci kartami kredytowymi. Taka osoba nie
widzi swoich pieniędzy i nie wie ile
jej ich zostało na koncie. A to często prowadzi do debetu, zadłużeń
i innych nieprzyjemności. Ale,
drogie Panie, nie martwmy się!
Mężczyźni także mogą być zakupoholikami! Tylko że my, kobiety,
kupujemy raczej towary związane
z wizerunkiem (ciuchy, perfumy,
kosmetyki), a mieszkańcy Marsa
przeróżne gadżety (zegarki, telefony
komórkowe, nowe komputery czy
sprzęt sportowy).
Jeśli
po
przeczytaniu
tego artykuły dojdziesz do wniosku,
zakupoholiże
jesteś
kiem/zakupoholiczką,
nie martw się, jeszcze
nic straconego! Najważniejsze, by szybko podjąć
odpowiednie kroki i nie
popaść na skraj bankructwa. Pierwszym z nich jest
uświadomienie sobie problemu. Zazwyczaj konieczna jest też pomoc specjalisty terapii uzależnień
bądź psychologa. Można
też uczestniczyć w spotkaniach grup AZ (Anonimowych Zakupoholików).
Ile razy słyszeliśmy już to pytanie?
I jak zawsze na nie odpowiadamy?
Odpowiedzi są różne od: „Oj nie wiem
coś wymyśle” lub „To ja sobie coś kupię
i dam Babci, Cioci, Mamie znać.” Jeśli odpowiadamy drugą możliwością, to sprawa
załatwiona, idziemy do sklepu i wybieramy
to co się nam podoba. Gorzej jest jak zostawiamy kwestie prezentów w rękach
osób trzecich. Wtedy oni dwoją i troją,
co by tu kupić. Babcia wnusiowi/ wnusi
żeby na zimę było ciepło kupi jakiś „bardzo
ładny” sweter, Ciocia da pieniądze, bo
łatwiej i szybciej, Rodzice podarują książki,
żebyśmy byli mądrzejsi.
Ale czy nie łatwiej, trochę pomyśleć,
pooglądać wystawy i wpaść na jakiś oryginalny i trafny prezent? Z którego każdy
byłby zadowolony. Wiadomo, ze nie zawsze

A tym, którzy jeszcze nie widzieli,
gorąco polecam świetną komedię „Wyznania zakupoholiczki”. W lekki i humorystyczny sposób przedstawia ona problem
związany z zakupoholizmem.
Marysia Świgoń

trafimy w punkt, ale będziemy szczęśliwsi,
że było blisko ,i że uśmiech, który pojawił
się na ustach nie będzie wymuszony.
Dam Wam kilka rad, jak dobrze
wybrać prezenty.
1) Trzeba zrobić mały wywiad, ale dyskretnie, by ten ktoś kogo pytamy się nie
domyślił.
2) Następnie próbujemy połączyć nasze
wyobrażenia o prezencie ze wskazówkami
osoby, która go otrzyma.
3) Potem wyruszamy do sklepów rozglądamy się i porównujemy różne wystawy
sklepowe.
4) Kolejnym krokiem jest wybranie danego prezentu i obmyślenie, czy osoba będzie
z niego zadowolona.
5) Kiedy wykonamy czwarty punkt wybieramy się do kwiaciarni lub innego miejsca, gdzie znajdziemy „ubranko” na nasz
prezent. Oczywiście „ubranko” jest tak
samo ważne jak sam podarunek, bo w końcu pierwsze wrażenie jest najważniejsze.
6) Ostatnia rada to już pikuś. Kiedy wszyscy
będą spać, należy zakraść się po cichutku
pod choinkę i podłożyć nasz prezent.
Mam nadzieję, że po tych radach,
prezenty świąteczne będę trafione jak nigdy wcześniej.
Aleksandra Jelińska
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Oda do...
... obłudnych ludzi

Oda do...
... dentysty (erotyk)

