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O tym jak satanista
i ateistka
Święta promować mieli.

Potrzebujący
i Pomagający

Spotkanie z Azją
PołudniowoWschodnią

„Dobrzy Ktosie, słyszałem, że jest Was wielu
i możecie mi pomóc,
więc proszę wesprzyjcie
nas jak możecie”
Na ten apel Krystiana Kasprowskiego odpowiedziały Pani Profesor
Ewa Lica- Boruta, Pani Profesor
Małgorzata Becella oraz Pani Profesor Katarzyna Czarnota, organizując akcję charytatywną dla Krystiana. Krystian ma 13 lat i walczy
z jednym z najbardziej złośliwych
nowotworów
mózgu
glejakiem
wielopostaciowym 4 stopnia. Jego
stan ciągle się pogarsza. Mimo
przeszkody w postaci choroby, jaką
postawił na drodze niepokornego
Krystiana los, on się nie poddaje
i walczy o życie.

https://www.facebook.com/krystianniepokonany?fref=ts
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https://www.facebook.com/krystianniepokonany?fref=ts

Przygotowania do wyczekiwanego dnia pomocy dla Krystiana
w naszej szkole były bardzo intensywne. Już kilka tygodni przed
uroczystością w całej szkole wisiały
plakaty informujące o aukcji. Do biblioteki szkolnej zarówno uczniowie
i nauczyciele przynosili przedmioty, które były wystawione na licytację. Były to między innymi zdjęcia
z Vanuatu, Peru i z Kuby, różnego
rodzaju ceramika, książki, pióro,
biżuteria, wyjście dla całej klasy
na wybrany przez nią film do kina,
bony na zabiegi kosmetyczne, dwuosobowa wizyta w radiu Eska, koszulka z autografami piłkarzy Zawiszy i wiele innych darów prosto
z serca. Wyczekiwany dzień nadszedł 20.11.2014 roku. W sercu
naszej szkoły - zabytkowej auli
o godz. 10:45 rozpoczął się główny punkt dnia pomocy dla Krystiana- aukcja. Wszyscy bardzo
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Dobrzy Ktosie, słyszałem, że ....
Biblioteka świątecznie
„Podróżnik z pasją”
„Spotkanie z Azją Południowowschodnią”
„Jeden za wszystkich, wszyscy za
jednego”, czyli dlaczego
pomaganie jest fajne
Warsztaty dziennikarskie
„Wsiądź w samolot i leć!”

Ręka na pulsie

Zielony samorząd
Przygody nadgorliwego rodzica: strona
internetowa I LO
Bomba pod choinką
O tym jak satanista i ateistka Święta
promować mieli.
Świąteczny nastrój
Potrzebujący i Pomagający
Jak to można nie lubić świąt..?
„Cynamon” – mój grudniowy schron
i lek na całe zło.
Do stajni, hej pasterze!

Cool-tura

Z życia wolontariusza: Biuro Prasowe.
Znane i nieznane: Imany
Z działki do klubu: DJ Chmiel
HERE WE GO AGAIN CAMERIMAGE 2014
Uwolnij magię Świąt.
ELLYTA MUZYCZNIE:
Przegląd Świątecznej Piosenki 2014

Drodzy
Czytelnicy!

Po raz kolejny w
tym roku witam się
z Wami-czytelnikami
„Ellyty” na łamach gazety. Tym razem w rozrastającej się redakcji
zapanował świąteczy nastrój, co możecie zauważyć po naszej okładce oraz w
dalszej części czasopisma. Jednak nie
wszystko w najnowszym numerze skupia się na temacie Bożego Narodzenia.
Różnorakie spotkania w szkolnej bibliotece, festiwal Camerimage, wybory
prezydenckie - to wydarzenia ostatnich
dwoch miesiecy!
Życząc
wszystkim
czytelnikom
wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia,
zachęcam do miłej lektury! Do zobaczenia w nowym roku!
Kinga Wasilewska

Na kozetce

Nie wchodź dwa razy do tej samej rzeki…
„Porady wujka Janasa”
Kochany Święty Mikołaju ...

Przez świat w trampkach i na czynnie zaangażowali się w licytację.
W całym pomieszczeniu słychać było
obcasach
Magia Świąt, czyli jak to robią Niemcy.

Lekkim piórem
Krucza Straż
Zatoka marzeń

Na wesoło

Zwariowana sesja Mikołajkowa
Psor powiedział:
Pół żartem, pół serią

wykrzykiwane coraz to większe sumy.
Aukcję poprowadzili Filip Sypniewski oraz Aleksandra Krzemińska,
a przy licytacji pomagały Julia Biesiada
i Marta Myślinska. Są to jednak tylko
niektóre osoby zaangażowane w tę niezwykła akcję, bo wymienienie wszystkich byłoby niemożliwe. W ten nadzwyczajny czwartek w naszej szkole można
było również skosztować słodkości przyniesionych przez uczniów i nauczycieli,
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z których dochód również był przekazany dla Krystiana.
W sumie zebraliśmy 5110 złotych. Klasami, które zebrały największe sumy były: I ag (762 zł), III
bg ( 676 zł) oraz III e (650 zł).
Nasza pomoc dla Krystiana nie była
tylko jednodniowa, bo jeszcze kilka
tygodni po aukcji do biblioteki można było przynosić używane ubrania,
buty i torebki. Pozyskane fundusze
przeznaczono na leczenie chłopca.
W imieniu organizatorów dziękuję
wszystkim za każdy gest pomocy.
Zebraliśmy dużo, jednak Krystian
potrzebuje o wiele więcej. Wszystkich, którzy chcieliby mu pomóc
zachęcam do wpłat na konto fundacji:
FUNDACJA OSWOIĆ LOS
UL. FRANCISZKI ARNSZTAJNOWEJ 3, 20-816 LUBLIN
NR KONTA 93 1240 2470 1111
0010 3546 8971
WPŁATY TYTUŁEM: PILNE LECZENIE KRYSTIANA KASPEROWSKIEGO
Pamiętajmy również, że ważne jest
każde udostępnienie i przekazanie
informacji dalej.
Więcej informacji można znaleźć na
stronie: www.oswoic-los.org/artykul/krystian-kasperowski/ oraz na
https://www.facebook.com/krystianniepokonany?fref=ts.
Marta Myślinska
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Z życia szkoły

„Podróżnik z pasją”

24.10.2014 r. gościem w naszej
bibliotece szkolnej był Pan Karol
Chomicz, który opowiedział nam
o Rosji, Ukrainie i Rumunii. Podróżnik zwiedził wiele ciekawych miejsc
na Ziemi, w tym prawie całą Europę. Uczniowie klasy
I b oglądali zdjęcia i
słuchali ciekawych
opowieści o przygodach tego pasjonującego się górami
podróżnika. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów, między innymi
o sposobie mieszkania oraz funkcjonowania podczas
górskich wypraw,
a także warunkach
dojazdu i pobytu

na Ukrainie. Zachwycaliśmy się też
górskimi krajobrazami tego
państwa.
Osobiście
najbardziej
spodobała nam się opowieść
o wyprawie na Kaukaz i zdobyciu najwyższego szczytu
Rosji- Elbrusu. Mogliśmy
również podziwiać specjalnie na tę okazję przygotowaną przez Panią Ewę Licę
- Borutę wystawę.
Wszystkich zainteresowanych postacią oraz podróżami Karola Chomicza
zapraszamy na jego stronę
internetową:
www.karolchomicz.pl.
Monika Bronikowska,
Marta Myślinska
zdjęcia Profesor Ewa Lica Boruta.
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„Spotkanie z Azją Południowowschodnią”

Panowie Marcin Zimon i Adrian Kubala to dwaj przyjaciele
z Bydgoszczy, którzy nie bez powodu
mówią o sobie „Podróżniacy”. Odkrywają ciekawe miejsca na całym
świecie, które inni turyści omijają.
Poszukują prawdy o życiu i kulturze przeciętnych ludzi z różnych
zakątków świata. Byli już między
innymi w Laponii, na Litwie, Łotwie,
w Estonii i Norwegii, a 05.12.2014 r.
w naszej bibliotece szkolnej podzielili się z uczniami klasy I b swoimi
wrażeniami z niezwykłej podróży do
Azji Południowowschodniej. Panowie w trzy miesiące przeżyli niezapomniane przygody w Malezji, Brunei, Singapurze, Birmie, Tajlandii,
Kambodży, Wietnamie, Laosie oraz
Indonezji i na Filipinach, o których
nam opowiedzieli. Podróżnicy poznali tamtejszą kulturę, kuchnię
i zwiedzili rzadko odwiedzane przez
turystów miejsca. Podczas spotka-
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nia zwrócili naszą uwagę również
na zachowanie, codzienną zaradność i biedę wielu mieszkańców
tamtych regionów. Dowiedzieliśmy
się, że szczególnie na Filipinach
można wyróżnić dwa funkcjonujące
obok siebie światy: biedny i bogaty. Bardzo ciekawe były opowieści
o transporcie i jedzeniu. Panowie
mieli okazję posmakować między
innymi pieczonych ropuch, gulaszu z wieprzowych skór, krwi i ryżu
oraz suszonych robaków, które, jak
stwierdzili ,smakowały jak chipsy.
Wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć zdjęcia, filmy i opisy miejsc,
które odwiedzili nasi goście oraz dowiedzieć się więcej o ich podróżach
zapraszamy na stronę:
www.facebook.com/podrozniacy.
Marta Myślinska,
Monika Bronikowska

Zdjęcia pobrane, dzięki uprzejmości autorów, z
www.facebook.com/podrozniacy

Z życia szkoły

„Jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego”,
czyli dlaczego pomaganie jest fajne

„Jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego” – takie hasło towarzyszy tegorocznej, XIV już edycji Szlachetnej Paczki organizowanej przez
Stowarzyszenie Wiosna. Jest to akcja charytatywna, w której tysiące
wolontariuszy i darczyńców z całej
Polski łączą się i wspierają najbiedniejsze rodziny. Na dwa tygodnie
przed świętami Bożego Narodzenia
rodziny otrzymują paczki, w których znajduje się wszystko to, czego
potrzebują lub o czym marzą. Jednak w Szlachetnej Paczce najważniejsze jest spotkanie i rozmowa
z drugim człowiekiem. Wolontariusze lub darczyńcy przyjeżdżając
z paczkami, zawsze wspierają rodziny i przekonują, że to w dużym
od nich zależy, czy zmienią swoją
sytuację.
Jak co roku do grona Szlachetnej Paczki dołączyli uczniowie
naszej szkoły. Od tygodnia z zapałem przygotowują wielkie kartony
pełne wymarzonych prezentów. W
bibliotece dumnie stoi rower i fo-

tel zakupione przez klasy gimnazjalne, a 3H odkłada każdy grosz
na łóżko specjalistyczne dla chorej
osoby. W paczkach przygotowywanych też przez inne klasy nie
zabraknie nowych ubrań i zabawek
dla dzieci, słodyczy i najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku. Do
każdego prezentu dołączona zostanie świąteczna kartka z życzeniami
i opłatek na wigilijny stół. Jednak
wszyscy najbardziej czekają na
13 i 14 grudnia, kiedy wybrane osoby z klas pojadą oddać do magazynów paczki lub osobiście wręczyć
prezenty i poznać obdarowaną rodzinę.

Co jest wyjątkowego w Szlachetnej Paczce? To, że dzięki niej
każdy będzie mógł cieszyć się świątecznymi podarunkami. Ideą akcji
jest spełnienie marzeń osób potrzebujących i podarowanie im trochę
radości. Bo właśnie szczęście tych
wszystkich ludzi jest główną motywacją do tworzenia własnoręcznej
paczki. Do tego spędzamy czas ze
znajomymi, z którymi tworzymy coś
fajnego i kreatywnego, pomagamy i
zmieniamy święta innych. A to w tej
akcji jest najważniejsze!
Julia Grzybowska
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Warsztaty dziennikarskie w Pieczyskach 8-9 XII
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„Wsiądź w samolot
i leć!”

1 grudnia odbyło się spotkanie
z zagranicznymi wolontariuszami.
Byli to młodzi ludzie, którzy niewiele się od nas różnili. Łączy nas
z nimi wiele, a najważniejszą rzeczą
jest chęć pomocy innym. Przedstawiciele różnych państw ( Ukrainy,
Bługarii, Portugalii, Chorwacji,
Grecji i Turcji) opowiedzieli nam
o tym, jak wygląda taki wolontariat
i gdzie zgłaszać chęć wzięcia w nim
udziału (oczywiście w języku angielskim). Jest to projekt „dość podobny” do Erasmusa, ale uwzględnia
on głównie pomoc innym. Można
podróżować, odwiedzać miejsca
swoich marzeń, poznawać nowych,
ciekawych ludzi, uczyć się języków
i nieść wsparcie innym. Żeby zgłosić
się na taki wolontariat należy mieć
od 18 do 30 lat. Długość pobytu
w miejscu, dokąd nas wyślą, zależy
od nas. Może to być miesiąc, dwa

miesiące lub nawet pół roku, jeśli
nie dłużej.
Głównym
zadaniem
grupki, która nas odwiedziła, jest podróżowanie po różnych szkołach
i opowiadanie o swoich krajach
i tradycjach w nich kultywowanych.
Nam również przedstawili je
w formie krótkich prezentacji na
temat nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. To niesamowite, że
pomimo wielu podobieństw, w każdym kraju istnieje mnóstwo tradycji
i obrzędów, które wydają się dziwne
i jednocześnie bardzo fascynujące.
Fundacją zajmującą się wyjazdami dla wolontariuszy w Polsce jest
Wiatrak - http://wiatrak.org.pl/
„Nie bójcie się zgłaszać swojej
kandydatury. Zgłoś się i może ci
się uda. A potem wsiądź w samolot
i leć”
Oliwia Ziółkowska

Ręka na pulsie

Zielony samorząd
Jako
wielce
zainteresowany sprawami tego kraju obywatel
z niecierpliwością czekałem na
wyniki wyborów samorządowych.
Niecierpliwość wzmagała się każdego dnia. Byłem na krawędzi
załamania nerwowego, gdy doszło
do awarii systemu informatycznego PKW. Pocieszyłem się czytając
o takich absurdach jak „zwy-

cięstwo”
Krzysztofa
Woźniaka
w wyborach na prezydenta Szczecina. Człowiek nie był nawet na liście
wyborczej, ale system wskazywał
co innego. Może zamiast kupować
na „przetargu” system informatyczny od jedynej firmy ,która się
zgłosiła, warto byłoby wrócić do
klasycznych metod. Znany w Internecie przedsiębiorca- pan Zbigniew
Stonoga „w poczuciu obywatelskiego obowiązku” postanowił wspomóc
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PKW, przekazując darowiznę w postaci kolorowego liczydła, na którym
każdy kolor oznaczał inną partię.
W swoim liście oficjalnym dodał,
że w razie problemów jego 6 - letni
syn może udzielić szkolenia. Cóż…
to chyba lepsze rozwiązanie od systemu do którego może się włamać
pierwszy lepszy laureat ogólnopolskiej olimpiady informatycznej.
Najwidoczniej Państwowej Komisji
Wyborczej i innym organom odpowiedzialnym
za
wybory
taki
gest
poszedł
w
pięty.
Posypały się dymisje. Niektórzy „nadzwyczaj
wpływowi”
politycy wykorzystali
zamieszanie do powiedzenia kilku słów
od siebie. Pan Mikke
groził
nawet
odebraniem władzy
w niedalekiej przyszłości za pomocą siły, jak się nie
da inaczej. Jeżeli gmach na wiejskiej będzie tak chroniony jak
siedziba PKW, to ja spodziewam
się poważnej rewolucji. I ten cały
bałagan trwał w najlepsze, aż
w końcu…
PKW podało oficjalne wyniki
wyborów samorządowych. Nie zdziwił mnie wynik PiS i PO, ale 23,68%
PSL? Tego już było za wiele. Już mi
wystarczyło głupoty i braku zaradności osób odpowiedzialnych za
organizację wyborów, ale nigdy
bym się nie spodziewał wyniku PSL
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lepszego o jakieś 5% od sondażu
Exit Poll. Dla przypomnienia to taki
sondaż, który polega na tym, że
agencja badawcza pyta ludzi wychodzących z lokali wyborczych o to, na
kogo głosowali. W historii III RP wyniki były bardzo zbliżone do oficjalnych (różniły się czasem o 1-2%),
ale nie tym razem. Coś tu jest nie
w porządku. Nie pomogło liczydło,
protesty i inne działania obywateli.
To nie tak, że felietoniście cos się
pomieszało w głowie. Ze mną zgadza
się SLD, PiS, KNP,
Ruch
Narodowy
w jednej rzeczyuważamy, że wybory zostały przeprowadzone z licznymi
nieprawidłowościami. Osobiście podejrzewam
nawet
fałszerstwa, ale to
chyba zbyt mocne
słowo. Zastanawia mnie w szczególności, dlaczego głosujący na PSL są
mądrzejsi od reszty głosujących na
inne partie. Tak… Polacy w wielu
okręgach nie umieją postawić jednego krzyżyka. Nie wiem gdzie idzie ta
edukacja wiedzy o społeczeństwie.
Bardzo dziwnym trafem jest niewiele nieważnych głosów oddanych na
PSL. Przypadek? Nie sądzę. A może
to działa w ten sposób, że im bliżej
Rosji, tym wyniki wyborów są mniej
przewidywalne? Serwis internetowy
„Asz dziennik” napisał, że PSL wygrało wybory do Bundestagu. Oczy-
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wiście, na tej stronie
nierealne wydarzenia
są komentarzem do
rzeczywistych. Myślę,
że fala poparcia dla
ludowców
skończy
się przy okazji nadchodzących wyborów
parlamentarnych, a
od partii nigdy nie
odklei się etykietka
największej „panny
lekkich obyczajów” w sejmie.
Proszę nie uznać mnie za zwolennika „Prawa i Sprawiedliwości”.
Uważam tę partie za zło konieczne, które trzeba znieść do czasu, aż
nadejdą normalne rządy. Pani Ewa
Kopacz jest zapewne w stanie euforii, że PO dostała najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich.
Ten wynik irytuje mnie jeszcze bardziej, mimo, że prawdopodobnie
jest uczciwy. Platforma regularnie
zadłuża Rzeczpospolitą na szczeblach centralnym i samorządowym.
Obawiam się, że to rezultat nie tylko drogich posiłków jedzonych w
restauracjach „Sowa i przyjaciele”
oraz podróży pana Sikorskiego dookoła świata prywatną limuzyną,
lecz nieudolnych rządów. PiS który
zna się lepiej na Smoleńsku niż Polsce, nigdy nie pobił rekordów PO.
Samorządowcy partii pani Kopacz
chwalą się tym co zamierzają wybudować. Szkoda tylko, że nie ma na
to pieniędzy. Nikomu takie działania
nie pomogą w godniejszym życiu.
Kandydat na prezydenta Bydgoszczy z Kongresu Nowej Prawicy- pan