Oda ta nie będzie miła:
Z ludzi obłudnych będzie kpiła.
Z ludzi, którzy nie dbają o innych uczucia,
Nie mają zupełnie winy poczucia.
Sumienie u takich w ogóle nie istnieje,
A jego głos jako zimne spojrzenie widnieje.
Głowa tak pusta i bez wyobraźni
Nie ma miejsca dla innych w tak ograniczonej jaźni.
Nóg używają do uczuć deptania,
Ludzi do podwyższania o sobie mniemania.
Na co dzień różne maski zakładają,
Przez co ludzie fałszywe zdanie o nich mają.
I ci bezduszni tak po świecie krążą...
Nieświadomi, że inni przez nich tracą to, do czego dążą.
Tracą wiarę w ludzi i pozytywne spojrzenie
Wątpią w najmniejsze nawet marzenie
I boją się zaufać komukolwiek ponownie
Pomni, że zostali tak potraktowani wymownie.
Bo nawet, gdyby wszystko cudownie się ułożyło
Tych ludzi spojrzenie świat by zburzyło.
I twoje szczęście zabić będą chcieli,
Jakby swoim życiem żyć już nie umieli.
Najważniejsze, to się wtrącić,
Tu i tam innym zmącić.
Ale kiedy przyjdą łzy,
To: „nie jestem zły, to ty!”
Ciągle kłamią, komplikują,
Ale wszyscy się litują
I im winy odpuszczają
Na ból nowych narażają.
I się ciągle kłamstwo szerzy
Jego chyba nic nie zmierzy.
Już się gubię na tym świecie;
Komu wierzyć? Może wiecie?
Z kim myślami się podzielić?
Komu wstępu mam udzielić?
Co mam nazwać zaufaniem?
Które z morza słów są szczerym wyznaniem
Którymi się przejmować, które tego warte?
Może oczy, usta zamknę
Przed tym całym fałszem, zewsząd atakującym
Przed którym jestem tylko kimś słabo się broniącym.
Nie umiem już oddzielić fikcji od szczerości
Zgubiłam przez obłudnych sens posiadania wartości.
Zapomniałam czym żądzą się prawa miłości
Ważniejsze stały się ludzkie słabości...
Mówisz mi, że chcesz, że wierzysz,
Za plecami z lufy mierzysz.
O mej klęsce ciągle marzysz,
Słowa tak uważnie ważysz...
Twoje oczy pełne zimnej bezwzględności
Złości w tobie tyle, ile w rybie ości.
A ja ci wierzyłam? A ja ci ufałam?
Zdajesz sobie sprawę, ile tobie oddać chciałam?
Pragnęłam dzielić z tobą wszystkie me marzenia
Te, co już spełnione, te co do spełnienia...
Serce me otwarte łatwo połamałeś.
Przed zniszczeniem duszy się nie zawahałeś.
Czy zrozumiesz może kiedyś, że naprawdę cię kochałam?
Może gdybyś mógł zobaczyć, ile nocy przepłakałam.
Księżyc może ci powiedzieć
To, co powinieneś wiedzieć.
Bo on widział, jak cierpiałam
Ile różnych myśli miałam.
Z każdym dniem to ukrywałam,
Że jest dobrze udawałam.
Kiedyś musi się skończyć uczuć tych tłumienie
Zacząć otwarte o nich mówienie.
Dlatego właśnie oda ta powstaje
A także dla tych, którym ludzki świat bajką się wydaje.

Razu pewnego poszłam do dentysty
Starając się nie bać i nie robić z niego sadysty.
Tchórzliwie do drzwi zapukałam
I zmysłowe „proszę!” usłyszałam.
Weszłam i nie mogłam uwierzyć
Ani przestać nowego dentysty wzrokiem mierzyć.
„Jestem Artur” przedstawił się szarmancko
I na krześle kazał mi usiąść elegancko.
Pana Artura oczy mają w sobie dar uroczy
I już wcale mnie nie boli, widok ich rany goi.
Niech do pana Artura przyjdzie, ten kto dentysty się boi,
A on wszelkie lęki ukoi
Tak, że każda pani pięknie się dla niego ustroi...
By uwagę na nią zwrócił, osobowość jej przewrócił.
A mężczyzna chętnie sam zgryz mu przesunie,
Gdy widzi jak jego żona z radością na szpilkach do niego sunie.
Lecz on dalej: tylko wypełnienia, za nic ma kobiet o nim marzenia.
Bezdusznie wciąż plombuje, nieświadom planów, które każda pacjentka
knuje.
„Mój ci on!” pragnie krzyknąć złotowłosa, a on tylko w zęby mocniej ciosa.
Panie dentysto, Arturze kochany
Oddam Tobie całą szczękę, tylko zakończ mą udrękę!
Serce gratis też dorzucę i w spełnianie marzeń rzucę...
Żeby Tobie oddać życie - tylko o tym marzę skrycie!
Twój zawód taki romantyczny, taki statyczny jest fotel dentystyczny...
Zmysłowo dotykasz mojego ząbka, uchylę Ci tajemnicy rąbka.
Choć moje nerwy są nadwyrężone, wiem, że wyroluję Twoją żonę.
A nawet jeżeli nie, to i tak zdobędę Cię!
Przy Tobie aż mi szkliwo pęka, bez Ciebie życie to istna męka...
Nawet Colgate nie pomoże, lepiej się zakopię w norze.
Dobrze, wyjdę, trzasnę drzwiami, dam sobie spokój już z dentystami.
Jeśli nie chcesz mnie ocalić ani mojej szczęki scalić...
Nigdy o nim nie zapomnę, już na zawsze będę marzyć nieprzytomnie.
Takiego drugiego nie spotkam na swej drodze, ból zęba znowu będzie
równał się trwodze...