Marcin Sypniewski skomentował
plany budowy Aquaparku w następujący sposób: „ Młodzi nie wyjeżdżają stąd dlatego, że nie mają się
gdzie wykąpać”. Po prostu każdemu
brakuje pieniędzy. Aż dziesięć miast
wojewódzkich jest zadłużonych powyżej 50% swojego rocznego dochodu. Pomarańczowo- zielona koalicja
utrzymała dominującą rolę w samorządach i nic nie zapowiada zmian
w Polsce. Tegoroczne wybory samorządowe utwierdziły mnie w przekonaniu, że rządy nie zawsze upadają
z woli obywateli, lecz czasem z własnego idiotyzmu. Tak może się wydarzyć, jeśli powtórzą się scenariusze wybitnie źle zorganizowanych
wyborów samorządowych w 2014.
Wszystko wskazuje na to, że aby
być politykiem nie trzeba zasobów
intelektualnych. Jak powiedział
Napoleon: „W Polityce głupota nie
stanowi przeszkody”. Ja mam tylko
jedno pytanie: jak długo ta głupota
może trwać?
Jan Winiarski
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Przygody nadgorliwego
rodzica: strona internetowa I LO
Pewnego poranka obudził się
tatuś gimnazjalnej laureatki z języka polskiego, historii i angielskiego.
Wstał z łóżka, zrobił sobie kawę, po
czym odgrzał tosty. Jedna myśl nie
dawała mu spokoju - „muszę wybrać mojej córeczce dobre liceum”.
Nadgorliwy rodzic usiadł przy biurku. Po prawej stronie laptopa postawił talerz z tostami, po lewej kubek kawy. Otworzył przeglądarkę.
Tutaj pojawił się problem. Nie wiedział od jakiego liceum zacząć. Jego
córka to rasowa humanistka, więc
nie chciał posyłać jej do VI LO lub
do akademickiego. Postanowił zacząć od strony „jedynki”. W końcu
jego koledzy polecali mu tę szkołę.
Otworzył stronę. Oczom jego ukazała się nieprzyzwoicie umalowana
uczennica krzycząca coś do laptopa. „Co ona tam ogląda?!” – pomyślał nadgorliwy rodzic. Potem wyświetliło się zdjęcie jegomościa w
garniturze obok tablicy, na której
była mapa myśli o tym, jak dojść
do sukcesu. „Pewnie traktują ich
tam jak w korporacji…”. Nadgorliwy rodzic od razu przypomniał
sobie czasy nieszczęśliwej pracy w
jednej z najlepszych firm w Polsce.
Był świetnym pracownikiem na wysokim stanowisku, a i tak zwolnili
go po 15 latach, nie podając logicz-
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nego powodu. Samego zwolnienia
nie żałował, gdyż czuł się tam jak
trybik w maszynie, a nie wartościowy pracownik. Po chwili oderwał się
od przykrych wspomnień i otworzył zakładkę „liceum”. Regulamin
rekrutacji znał na pamięć, więc
nawet go nie otworzył. W zakładce
„stypendia naukowe” niczego nie
znalazł i pomyślał, że jego córeczka
nie dostanie żadnych pieniędzy za
swoją ciężką pracę. Wprawdzie stać
go było na kieszonkowe i milion innych zachcianek córeczki, ale zarobione pieniądze zawsze mają inną
wartość, szczególnie dla dziecka.
Tego już mu było za wiele. Żeby opanować nerwy zapalił Davidoffa i zaciągnął się głęboko dymem. Gdy już
wypalił papierosa wrócił do przeglądania. Olimpijczyków znalazł tylko
z dwóch lat. Zdziwiło go to bardzo.
Uważał, że laureaci i finaliści olimpiad to wieloletnia tradycja szkoły.
Zakładek z informacjami o maturze,
podręcznikach i dokumentach do
pobrania nie chciało mu się przeglądać. Zrobił sobie chwile przerwy. Tosty były już twarde, a kawa
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zimna. Nie przejął się tym i skonsumował całe śniadanie, popijając kawą. Wrócił do rozważań.
Sąsiadka, której syn chodzi do
I LO wspominała mu coś o szkolnym
chórze. Nadgorliwy rodzic postanowił poszukać informacji, bo chciał,
aby córeczka mogła rozwijać swój
talent muzyczny. Niczego nie znalazł. „Pewnie kiepsko grali i nędznie
skończyli” – pomyślał rodzic. Znowu
wpadł w irytację, z którą poradził
sobie wypalając 3 papierosy. Postanowił poszukać informacji o gazetce szkolnej. Jego córeczka marzyła
o byciu dziennikarką, i studiach za
granicą. Nadgorliwy rodzic bardzo
chciał spełnić marzenia córeczki,
lecz nic nie znalazł. Ktoś mu kiedyś mówił coś o jakiejś „ellycie”, ale
to było dawno. Nadgorliwy rodzic
doszedł do wniosku, że to już nie
funkcjonuje. Z wściekłości wypa-

lił 10 papierosów. „A może chociaż
znajdę coś o współpracy szkoły
z Unią Europejską?” - To była ostatnia pozytywna myśl nadgorliwego
rodzica, bo niczego na ten temat nie
znalazł. Wtem cisnął kubek z kawą
na ziemię, a laptopa wyrzucił przez
okno, do basenu w ogrodzie. Chodził w kółko po gabinecie jeszcze
przez pół godziny wściekły faktem,
że musi posłać córeczkę do VI, która raczej nie sprzyja humanistom,
aż w końcu zadzwonił do dyrektora
VI LO. Ten powiedział, że prawdopodobnie powstanie klasa humanistyczna i nie ma się o co martwić.
Nadgorliwy rodzic uspokoił się.
Wyłowił laptopa z basenu, posprzątał szkło i kupił kolejną paczkę
Davidoffów. Kiedy córeczka wróciła
ze szkoły, wziął ją na kręgle i wszystko opowiedział.
„Duce”
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Bomba pod choinką

Po wigilijnej kolacji cała rodzina
zbiera się koło choinki, aby przejść
do jednej z najprzyjemniejszych
chwil wieczoru. Prezenty zostają
rozdane, a ty powoli przedzierasz
się przez stosik pakunków. Zawartość większości z nich nie była dla
ciebie tajemnicą – byłeś przecież na
zakupach świątecznych z rodzicami. Nagle w ręce wpada Ci duża,
ciężka paczka owinięta w zielony
papier – musi być od babci. Szybko
rozrywasz papier, by zobaczyć grubą książkę zatytułowaną
„Gady w Polsce”. Wow,
dzięki babciu!
Źle dobrany prezent może być przykry
dla obu stron. Te mało
udane podarunki bardzo często zostają w
pamięci i czasem nawet
odciskają piętno na dalszych relacjach. Dobrać
odpowiedni prezent bez
poprzedniej konsultacji
z kimś jest trudno, ale
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nie jest to niemożliwe. Jak tego dokonać? Jest kilka prostych zasad,
których należy przestrzegać.
Po pierwsze i najważniejsze nie
należy kupować prezentów na siłę.
Jeżeli masz zamiar wręczyć komuś
przewodnik turystyczny po Islandii,
tylko dlatego, że został przeceniony,
to lepiej sobie odpuść. Osoba, której
wręczysz taki prezent po powrocie
do domu najprawdopodobniej rzuci
go w kąt i zapomni o jego istnieniu,
a jaki sens ma prezent, który nie
sprawia żadnej przyjemności?
Co w takim razie kupić? Dobrym pomysłem są karty podarunkowe lub kosmetyki. Są praktyczne, więc na pewno nie przyniosą
szkody i chociaż nie jest to prezent,
który druga osoba zapamięta do
końca życia, na pewno nie okaże się
wpadką. Jeżeli przy kupnie prezentu chcemy wyjść nieco poza szablony możemy popytać przyjaciół danej
osoby o to, co lubi i czym się interesuje. Ludziom z ukierunkowanymi
zainteresowaniami dużo łatwiej ku-
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O tym jak satanista
i ateistka Święta
promować mieli.

pić prezent, jednak istnieje też spore ryzyko, że popełnimy błąd przy
jego doborze. Przykładem takiej
sytuacji może być kupowanie książek – to bardzo miły prezent, jednak
może okazać się że dana osoba ma
już u siebie na półce daną pozycję.
W tej sytuacji możemy, albo ponownie zwrócić się do przyjaciół danej
osoby lub po prostu kupić kartę podarunkową.
Kupowanie prezentów najbliżej
rodzinie również może być problemem. No bo co można kupić mamie
na święta? Odpowiedź jest prostsza niż może się wydawać. Jeżeli
podzielimy swoją rodzinę na kobiety
i mężczyzn, ta pierwsza grupa otrzyma ładnie pachnące podarunki (np.
świeczki zapachowe), a ta druga
praktyczne (np. kubki).
Chociaż… Dobre rady to jedno, ale
tak naprawdę prezent powinien pokazać tej drugiej osobie, że przez
krótką chwilę pomyśleliśmy o niej
i jej potrzebach.
Dagmara Janowska
Julia Grzybowska

Powszechnie znany jest temat
kampanii świątecznej bardzo znanej sieci sklepów Empik. Całą masę
kontrowersji wzbudziła wiadomość,
że twarzami owego wydarzenia mieli zostać pani Maria Czubaszek pisarka i dziennikarka, która przyznała się do dokonania kilku aborcji, których nie żałuje oraz znana
jako wokalista zespołu Behemoth
postać - Adam Darski, inaczej
Nergal, który oprócz publicznego
podarcia Biblii toczy wiele spraw
sądowych z Kościołem.
W związku z tą sytuacją odbyły
się protesty, powstała również strona na Facebooku mająca ponad
39 tysięcy polubień. Ludzie tłumaczą swoje oburzenie tym, że Święta,
czyli wydarzenie, które ma ogromną wagę dla chrześcijan promują
dwie postacie, które z Kościołem nie
mają nic wspólnego, wręcz są jego
wrogami.
Poprosiliśmy kilka osób z naszej szkoły o podzielenie się z nami
swoją opinią na ten temat, oto kilka
z nich.
Julia Grzybowska:
Myślę, że Maria Czubaszek,
która jest ateistką nie powinna
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być twarzą kampanii gwiazdkowej.
Jest to jednak święto religijne, więc
w kampanii świątecznej powinny
uczestniczyć osoby, które są wierzące i Boże Narodzenie rzeczywiście obchodzą. Boże Narodzenie jest
też symbolem rodziny i narodzin,
dlatego osoba mówiąca otwarcie
o tym, że nie lubi dzieci i nie żałuje aborcji nie powinna reklamować
ofert świątecznych. Co do Nergala,
to uważam, że sam sobie przeczy,
bo jeśli jest wyznawcą szatana, drze
Biblię, to po co zgadza się na kampanię gwiazdkową. Mnie osobiście
Empik nie uraził, ale myślę, że ten
kto wymyślił, że satanista ma być
twarzą oferty świątecznej powinien
się mocno zastanowić, czy na pewno wie, na czym polegają Święta
Bożego Narodzenia.
Natalia Sobańska:
Świętujemy z okazji narodzenia
pana Jezusa, więc zaangażowanie
w kampanię promocyjno świąteczną satanisty i kobiety dumnej
z aborcji jest co najmniej niesmaczne. Nie wiem, dlaczego takie osoby
obchodzą te święta ani czy ma to na
celu pozbawienie pięknej polskiej
tradycji sensu, ale jako katoliczka
nie zamierzam robić już zakupów
w tym sklepie. Zwłaszcza w święta.
Wojciech Durski:
Osobiście uważam, że Nergal oraz Pani Czubaszek jako osoby inteligentne, reprezentatywne
mogą być twarzami kampanii bo-

16

żonarodzeniowej na równi z innymi
celebrytami.
Prywatne
poglądy
nie mają absolutnie związku z ich
akcją reklamową. Zostali oni wybrani, celowo, aby rozdmuchać sprawę
i po prostu zwiększyć przychody, nieważne, co mówią, ważne,
żeby mówili. Dość ciekawą możemy nazwać reakcję Empiku na falę
negatywnych komentarzy oraz wypowiedzi w mediach. Bardzo szybko zmieniono te dwie osoby na mało
kontrowersyjnych Dawida Kwiatkowskiego i Cezarego Pazurę. Moim
zdaniem takie zachowanie świadczy
o braku konsekwencji ze strony firmy Empik.
Ks. Rafał Muzolf
Przepis na „empikową kutie”,
czyli jak ateista wyznaje Boże Narodzenie.
1. Umyj pszenicę, namocz na noc
w wodzie. Następnego dnia ugotuj
do miękkości, osącz i ostudź.
Czemu ma służyć reklama? Na tak
postawione pytanie odpowiedź zdaje się być banalna – więcej sprzedać
i więcej zarobić! Jednak czy trzeba
uciekać się do promocji „za wszelką cenę”? Moim zdaniem: nie! Cel
nigdy nie uświęca środków, zwłaszcza jeśli szokujemy, wzbudzamy
nadmierne emocje, gwałcimy czyjeś
prawa, dobre imię, bądź uczucia religijne.(chyba trudno tutaj ostudzić
emocje)
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2. Opłucz mak, zalej wrzątkiem
i odstaw na 2-3 godziny. Gdy napęcznieje - odcedź i dwukrotnie
zmiel go w maszynce.
Jeśli wybieramy osoby, które stają
się „twarzą” naszej kampanii, wybieramy ich nie dlatego, jakoby mieli tak śliczne buźki niczym bombki
choinkowe, ale dlatego, kim są, co
robią itd. Reklama Empik’u jest
więc pełnym świadomości wzbudzeniem sympatii i antypatii. Byle było
głośno, a więc promocyjnie.
(byle zmielić konsumenta w maszynce biznesu)
3. Posiekaj orzechy oraz bakalie.
Podgrzej miód i wymieszaj go z makiem.
Mało kogo obchodzi niekonsekwencja Nergala i Czubaszek – niewierzący, zachęca do robienia prezentów
z okazji Narodzin Jezusa.
(wszystko wymieszane, a więc raz
ważniejsze są antykościelne hasła,
innym razem interes)
4. Dodaj pszenicę oraz przygotowane orzechy i bakalie. Dopraw
sokiem cytrynowym i miąższem ze
środka wanilii (lub cukrem wanilinowym). Odstaw do lodówki na
30-40 minut.
Czy chrześcijanin powinien reagować na tego typu reklamy? I tak,
i nie. Tak, bo dlaczego ktoś, kto pali
Biblię wchodzi buciorami w nasze,
chrześcijańskie święto? Dlaczego
reklama książek przed Bożym Narodzeniem musi opierać się o sa-

tanistę, czy aborcjonistkę? Nie, bo
sami widzimy, że dodatkowo podkręcamy promocję.
(może lepiej odstawić do lodówki,
a wszystko zniknie wraz ze śniegiem
na wiosnę)
5. Na koniec upraż płatki migdałowe na suchej patelni. Kutię
podawaj posypaną uprażonymi
płatkami i udekorowaną cząstkami
pomarańczy oraz fig.
Chrześcijanin to nie chłopiec do
bicia, ale uczeń Chrystusa. Najważniejszy jest kręgosłup – być
świadomym kim się jest i dokąd się
zmierza. Kiedy więc zaczną nas prażyć na patelni, warto przypomnieć
sobie słowa Pan Jezusa w odniesieniu do Wspólnoty wierzących: „Bramy piekielne go nie przemogą!”
(udekorowani w chrześcijański
krzyż, możemy ruszyć na przedświąteczne zakupy omijając tych,
którzy nami pogardzają)
….
Po raz kolejny potwierdza się teza,
że opinii jest tyle, co osób, które je
wypowiadają. Nie jesteśmy w stanie
wysnuć jednoznacznych wniosków,
więc pozostaje nam pytać: jaki rzeczywiście zamysł miał Empik wybierając te kontrowersyjne postacie
do swojej kampanii?
Wiktoria Matysek
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Świąteczny nastrój
,,Coraz bliżej święta”, tak, da
się zauważyć, szczególnie, że znaną
reklamą Coca-Coli bombardują nas
już od początku listopada, a czekoladowi Mikołajowie czekają na kupienie jeszcze dłużej. Mimo tej lekko śmiesznej oprawy, każdy z nas
po cichu odlicza już dni do Wigilii.
Jakie są moje sposoby na wprawienie się w świąteczny nastrój?
Może pogardzicie mną za to, ale
już od dobrych kilku lat nie oglądam
symbolu Bożego Narodzenia, jakim
stał się ,,Kevin sam w domu”, chociaż nie potępiam jego wiernych fanów. Mimo, że jestem już w liceum,
nadal jest we mnie trochę dziecka
i świętami żyję już tak naprawdę
od 6 grudnia, piekąc pierniki, które później ze smutkiem odkładam
do ,,odleżenia”, a następnie żmudnie dekoruję, próbując połowy nie
zjeść. Jednak to, co oprócz choinki,
jedzenia i oczywiście rodziny, wprawia mnie w iście świąteczny nastrój,
to szał zakupów. W końcu jestem
kobietą! Kocham je dostawać, ku-

Potrzebujący
i Pomagający
Wolontariusze do garów
Stowarzyszenie
miłosierdzia
działające przy Bazylice św. Wincentego a Paulo bierze sobie do
serca, że ludzie ubodzy w pierwszej
kolejności potrzebują coś zjeść. Co

18

pować też, choć przeważnie robię to
na ostatnią chwilę i bez większego
zastanowienia. Na szczęście zwrotów nie było ( póki co!).
Najlepsze zostawiłam na koniec. Moja największą pasją jest
muzyka, dlatego prawie w każdy
grudniowy wieczór, siedząc przy
kominku, w ciepłych kapciach
i swetrze z reniferem, męczę moją
rodzinę play listami ,,The Best of
Christmas Songs”. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że chwilami są one
oklepane i tandetne, ale przecież
święta bez ,,Last Christmas” to nie
prawdziwe święta! Poza tym, każdy ma swoje sposoby, ważne, żeby
poczuć ten klimat. Musimy radzić
sobie sami, a narzekać później, że
,,jakoś w tym roku nie czujemy tych
świąt”. Dlatego ja, w oczekiwaniu
na śnieg, idę rozkoszować się zapachem mandarynek i goździków. Życzę powodzenia we wczuwaniu się!
Mnie się powoli udaję, ale to ten
mój wrodzony optymizm!
Aleksandra Gąsiorowska
jakiś czas potrzebujący ustawiają
się w kolejce po upragniony posiłek, by potem usiąść przy stole i zaspokoić głód. Do biesiadników nie
ma prawa dołączyć ktokolwiek pod
wpływem alkoholu. Wolontariusz
stojący z alkomatem przy wejściu
dokonuje kontroli trzeźwości. Stowarzyszenie dba o smak i różnorodność posiłków. Potrzebujący chwa-
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zatrudnia prawnika który ułatwia
potrzebującym załatwienie wielu
spraw. Ubodzy wyjątkowo pokrzywdzeni przez życie mogą liczyć na
bezpłatną pomoc psychoterapeuty. Dzieci mające problemy z nauką uczą się razem z działaczami,
którzy ich szkolne męki przeżyli
już dawno. Dzięki temu każdy kto
jest na dnie ma szansę się od niego
odbić.
lą w szczególności gulasz i potrawy
rybne. Jedzenie dla nich pochodzi
z różnych źródeł. Pomagają bezinteresowni darczyńcy, parafianie,
Caritas, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Stowarzyszenie brało
udział w europejskim programie
pomocy żywnościowej PEAD. Mało
kto wie, że jedna z bydgoskich restauracji co roku gotuje barszcz
wigilijny oraz wielkanocny żurek.
Niektóre sklepy dzielą się zbywającymi artykułami spożywczymi. Pomóc może każdy.
Jak zadbać o niezadbanych?
Jedno z przysłów indiańskich
mówi: „Nie daruj głodnemu ryby.
Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”. Wiadomo, że najpierw trzeba
dać rybę, aby ubogi miał siłę chwycić wędkę, jednak Stowarzyszenie
Miłosierdzia nie ogranicza się tylko
do pomocy materialnej. Ludzie bezdomni są często marginalnie traktowani przez społeczeństwo, trudno
im również znaleźć pracę. Zdarza
się, że potrzebują dokumentów lub
porad prawnych. Stowarzyszenie