Krwawa&Mary
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Pozostań Uśmiechnięta

Droga Blanko!
Od dawna oboje wiedzieliśmy, że nadejdzie dzień, w którym
przyjdzie nam się pożegnać. Dzień, kiedy rozstaniemy się na długi
czas. I zawsze pozostanie w nas żal, że zbyt szybko się to stało, że
los ukradł nam wiele dni, miesięcy, lat, które mogliśmy spędzić
na wzajemnym poznawaniu siebie, na wycieczkach za miasto, na
spoglądaniu w nocne niebo usiane gwiazdami.
Wybacz, że Cię do tego dopuściłem. Nie potrafiłbym sam żyć
z tym wszystkim, a byłaś jedyną osobą, której tak bardzo ufałem.
Jedyną osobą, która zawsze była przy mnie - od kiedy pamiętam.
Wiem, że teraz cierpisz. Wiem, że płaczesz w poduszkę, jak
po kłótniach z babcią, tylko teraz czujesz pustkę, bo straciłaś
przyjaciela. Skąd to wiem? Bo wyobraziłem sobie, że to Ty odchodzisz, że to Ciebie wkrótce zabraknie... Wiem, co poczułem i wiem,
że czujesz podobnie, chociaż Ty zapewne potrafiłabyś nazwać
wszystkie uczucia, potrafiłabyś je opisać, przedstawić światu. To
jest to, czego zawsze Ci zazdrościłem, to, czego chciałem się od
Ciebie nauczyć, ale nigdy nie miałem odwagi zapytać: jak Ty to robisz? I chociaż wiele razy podkreślałaś, że Twoja szczerość pakuje
Cię czasem w kłopoty, wystawia Cię ludziom, to mimo wszystko
dalej byłaś sobą: otwartą, pewną siebie gadułą. Ale dane mi było
poznać także Twą drugą stronę. Dziewczynę wrażliwą, delikatną,
pełną refleksji. Dziewczynę, która jest zagubiona w tym wielkim
świecie i potrzebuje kogoś, kto ją przez to życie poprowadzi, kogoś,
komu odda całe swoje serce, duszę, życie. Kogoś, kto pokocha ją
taką, jaka jest. Wiem, że kiedyś ktoś taki się pojawi w Twoim życiu. Mam nadzieję, że doceni jak wielki skarb w Tobie znalazł i że
nigdy Cię nie skrzywdzi.
Słucham właśnie piosenki ‘Down’ Jasona Walkera i myślę
sobie, że byłaś moimi skrzydłami. Byłaś osobą, dzięki której
potrafiłem wzlecieć do nieba. Pamiętam, jak to było, gdy się
pokłóciliśmy - jakby ktoś zabrał cząstkę mnie samego. Nie