Nie szata zdobi człowieka
Wbrew pozorom bezdomni to
nie tylko alkoholicy i nieroby, choć
i tacy się zdarzają. Historie są różne,
ale prawie zawsze ciekawe. Pewien
bezdomny był lekkoatletą z wieloma
sukcesami na koncie. Udzielał się
w Solidarności. Gdy rozmawiał
z wolontariuszem, potrafił wymienić wiele nazwisk znanych, także
na obecnej scenie politycznej. Opowiadał o politykach, których znał.
Mówił, kto był wredny, kto szedł po
trupach do celu, kto był dla niego
w porządku. Wszystko w jego życiu
uległo zmianie podczas treningu,
na którym doznał kontuzji. Skończyły się pieniądze i sponsorzy,
zaczęły problemy z zdrowiem oraz
rodziną. Dzisiaj walczy z losem wraz
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trafiają na ulicę jest bardzo wiele.
Najczęściej są to: problemy rodzinne, alkoholizm, bycie oszukanym
i wiele innych tragedii życiowych.
Na szczęście, tego co w człowieku,
człowiek nie może stracić.

z schorowaną żoną, a sam cierpi na
Parkinsona. Kto inny pracował jako
zawodowy kierowca, do czasu, aż
zdiagnozowano u niego padaczkę.
Od tej pory nie mógł wykonywać zawodu. Nie wiązał końca z końcem.
Trafił do grona ludzi bez dachu nad
głową. Jeszcze kto inny ma dwadzieścia osiem lat, pochodzi z domu
dziecka, jest głuchoniemy. Mimo
olbrzymich chęci nie może znaleźć
pracy. Nie byłbym sobą, gdybym
nie wspomniał o bezdomnym, chorym na raka humaniście. Pewien
blondyn z gitarą próbuje zarobić
na podstawowe potrzeby, grając na
gitarze i liczy na łut szczęścia, gdy
wysyła swoje wiersze i inne utwory literackie do wydawnictw. Po
posiłki zjawia się rzadko, gdyż zazwyczaj wystarczy mu na jedzenie
i wynajem skromnego mieszkania.
Powodów, dla których ludzie z różnych szczebli drabiny społecznej
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Świąteczna atmosfera
Co roku przed świętami powtarza się to samo. W radiu słychać
znaną i lubianą piosenkę „Last
Christmas”, chorzy na anginę i grypę masowo biorą zwolnienia lekarskie. Ulice i markety zdobi pełno kolorowych światełek. Stowarzyszenie
Miłosierdzia i inne organizacje działające przy bazylice, w tym szczególnie Młodzież Misjonarska wyszły
w tym roku naprzeciw rutynie.
Akcja zbierania datków o nazwie
„Zielony Mikołaj” była nadzwyczaj
oryginalna. W niedzielę po Mikołajkach, po każdej mszy wolontariusze zbierali datki przebrani za
renifery, świętych mikołajów, aniołki, świnki, owce i wiele innych postaci. Niektórzy wyjątkowo popisali
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się wyobraźnią. Mam na myśli kobietę-kota i wolontariusza w futrze,
z wąsem na twarzy. Rozdawali ciasta wygłupiając się. Wychodzący
z Kościoła parafianie wrzucali swoje
kilka złotych do skarbonki Stowarzyszenia. I tak zebrało się trochę
pieniędzy na pomoc bezdomnym
i potrzebującym. To oczywiście nie
jedyna akcja. Nikt nie zaniedbywał
całorocznych działań wolontariatu.
Najszczęśliwszy dzień w roku
Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących to bardzo ważne
przedsięwzięcie dla całego Stowarzyszenia Miłosierdzia. Po ustaleniu
terminu, znalezieniu darczyńców,
zgromadzeniu pieniędzy, zakupie
jedzenia i innych potrzebnych rzeczy, nadchodzi dzień Wigilii. Gdy
już wszystkie stoły są poustawiane
i każdy zajął swoje miejsce, ksiądz
otwiera Biblię na znanym każdemu
z nas fragmencie o narodzinach Jezusa. Po przeczytaniu , mówi kilka
pokrzepiających słów wraz z życze-

niami dla wszystkich gości. Następnie zaczyna się dzielenie opłatkiem.
Życzenia są różne, jednak dotyczą
one zazwyczaj tego, czego potrzebującym brakuje: zdrowia, pracy,
dachu nad głową oraz rozwiązania
problemów . Po opłatku zaczyna się
wieczerza. W sali panuje przyjemna,
rodzinna atmosfera. Na twarzach
maluje się radość, czasem śmiech.
W tle szumu rozmów słychać kolędy grane na żywo przez parafialną
schole . Pośród zapachu znanych
nam wszystkich wigilijnych potraw
słychać rozmowy i opowieści. Bezdomni i potrzebujący są pod koniec
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obdarowywani na pozór skromnymi prezentami, lecz dla nich bardzo
ważnymi. W paczuszkach pod choinka mogą znaleźć ubrania, środki czystości, trochę dobrej żywności. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek
z nich narzekał na skarpety pod
choinką. Gdy wigilia się skończy,
goście mogą wziąć dla siebie potrawy, które pozostały. W tym roku
w organizacji bierze udział również
I Prywatne Gimnazjum i Liceum
w Bydgoszczy. Uczniowie będą się
starali jak najlepiej wczuć w idee
wolontariatu. Możemy się spodziewać bardzo ciekawej części artystycznej i nie tylko.
Po co to wszystko?
Co sprawia, że wiele osób podejmuje się wolontariatu? Powodów
jest wiele. Niektórzy po prostu chcą
pomagać. Komu innemu to sprawia
przyjemność. Wiele osób traktuje
wolontariat jako czyny miłosierdzia wynikające z wiary. Niektórzy
wychodzą z założenia, że może ich
spotkać to samo co bezdomnych
i wtedy to oni mogą potrzebować
pomocy. Pewna wolontariuszka powiedziała, że dzięki spotkaniu z tymi
ludźmi staje się bardziej otwartym
człowiekiem. Daje jej to wiele radości. Powodów może być nieskończenie wiele, ale rezultat jest zawsze
dobry. Wielu pokrzywdzonych dostaje szansę ułożenia wszystkiego
na nowo.
Jan Winiarski
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Jak to można
nie lubić świąt..?
Mamy grudzień, a co za tym
idzie, święta. Także ten numer naszej gazetki im właśnie poświęcamy.
Ja jednak, uzbrojona w całą swoją
odwagę, przyznam się, że świąt nie
lubię i że chociaż jeszcze się nie zaczęły, mam już ich całkiem dość.
Pewnie większość z Was uzna, że
musi ze mną musi być coś nie tak,
ale jeśli ktoś także nie odnajduje
się w tym szaleństwie, zachęcam do
lektury moich narzekań, w klimacie
bardzo bożonarodzeniowym.
Moja gehenna zaczyna się już
na początku listopada. Przecież to
już najwyższy czas robić zakupy na
święta, bo to już „tylko” za jakieś
sześćdziesiąt parę dni. Nawet gdyby udzielała mi się cała ta atmosfera, szczerze wątpię, czy ktokolwiek
jest w stanie chodzić taki rozanielony przez dwa miesiące. Po prostu
święta, święta everywhere.
Gdzie się nie obejrzę, wszędzie
tylko bombki, gwiazdki, łańcuchy,
aniołki, Mikołaje, renifery i inne
kiczowate ozdóbki. Kupuję gazetę
– „10 super przepisów na wigilijne dania!” „Super pomysły na stół
wigilijny!”, potem włączam telewizję – świąteczne reklamy wypchane
promocjami i biedny Kevin sam w
domu po raz pięćdziesiąty. W radiu
w kółko musi lecieć „Last Christ-
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mas”, bo jeszcze ktoś przegapił jak
puszczali to całe pół godziny temu.
Ho ho ho, nie.

W domu też nie da się uciec od
bożonarodzeniowego
szaleństwa.
Rozpoczyna się istny festiwal sprzątania i gotowania. Wszystko musi
być idealnie wyszorowane, wymyte,
wyczyszczone, odkurzone, a i tak
trzeba codziennie latać ze zmiotką,
bo choinka się sypie. Nie pomyślcie sobie, że nie lubię sprzątać. Po
prostu w okresie przedświątecznym po prostu przesadzamy, i tyle.
Czy naprawdę przy Wigilii ktoś będzie zwracał uwagę na nieco przykurzone okno? Drugą kwestią jest
gotowanie. Gotujemy. I gotujemy. I
gotujemy. Dużo. Dużo za dużo. Potem aż strach otworzyć lodówkę, bo
jedzenie prawie wypada, ale mama
krzyczy: zostaw! To na święta!
24 grudnia przychodzi magiczny moment. Wszyscy nagle się
kochają. Wszystko i wszystkim

wybaczają. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie ma waśni
w rodzinie, wszyscy sobie pomagają, życzą jak najlepiej. I jak tu się
nie radować? Szkoda tylko, że tak
samo szybko to wszystko mija.
Mam wrażenie, że na święta
przygotowujemy za dużo jedzenia i
jemy ponad normę. Nie można też
odmówić, skoro mama/babcia/
ciocia takie dobre zrobiła, trzy dni
przecież nieustannie przy garach
spędziła, bo święta. Później tylko
zostaje jeść pierogi przez tydzień.
Kilogramów przybywa, spodnie nie
chcą się zapinać, a my stawiamy
przed sobą postanowienia noworoczne. Brzmi znajomo..?
I jeszcze prezenty. Nie lubię ich
ani dawać, ani też dostawać. Nie
wiadomo co komu kupić i inni nie
wiedzą, co my chcemy dostać. Ale
tradycja musi być tradycją – trzeba się obdarowywać, bo to miłe i
w ogóle. Zwykle dostajemy masę
podarunków, z którymi nie wiadomo, co potem zrobić. Przy okazji też
trzeba być z nich niezmiernie zadowolonym – „Kolejny sweter? Ale
skąd wiedzieliście? Chyba nigdy go
już nie zdejmę…” Paranoja.
Co roku ten sam cyrk na kółkach, i to bardzo kosztowny cyrk.
Nie ma jednak wyjścia, trzeba to jakoś przetrwać i nie dać się zwariować. I tego Wam właśnie życzę.
Milena Marcichowska
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„Cynamon” – mój grudniowy schron i lek na
całe zło.

Zaczęło się. Idą święta. Wraz
z rozpoczęciem się grudnia świat
zaatakował nas tandetnymi, szaleńczo migającymi światełkami
i falą doprowadzających do szewskiej pasji, głupawych reklam ze
wzmożoną siłą. Uciekam. To nie
tak, że nie lubię świąt. Uwielbiam
je, to mój ulubiony okres w roku
(na równi z wakacjami). Tylko, że
dla mnie Boże Narodzenie to zapach
miodu, roztapianego z cynamonem
i masłem na masę pierniczkową,
to ogień, trzaskający w kominku
23 grudnia, to mama malowniczo
ubrudzona mąką w świąteczny poranek, to zmarznięty tata i bracia,
wchodzący do domu z wielką choinką i wołający od progu o gorącą
herbatę… Nie lubię, kiedy cały świat
próbuje zburzyć ten obraz, przekonując mnie, że perfekcyjne święta
to „lodówkozamrażarka, klasa A++
za jedyne 2399zł!”. Dlatego wybieram się do miejsca, w którym grają
cichutko stare piosenki, w którym
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unosi się zapach gorącego mleka
i korzennych przypraw. „Cynamon”
– mój grudniowy schron i lek na
całe zło.
Od odkrycia tej knajpki, byłam
tam dopiero dwa razy, ale już wiem,
że to moja ulubiona kawiarnia
w całym mieście. Ale przejdźmy do
rzeczy. Musicie wiedzieć, że jestem
„owsiankowym ćpunem”, a więc jeżeli nie zjem rano mojej owsianki to
bez kija nie podchodź. Tamtego dnia
nie miałam czasu zrobić jej w domu
i już dzień wydawał się stracony,
a tu proszę. Po raz pierwszy widzę
możliwość wszamania tego cuda
na mieście. Pyszne płatki owsiane, z dużą ilością mleka i codziennie innymi dodatkami. Ja trafiłam
na miód, orzechy, kiwi, banana
i winogrona. Wszystko oczywiście
posypane delikatnie cynamonem.
Już po tym daniu byłam w niebiańskim nastroju, ale postanowiłam
osłodzić sobie jeszcze dzień świeżo
wyciskanym grzanym sokiem jabłkowo pomarańczowym z miodem,
imbirem i… cynamonem oczywiście.
Niebo w gębie. Tak wyglądała moja
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pierwsza wizyta. Od tego czasu cały
czas próbowałam wcisnąć gdzieś
w mój napięty plan zajęć kolejną,
ale udało mi się to dopiero jakieś
dwa tygodnie później. Jednak opłaciło się czekać. Tym razem wpadłam
w porze popołudnio-deserowej.
Zupełnie nie przesadzając mogę
powiedzieć, że stałam przy ladzie
przynajmniej 10 minut i zastanawiałam się czy wziąć wielki kawałek

gorącej szarlotki, czy dopiero wyjętą
z pieca muffinkę dyniową. Najpierw
skłaniałam się bardziej ku pierwszej propozycji, ale kiedy mój nos
poczuł zapach kandydatki numer
dwa, wybór stał się oczywisty: biorę oba. Muffinka była pyszna, ale
szarlotka… Należę do osób, które
święcie przekonane są, że ich mama
gotuje i piecze najlepiej na świecie,
więc wyobraźcie sobie smak tego
ciasta, jeżeli powiem Wam, że smakowało lepiej niż u mnie w domu.
Chyba nie ma większej pochwały,
więc przejdźmy do ogólnego podsumowania. Co możecie zjeść? Nigdy
nie wiadomo! Menu zmienia się codziennie, ale obserwować je można

na fanpage’u „Cynamonu” na facebooku. Są jednak stałe pozycje, takie jak świeżo wyciskane soki z wa-

rzyw lub owoców (lub tego i tego),
lodowe smoothies dla tych, którym
nigdy nie jest wystarczająco zimno
i pożywne koktajle śniadaniowe na
bazie owoców z różnymi zbożami,
nasionami, bakaliami i długą listą
innych dodatków, kanapki robione
na miejscu oraz różnorakie kawy,
herbaty i czekolady. Każdego dnia
jest też wyżej wspomniana owsianka, zupa, danie obiadowe (bardzo
często pancakes, tarta lub naleśniki) i deser. Przemiła pani za kasą zawsze zapyta czy smakowało, i który
kawałek ciasta chcesz dostać (a Ty
oczywiście wybierasz największy).
A więc jeżeli masz dosyć całego świata, gnębi cię natłok sprawdzianów,
obowiązków i złych ocen, pokłóciłeś się ze swoją drugą połówką lub
po prostu masz zły dzień to jest na
to sposób. Magdzińskiego 6. Stary
Rynek. Daję głowę, że nie pożałujesz.
ŹRÓDŁO ZDJĘĆ: FANPAGE CYNAMONU NA FACEBOOKU
Julia Biesiada
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Do stajni, hej pasterze!
Grudzień – czas rozgardiaszu,
zakupowego szaleństwa, wybierania prezentów dla najbliższych
i największego karpia na wigilijny
stół. Przygotowujemy się do Bożego Narodzenia i staramy się zrobić wszystko, aby nasze spotkanie
z najbliższymi było jak najpiękniejsze. Święta są także idealnym
okresem, aby spotkać się ze znajomymi mającymi tę samą pasję,
a także, żeby spędzić trochę czasu
ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Jest taka grupa ludzi, która
zawsze pamięta o przedświątecznym spotkaniu. Jeźdźcy, bo o nich
mowa, nie wyobrażają sobie wigilii
bez rozmów o koniach, ostatnich
zawodach. Jest to też czas, aby zażegnać wszystkie spory, nie tylko
z innymi koniarzami, ale też z końmi: przeprosić za każdą zapomnianą marchewkę, kostkę cukru po
jeździe i wybaczyć wszystkie zrzutki, „barany”, kopnięcia.
Wigilia w stajni ma wiele zwyczajów, podobnie jak ta tradycyjna.
Zwykle odbywa się kilka dni przed
Bożym Narodzeniem. Jednak przygotowania do niej zaczynają się już
wcześniej. W niektórych stadninach
jest tradycja, że każdy daje prezenty związane z jeździectwem lub końmi. Może to być torba, sprzęt jeździecki, książka, oprawione zdjęcia.
Pomysłów jest bez liku. Dużo czasu
pochłania przygotowanie potraw
wigilijnych. Zorganizowanie wszyst-
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kiego, co potrzebne na rodzinną
wigilię to zawsze niezłe wyzwanie
i ciężki orzech do zgryzienia. Przyrządzenie potraw na wigilię stajenną to natomiast przysłowiowe”
krew, pot i łzy”. Bo nie dość, że trzeba upiec pierniki, usmażyć rybę,
a do tego zrobić sałatkę, to jeszcze
w kolejce czekają ciastka dla koni,
a także wyjątkowo staranne czyszczenie naszych wierzchowców, bo
przecież zwierzęta też chcą świętować.
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Zanim wszyscy usiądą do stołu
i wszystkie diety zostaną odstawione na bok, jedzie się na świąteczny
trening lub teren. Czym on się różni od takiego zwyczajnego? Wszyscy ubierają mikołajkowe czapki,
a koniom często zakładają rogi reniferów. W przerwie od szalonych galopów zawsze jest przygotowywana
niespodzianka dla spacerujących
po lesie, czyli dekorowanie świątecznymi ozdobami przypadkowego
drzewa.
Po jeździe wszyscy już trochę zmęczeni, idą do stajni, gdzie
w głównym korytarzu czeka zastawiony wigilijny stół. Tam dzielą się
opłatkiem i składają sobie życzenia.
Konie oczywiście nie mogą zostać

pominięte. Zgodnie z dawnym zwyczajem otrzymują kolorowe opłatki,
a do ucha szeptane są im życzenia
wysokich skoków i dalekich jazd
w terenie, zakończonych workiem
cukru i górą marchewek.
Wigilia kończy się rozdawaniem
prezentów i śpiewaniem kolęd. Jeśli
jest śnieg, to starsi i młodsi rozpoczynają bitwę na śnieżki lub wspólnie lepią bałwana.
O swoich przyjaciołach ze stajni nie zapomina się również w samą
Wigilię Bożego Narodzenia. Chociaż
krótka myśl biegnie do kolegów
jeźdźców i naszych wierzchowców.
Niektórzy przysyłają kartki lub maile ze zdjęciami w przebraniu Gwiazdora na koniu.
Wigilia jeźdźców jest oderwaniem od przedświątecznego szaleństwa i przypomnieniem, że dwa
tysiące lat temu światło Gwiazdy
Betlejemskiej zaprowadziło pasterzy do stajni.
Julia Grzybowska
Dagmara Janowska
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Camerimage 2014

Z życia wolontariusza:
Biuro Prasowe.