potrafiłem na niczym się skupić, z nikim porozmawiać, cały czas
myślałem, dlaczego doszło do sporu między nami. I mimo iż
znałem odpowiedź, mimo iż wiedziałem, że nie krzyczeliśmy na
siebie, że żadne z nas nie powiedziało nic przykrego, to czułem,
że gdzieś został przez nas popełniony drobny błąd. I chciałem Ci
o tym powiedzieć, chciałem odzyskać przyjaciółkę, lub, jak kto
woli, chciałem odzyskać siebie, ale zabrakło mi odwagi. Na szczęście Ty miałaś jej za nas dwoje - podeszłaś do mnie tamtego
piątkowego deszczowego dnia i zaproponowałaś powrót do starego
układu. Poczułem, że znów mogę oddychać. Śmiałaś się wtedy ze
mnie, bo stałem, jak słup telegraficzny i potrafiłem jedynie patrzeć w Twoje morskie oczy. Oczy pełne nadziei i iskierek radości.
Ocknąłem się po dłuższej chwili i przytuliłem Cię do siebie.
Odzyskałem mój skarb.
A teraz musiałem odejść. Życie nie jest sprawiedliwe. Za
to, że tamtego dnia Cię odzyskałem, muszę zapłacić teraz. Muszę
zniknąć z Twojego życia, odciąć Ci skrzydła, dobić Cię, tylko dlatego, że pozwoliliśmy sobie na kilka lat radości.
Nie wiem, jak będzie teraz wyglądać Twoje życie, gdy mnie
już w nim nie będzie. Nie wiem, czy pozostaniesz sobą, czy może
się zmienisz. Ale mam do Ciebie tylko kilka próśb. Właściwie to
dwie.
Pozostań uśmiechnięta. Chcę odejść wiedząc, że Twój
uśmiech dalej będzie dawał innym nadzieję, że Twój uśmiech
dalej będzie pomagał innym powstać, gdy upadną. A po drugie:
gdziekolwiek będę, moje myśli będą przy Tobie. Myśl czasem
o mnie. Jeśli będzie Ci smutno, źle, poczujesz się samotnie, sięgnij
po nasze wspólne zdjęcia, wspomnij mnie czasem. A obiecuję Ci,
że postaram się aby Twoje wspomnienia ukoiły ból samotności.
Odrobina więcej czasu i byłoby z nami dobrze. Ale nasz czas
właśnie się skończył.
Na zawsze Twój,
N.

Historyczna Bydgoszcz

Dolina Śmierci
Dolina Śmierci - miejsce masowego mordu
i jednocześnie grobu mieszkańców Bydgoszczy i okolic wymordowanych jesienią 1939 r. przez członków pomorskiego
oddziału Selbstschutzu oraz SS-manów
z oddziału Einsatzkommando 16. Fordońska „Dolina Śmierci” jest największą
zbiorową mogiłą na terenie Bydgoszczy,
a zarazem stanowi najbardziej znany
symbol martyrologii mieszkańców miasta.

Było ciepłe, jesienne popołudnie.
Z oddali pokazał się mroczny betonowy
blok, który miał przypominać bramę.
- Czemu tu przyszliśmy, dziadku? – zapytał
Maks.
- Chciałem ci pokazać miejsce, z którym
związana jest historia naszej rodziny – odpowiedział i ukradkiem otarł łzę.
- Nasza historia? A co się tu stało?
- Widzisz synku …
Maks nie lubił jak dziadek mówił do niego
synku, bo albo zapowiadało się kazanie,
albo niekończąca się moralizująca przypowieść. Tym razem miało być inaczej.

Był rok 1939. Miałem wtedy mniej
więcej tyle lat co ty. Mój ojciec, a twój
pradziadek, jak może pamiętasz, był
nauczycielem w gimnazjum. Gdy wybuchła
wojna, wszyscy myśleli, że potrwa miesiąc.
Francja i Anglia zaatakują Niemcy i wojna
się skończy. Jednak tak się nie stało. Nasi
„przyjaciele” nie mieli zamiaru pomóc. Gdy
na początku października na terenie doliny
pojawił się niemiecki oddział Arbeitsdienstu i przystąpił do kopania długich,
głębokich na 1,5 m rowów, wszyscy
żartowali, że przygotowują sobie okopy do
obrony przed naszym wojskiem. Wkrótce okazało się, jak straszny los dla nas
szykowali.
Pewnego
listopadowego
popołudnia
szliśmy
z
ojcem ulicą, gdy zatrzymał nas
patrol policji. Kazali ojcu pokazać dokumenty. W tym samym momencie jeden
z nich odbezpieczył broń i wycelował
w nas. Byłem przerażony i schowałem się za plecami taty. Niemiec przyglądał się dokumentom, kiwał głową, chrząkał coś
pod nosem. Nagle schował dowód do
kieszeni
i
bez
słowa
pchnął
nas
w
kierunku
samochodu. Wywieźli nas na posterunek
policji. Gdy wchodziliśmy do środka
zauważyłem kolegów taty. Byli tam