Już od roku przymierzałam się,
aby spróbować swoich sił i pomóc
w organizacji Festiwalu. Uwielbiam kino, a że centrum festiwalowe (Opera Nova) znajduje się 5 min
od mojego domu, nie wspominając
o innych instytucjach związanych
z festiwalem, stwierdziłam, że nadszedł najwyższy czas się zgłosić!
Najpierw zmierzyłam się z bardzo
stresującą rozmową kwalifikacyjną prowadzoną w trzech językach:
polskim, hiszpańskim i angielskim.
Gdy patrzę z perspektywy czasu,
nie było czego się bać, szczerze,

Festiwal Filmowy w Gdyni, poznański Transatlantyk. Dwa wielkie festiwale dużo znaczące dla Polski.
Ale czy są rozpoznawalne na świecie? Na pewno nie tak bardzo jak
Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Camerimage poświęcony głównie
sztuce operatorskiej odbywający
się... w naszej Bydgoszczy!
było całkiem przyjemnie. Później,
ku mojej ogromnej radości, dostałam informację o zakwalifikowaniu
do sekcji Biura Prasowego. Pełna
dyspozycyjność na czas trwania
Camerimage, którą każdy z nas
deklarował, okazała się faktycznie
niezbędna; przeszłam szereg spotkań organizacyjnych, gdzie każdy
dostał przydzielone zadania i zwiedziłam dokładnie budynek.
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Do moich obowiązków należało
szukanie informacji o gościach festiwalowych (aktorach, reżyserach,
oczywiście operatorach, a nawet
kierownikach produkcji...), z których tłumacz festiwalowy mógł korzystać na konferencjach. Ciekawa
robota, szczególnie gdy ktoś po proAż nadszedł wielki dzień, w którym
wszystko się zaczęło. W sobotę na
wielkiej gali otwarcia (na którą poszłam po uprzednio wykonanej pracy, nie ma tego dobrego) zobaczyłam
aktora Alana Rickmana, największą
światową gwiazdę promującą w tym
roku Camerimage (dla niewtajemniczonych; Profesor Snape z Harrego
Pottera) To było naprawdę ekscytujące doświadczenie! Niecodziennie
spotyka się takie osobowości.
Następnie razem z nowo poznaną koleżanką zajęłyśmy przytulne
miejsca na schodach w Sali Głównej i mogłyśmy podziwiać galę. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy
zobaczyłam na ekranie
logo Camerimage i usłyszałam charakterystyczną
muzyczkę, siedząc w swojej jakże szykownej sukience wolontariuszki (If
you know what I mean),
poczułam,
że
jestem
na właściwym miejscu.
Z takim dobrym nastawieniem
„przetrwałam”
cały Festiwal.

stu nie istniał w internecie i trzeba
było szukać najgłębiej jak się dało,
w ostateczności na facebooku. Ach,
ciężkie jest życie researchera.
Bycie wolontariuszem to nie tylko
praca, ale też przyjemności i niestety nie o wszystkich przywilejach
mogę tu napisać. Powiem tylko to,
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Libatique, Marcin Dorociński, Komasz Kot, Krzysztof Skonieczny.

co oczywiste: bardzo dużo skorzystałam, m.in. oglądając świetne filmy. Przekonałam się również, jak
wygląda organizacja takiej wielkiej
imprezy. Miałam okazję popracować
trochę, nabywając zupełnie innego
doświadczenia niż do tej pory, co
również jest ogromnym plusem. No
i zobaczyłam na żywo wiele gwiazd
polskich i zagranicznych, takich jak
wymieniony wcześniej Alan Rickman, Caleb Deschanel, Kim Longinotto, Jonas Akerlund, Matthew

Co było najlepsze na Camerimage?
Przede wszystkim atmosfera: bardzo przyjacielska i taka po prostu
na luzie. Wielkie gwiazdy spokojnie przemierzały Operę; spotkać je
można było w blasku reflektorów,
a także... w windzie. Nikt nie czuł
się nieswojo, a to głównie zasługa
wspaniałych osób, które tworzą Festiwal. Poznałam bardzo ciekawych
ludzi, za którymi już ogromnie tęsknię i mam nadzieję zobaczyć się z
nimi za rok. Bo ja na pewno jeszcze
nie skończyłam swojej przygody z
Camerimage!
Festiwalowe filmy.

Złotą Żabę (nagrodę główną za najlepsze zdjęcia) otrzymał film, Lewiatan. W skrócie: o prawdziwej Rosji.
Nic dziwnego, że w tym kraju zakazany. Zaskoczenia podobno nie
było, większość zgadza się z wer-
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dyktem jury. „Lewiatan” od razu został wytypowany jako faworyt tegorocznego konkursu Camerimage i
uważany jest za największego konkurenta „Idy” do wygrania Oscara
w kategorii filmów nieanglojęzycznych.

Srebrna Żaba powędrowała do
operatora filmu „Omar”, niezwykle
wzruszającej opowieści o pragnieniu miłości i wolności w okupowanej Palestynie.
Powyższych dwóch dzieł, niestety
nie obejrzałam, dlatego na razie nie
napiszę Wam o nich nic więcej. Widziałam natomiast laureata Brązowej Żaby: francuski film pt.: „Mommy” i bardzo Wam go polecam.

Dość emocjonalny, opowiada historię czterdziestoletniej wdowy, która
wychowuje syna z ADHD. Brzmi
dziwnie, ale zapewniam Was, że
warto bliżej zapoznać się z ich historią. Kiedy Steve wyrzucony z poprawczaka trafia z powrotem pod
mamine skrzydła, rozpoczyna się
prawdziwa akcja. Razem przeżywają cudowne chwile, ale zachowanie
syna wciąż rzuca cień na rodzinne szczęście. To chyba najbardziej
podobało mi się w „Mommy”. Drastyczne sceny przeplatały się tymi
radosnymi, wręcz komicznymi, ale
film był bardzo wyważony. Nie dominowała żadna ze stron. Tak jak
w życiu, raz dobrze, raz źle. Wszystko opowiedziane pięknym obrazem
oraz doskonale dobraną muzyką bardzo przyjemnie się oglądało, nawet siedząc dwie godziny na schodach. Jeżeli nadarzy się okazja,
obejrzyjcie, a nie będziecie zawiedzeni. Jest to kolejny tytuł, który
trafia na moją osobistą listę niesamowitych francuskich filmów, zaraz
obok „Nietykalnych” i „Amelii”.
Kolejnym dziełem, który zwrócił
moją uwagę była „Furia”, która niestety usytuowała się poza podium.
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niektórzy są zachwyceni inni mniej,
a ja sama nie wiem. Szczerze, muszę go obejrzeć jeszcze raz. Na pewno podobały mi się sceny imprez,
wyścigów aut i tańca w klubie: naprawdę były bardzo dobrze zrobio-

Tu również podobały mi się zdjęcia,
oraz wartka akcja, jak to w filmach
wojennych, które zresztą bardzo lubię. Uwagę przykuwa, oczywiście,
wspaniały Brad Pitt, który mimo
dojrzałego wieku, wciąż wygląda
niesamowicie na ekranie i tak też
gra. Tu wystąpił jako niezwyciężony dowódca czołgistów alianckich
wojsk, ruszających na Berlin pod
koniec II wojny światowej. I choć
można się przyczepić do trochę za
bardzo hollywoodzkiego stylu (pojawienie się dobrego Niemca na
końcu filmu, czy też scena śmierci
Pitta trwająca 10 minut), to ogólnie
„Furia” jest dobra i również warta
obejrzenia.

Ostatnim filmem, po którego seansie mam ochotę podzielić się z wami
refleksją jest „Hardkor Disko”, zwycięzca w kategorii filmów polskich.
Jak zwykle z tym naszym kinem,
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ne, estetyczne, kolorowe. Dodatkowym atutem była dobra muzyka.
Pewnie dlatego, że Skonieczny (reżyser i producent: głęboki OFF) oraz
Fertacz (operator) współpracowali
wcześniej przy tworzeniu teledy-

sków. Natomiast co do reszty mam
mieszane uczucia. Nie wiem, czy
15-minutowe ujęcia np. głównego
bohatera kąpiącego się pod prysznicem były takie dobre czy takie
słabe. Opinię pozostawiam Wam.
Miłych seansów, kinomaniacy!
Magda Pieniążek
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Znane i nieznane:
Imany

Wyznaję zasadę, że wybitna piosenka, to taka, która podoba się od
kilku pierwszych dźwięków. I taki
właśnie był singiel You Will Never
Know, który usłyszałam z mamą
podczas wakacyjnego urlopu. Naszą uwagę przykuł niezwykle klimatyczny teledysk bardzo pasujący
do utworu. Wyróżniał się niezwykłą
prostotą i klasą, w przeciwieństwie
do większości pokazywanych obecnie w telewizji. Wiedziałam, że to
dobry początek ogromnej kariery
Imany i wcale się nie pomyliłam.
Imany (j.suahili: nadzieja),
a właściwie Nadia Mladjao to była

modelka oraz obecna francuska
piosenkarka i autorka tekstów.
W 2011 roku usłyszeliśmy o niej
po raz pierwszy wraz z pojawieniem
się jej debiutanckiego albumu The
Shape of a Broken Heart. Nie jest
łatwo zdobyć sławę śpiewając folk,
soul, czy blues, jednak Imany radzi
sobie doskonale. Tworzy po swojemu, czaruje głosem, nie potrzebuje
komercyjnego szału, aby mieć wielu
fanów. Płyta osiągnęła status platynowej we Francji, a także potrójnej platynowej w Polsce. Osobiście

uważam ją za jedną z najlepszych,
jakie kiedykolwiek przesłuchałam.
Głownie z jednego powodu. Zazwyczaj albumy składają się z dwóch,
trzech dobrych singli oraz kilku
średnich utworów. The Shape of
a Broken Heart to wyłącznie świetne kawałki, co nie zdarza się często,
a w zasadzie graniczy z cudem.
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równie elektryzujące, mocne głosy.
Imany dość często nas odwiedza. W zeszłym roku była w Polsce m.in. podczas Sopot Top of the
Top Festival 2013 i wygrała Bursztynowego Słowika. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszymy ją
w naszej Ojczyźnie. W oczekiwaniu,
tradycyjnie zapraszam na stronę
wokalistki: www.imanymusic.com,
facebooka i twittera @imanyofficiel.
Piosenki, których warto posłuchać:
Niedawno ukazał się
kolejny krążek: zbiór tekstów napisanych i skomponowanych przez Imany do
francuskiego filmu Sous les
Jupes des Filles (Spódnice
w górę). Podobnie jak pierwszy, przyniósł ogromne, pozytywne zaskoczenie i same
dobre brzmienia. Tu możemy
usłyszeć nie tylko Imany, ale
także Axelle Rousseau, Natalię Doco, Sherikę Sherard
i Emilię Gassin, posiadające