wszyscy nauczyciele z jego gimnazjum,
a także z innych szkół. Nikt nie wiedział,
co się dzieje. Byliśmy zdziwieni i zaniepokojeni. Ktoś zaczął opowiadać o zbrodni w Dolinie Śmierci. Nikt nie słyszał
o tym, czego dokonali fordońscy członkowie Selbstschutzu, volksdeutsche: Walter
Gassmann, Eryk Pollatz, Ernst Höhn wraz
z członkami ze Strzelec Dolnych, Pałcza
i Łoskonia. Nikt nie chciał wierzyć. Ofiarami tych zbrodni stali się Żydzi fordońscy
12 października 1939 r. – grupa pierwsza
i 19 października – grupa druga. Po tych
wydarzeniach na murze synagogi pojawił
się napis „Diese Stadt ist Judenfrei” – To
miasto jest wolne od Żydów. W tym samym czasie życie straciła zamordowana
pielęgniarka Stanisława Stawska i jej
10-letni syn. Kolejną ofiarą zbrodni
fordońskich Niemców była czteroosobowa
rodzina miejscowych kupców – Kulpińskich, rozstrzelana 2 listopada. Ktoś
powiedział „Teraz nasza kolej”. Nie mylił
się. Dwie godziny później zapakowali nas
do ciężarówki.
- Ruszać się – krzyknął jeden z SS-manów
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W tym momencie starszy pan
zamilkł. Szli teraz wąską alejką. Mijali figury, które miały przypominać, że tędzy szli
ludzie na rozstrzelanie.
- I co!? I co się dalej stało
dziadku – Maks z niecierpliwością ciągnął zamyślonego
staruszka.
Doszli właśnie do obelisku,
który stał w miejscu, w którym
po wojnie znaleziono pierwsze
zwłoki.
- Dziadku, jak się wydostałeś!?

– będziecie kopać rowy. – i uśmiechnął się
ironicznie.
- Słyszycie! Jednak nas nie zabiją! – krzyknął ktoś ze środka samochodu.
Dojechaliśmy na miejsce. Niemcy wypychali nas kolbami z samochodu, popychali,
bili, kopali. Kazali iść przed siebie, jeden
za drugim.
- A gdzie łopaty? – zapytał młody
nauczyciel
wychowania
fizycznego,
który szedł przed nami. – Gdzie łopaty!?! –
krzyknął i rzucił się do ucieczki.
Jeden z Niemców spojrzał na niego szyderczo. Podniósł karabin do góry. Wycelował.
Padł strzał. Uciekający mężczyzna zachwiał
się i upadł. Było widać jak jego ciało drży.
Próbował się podnieść. SS-man ponownie
przyłożył karabin do twarzy.
- Czekaj Hans. Zobaczymy, czy dorzucę –
powiedział wysoki oficer. – Dawno tego nie
robiłem – wyciągnął granat zza pasa kolegi,
zamachnął się i rzucił. Rozległ się potężny huk. Widziałem tylko, jak uniosła się
chmura pyłu. Gdy opadła, zobaczyliśmy
rozerwane ciało, leżące w czerwonym piasku.
- Nie wyszedłeś z wprawy, Ludolf – zaśmiał
się Hans. – No dobra. Koniec przedstawienia. Idziemy. Dalej. Dalej.
Znów zaczęli nas popychać. Ktoś upadł.
Podszedł do niego strażnik i zaczął kopać.
Inni pomagali mu wstać.
- Ruszać się!! – krzyczeli Niemcy.
Gdy stanęliśmy nad głębokim wykopem
ojciec przycisnął mnie do siebie.
- Nic nie mów, tylko słuchaj. Jak tylko padną pierwsze strzały rzuć się do rowu i nie
ruszaj. Nie ruszaj się tak długo, aż zrobi się

ciemno. To jedyna szansa, żebyś przeżył.
- Ale … tato …
- Nie dyskutuj! Ty jeden masz szansę.
Wartownicy podchodzili do każdego od
tyłu. Wiązali opaskę na oczy. Przez moment widziałem jeszcze jak dwóch rosłych
SS-manów rozkłada karabin maszynowy.
Potem. Już tylko usłyszałem szczęknięcie
zamka i … strzały.
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Tak jak kazał mi ojciec. Jak tylko
usłyszałem pierwsze strzały padłem na ziemię i stoczyłem się do
wykopu. Chwilę później poczułem, jak coś
ciężkiego pada na mnie. Wtedy jeszcze nie
wiedziałem, co to było. Nie ruszałem się
tak jak kazał ojciec. Gdy słyszałem przechodzących Niemców, wstrzymywałem
oddech, żeby nie było widać, że się ruszam.
W oddali było słychać jęki i pojedyncze
strzały. Nasi oprawcy chodzili wzdłuż wykopu i dobijali tych, którzy jeszcze żyli.
Czułem jak coś ciepłego płynie mi po
plecach, nogach twarzy. Słodki, metaliczny

posmak wciskał się przez zaciśnięte usta.
Wiedziałem, że to, co czuję to krew leżącego na mnie ojca.
Gdy głosy Niemców ucichły, zsunąłem
opaskę z oka, żeby widzieć, kiedy zrobi się
ciemno. Słyszałem rozmowy. Z tego, co zrozumiałem zaczęli zakopywać ciała. Modliłem się, żeby nie skończyli. Było już bardzo
ciemno, kiedy obok mnie zaczęły spadać
drobinki piasku. Pomyślałem, że już po
mnie. Wtedy usłyszałem.
- Johan, kończymy na dzisiaj, przecież
i tak nam nigdzie nie uciekną.
Odetchnąłem z ulgą. Gdy tylko odeszli,
zacząłem powoli wyczołgiwać się spod
ciał. Zdjąłem opaskę z oczu. Z daleka było
widać ogniki papierosów. Pełzłem po
ziemi, delikatnie macając, czy przede mną
niema jakiś gałęzi, które mogłyby wydać
jakiś dźwięk. Doczołgałem się do skraju
jakiegoś dołu, gdy nagle poczułem jak ktoś
łapie mnie za nogę i wciąga no niego. Szybkim ruchem wetknął mi kawałek szmaty
w usta.
- Siedź cicho, bo nas dopadną – powiedział
młody chłopak.
Kiwnąłem głową, że rozumiem. Wyciągnął
mi szmatę z ust.
- Szczęściarz jesteś mały. Ktoś jeszcze
przeżył? – szeptał, tak cicho, że prawie
musiałem czytać z ruchu jego warg.
- Nie wiem. Chyba nie.
- Musimy sprawdzić. Wczoraj było więcej
rozstrzeliwań, ale nikt nie przeżył. Masz
cholerne szczęście mały. – powiedział
tamten.

- Kto my?
Nim odpowiedział do dołu wsunął się jeszcze jeden. Niski, krępy chłopak.
- I co?
- Nic nie widać. Chyba znowu nikt … –
przerwał – A ty co tu robisz robaczku? –
i nagle zamilkł widząc moje zakrwawione
ubranie. – Miałeś szczęście bracie, oni nie.
– spoważniał, tak bardzo, że chciało mi się
płakać, ale wiedziałem, że nie mogę.
- Słuchaj – powiedział – Byłem tam. Widziałem, co zrobili. Nie możemy tego tak
zostawić. Został patrol. Jest ich tylko
dwóch. Chodź pójdziemy i …
- Nie teraz Zadra, najpierw odstawimy
małego do naszych, w bezpieczne miejsce.
Jak się później okazało byli to partyzanci
z Gryfu. Dzięki nim, nie zapomniano o tym
miejscu i poległych tu ludziach. Dzisiaj są
tu symboliczne krzyże i groby. Nikt jednak
nie wie, ile osób tu poległo.
Ekshumacje
zwłok
przeprowadzono
w 1947 roku. Odbywało się to przy udziale członków Okręgowej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy, sędziów i lekarzy oraz krewnych i innych
osób będących w stanie zidentyfikować
ofiary. Ekshumacje dokonano tylko we
wspomnianych rowach, skąd łącznie
wydobyto 306 zwłok. Spośród nich rozpoznano 39 zamordowanych. Łączna liczba
ofiar Doliny Śmierci jest nieuzgodniona. Są
to liczby 4942 i 6600 osób. W Bydgoszczy
zamordowano ogółem 30000 Polaków
i Żydów. Zwłoki ekshumowanych uroczyście pochowano na cmentarzu honorowym
na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy.
W pobliżu Doliny Śmierci postawiono
pomnik, na którym są wymienione zamordowane osoby. Na nim też widnieje
informacja: „Fordońska Dolina śmierci.
Miejsce straceń 1200 obywateli polskich.
12 października - 11 listopada 1939”
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