Shape of a Broken Heart:
• Slow Down
• Where Have You Been
• Please And Change
• Pray For Help
• Take Care
Sous les Jupes des Filles:
• Sitting On The Ground
• The Seasons Lost Their Jazz
• The Good The Bad & The Crazy
• Try Again
Magda Pieniążek
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Z działki do klubu:
DJ Chmiel
Znacie go doskonale z I Liceum, jest
naszym kolegą z redakcji „Ellyty”,
częstym gościem w bydgoskich klubach, a osobiście moim serdecznym
przyjacielem. Tak, to Paweł CHMIEL
Chmielewski – prawdziwy DJ (Disc
Jockey). Ma za sobą liczne imprezy
w m.in.: The One, Enklawie, a także Yab Firenze. Ten wywiad pozwoli
Wam poznać go jeszcze bliżej i zrozumieć jego pasję do muzyki elektronicznej.

zacząłem swoją przygodę, zachciałem zostać w przyszłości DJ’em.
Minęło dużo czasu, czy twoje marzenie o byciu DJ’em jest nadal
aktualne?
Tak, nadal jest aktualne, choć
w ostatnim czasie wiele się zmieniło, nauczyłem się wielu nowych
rzeczy. Razem z przyjacielem zacząłem tworzyć własną muzykę i w tym
kierunku zacząłem iść. Myślę, że
w lutym usłyszycie kilka premier.
To ciekawe, możesz zdradzić nam
coś więcej odnośnie waszych premier?
Nazywamy się Ravedropss, to
wszystko wyjaśnia. Mogę powiedzieć, że na pewno będą to utwory
Electro House i Progressive House.
Wszystko w swoim czasie.
Jak godzisz muzykę ze szkołą, na
co poświęcasz więcej czasu?

Paweł, na wstępie chciałbym zapytać o sam początek twojej
przygody z DJ-ingiem, kiedy złapałeś bakcyla do muzyki elektronicznej?
Ciężko dokładnie powiedzieć. Myślę, że zaczęło się to kiedy, miałem
około 6 może 7 lat. Często jeździłem
z rodzicami na działkę, gdzie odbywały się dyskoteki i to właśnie tam

Zdecydowanie więcej czasu zajmuje
mi szkoła, co jest dużym ograniczeniem. Na szczęście, udaje mi się jakoś wszystko ze sobą pogodzić.
A co rodzice sądzą o twoich muzycznych planach?
Rodzice jak rodzice, dla nich najważniejsza jest nauka i chcieliby,
abym poszedł w ich ślady. Dlatego
muszę ze sobą wszystko godzić tak,
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żeby nie mieć problemów w szkole
i żeby byli zadowoleni.
Na zakończenie, na jakich muzykach się wzorujesz?
Przede wszystkim są to Dimitri
Vegas & Like Mike, VINAI, Bombs
Away czy Martin Garrix. Wszyscy
z nich są świetnymi producentami
oraz dj’ami.
Dzięki za wywiad.
Dziękuję.

wywiad przeprowadził:
Krzysztof „Cyryl” Polasik
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HERE WE GO AGAIN CAMERIMAGE 2014
Każdy kto zna mnie choć trochę nie zdziwi się, gdy przeczyta, iż
na festiwal czekałam cały rok. Nie
bez powodu trzeci raz z rzędu stałam się częścią tego magicznego tygodnia. Uwielbiam patrzeć na to jak
moje miasto tętni życiem, robi się o
nim głośno, a na ulicach mijam osoby z każdego zakątka świata. Operatorzy, o których, niestety, często
zapominamy oglądając filmy, teraz
triumfują, odbierają nominacje, nagrody, a wszystko to ma miejsce tutaj, w Bydgoszczy.
Idąc na casting w 2012r. marzyłam o byciu guidem - opiekunem
gości zagranicznych, gdy tak się
stało podekscytowana rozpoczęłam
swoją pracę. Tymczasem robię to
już 3 rok za każdym razem ucząc
się czegoś nowego, poznając coraz
to więcej ciekawych osób, pełnych
pasji, robiących coś dla światowego
kina.
Dobrze pamiętam wrześniowy
poranek, kiedy w czasie przerwy
zadzwonił do mnie telefon. Propozycja - udzielasz wywiadu, teraz,
zaraz, telewizja przyjeżdża do szkoły,
opowiadasz o festiwalu. Co mówię?
TAK. Celem było zachęcenie młodzieży do udziału w wolontariacie.
Sądzę, iż poskutkowało, w tym roku
więcej znajomych z liceum usłyszało o możliwości udziału w tym
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przedsięwzięciu, a moje myśli od tej
pory krążyły tylko wokół wielkiego
wydarzenia, które przecież odbędzie
się już niedługo.
Październik
to
czas,
gdy
z gazet, Internetu dowiadujemy się
więcej o gościach, którzy potwierdzają swój udział w festiwalu. Jednak wolontariusze muszą uzbroić
się w cierpliwość-wszystko okaże
się tuż przed spotkaniem organizacyjnym mającym miejsce na kilka
dni przed ceremonią otwarcia.
Gdy nadszedł długo oczekiwany przeze mnie listopad, dostałam
maila z informacją o zebraniu dla
opiekunów gości oraz listę z przydzielonymi nam osobami. Nie ukrywam, że wcześniej myślałam, iż
świetnym wyzwaniem byłaby opieka nad jurorami - automatycznie
więcej zajęć, gdyż ich zadaniem jest
pojawianie się nie tylko na swoich filmach, ale również tych, które podlegają ich ocenie. Tak więc
moja radość była ogromna, gdy

zobaczyłam przy swoim nazwisku
jurorów Konkursu Debiutów Reżyserskich. Cieszyłam się również widząc na niej osoby, którymi miałam
przyjemność już się zajmować, czy
tez spotkać w poprzednich latach.
Kolejna informacja - jeden z Twoich gości przylatuje do Bydgoszczy przed rozpoczęciem festiwalu,
a obaj wyjeżdżają dzień po zakończeniu. Już wtedy pomyślałam
sobie, iż czeka mnie pełen emocji,
pracowity tydzień, jednak nie wiedziałam, że aż tak.
Stała procedura. Czas dowiedzieć się czegoś więcej o osobach,
które będą pod moją „opieką”. Adriano Goldman - brazylijski operator, twórca takich filmów jak „Jane
Eyre”, „Sierpień w hrabstwie Osage” z Julią Roberts i Meryl Streep
oraz będącego obecnie na językach
„Śmiecia”. Z kolei Szwajcar Thomas
Hardmeier to autor zdjęć do filmu
„Yves Saint Laurent” o projektancie
mody, który stanął na Czele Diora
oraz „The Young and Prodigious
T.S. Spivet” - jego pierwszego dzieła
3D. Gdy już wiedziałam coś więcej
o moich gościach oraz zapoznałam
się z grafiką Google i mniej więcej
mogłam określić jak wyglądają, bez
strachu szukałam ich w hotelowym
holu zaraz po przybyciu na miejsce.
Przedstawiam się, oferuję pomoc,
udzielam najważniejszych informacji na temat festiwalu, nie zapominając o niczym, a następnie wymieniam się numerami telefonów, by
kontaktować się z gościem i infor-
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mować na bieżąco o ewentualnych
zmianach. Pierwszy zagościł w Bydgoszczy Adriano Goldman sprawiający wrażenie osoby bardzo otwartej i sympatycznej, o czym mogłam
przekonać się podczas trwania
festiwalu. Kolejnego dnia takie samo
spotkanie odbyło się z Thomasem,
który tak jak Adriano pierwszy raz
pojawił się w naszym mieście. Kolejne wyzwanie-pomyślałam, wcześniej zajmowałam się osobami,
które Bydgoszcz choć trochę znały
z poprzednich lat. Szybko zaplanowałam więc małą wycieczkę, tak
aby operatorzy dowiedzieli się choć
trochę o historii miasta i zobaczyli najważniejsze miejsca, co bardzo
im się spodobało.

ADRIANO GOLDMAN
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Pierwszy dzień to z reguły czas,
gdy każdy jest trochę zestresowany, podekscytowany, ciekawy czy
wszystko się uda. Zadaniem guida
jest dopilnowanie, by jego gość bez
problemu znalazł się na ceremonii
otwarcia. Z reguły nie jest to trudne, chyba, że jeden z nich właśnie
gubi telefon… W wytycznych dla
opiekunów znajduje się informacja na temat różnych trudnych do
przewidzenia sytuacji, naszym obowiązkiem jest oczywiście rozwiązanie ich oraz natychmiastowa pomoc
dla gościa. Tak więc gdy jeden moich ,,podopiecznych’’ poinformował
mnie o możliwości zgubienia telefonu, podczas gdy on siedział na
gali, ja poruszyłam niebo i ziemię,
by go odnaleźć.
Wiadomości
do
kierowców, z którymi mógł jechać,
nawet
przebieżka po Operze oraz
telefon do hotelu,
w którym jak się
okazało, operator
zostawił
telefon.
Wszystko to spowodowało, że pod
koniec pierwszego
dnia czułam się
jakby minął już tydzień. Wracając do
domu po 12 godzinach o 23 jedyne
o czym musiałam
pamiętać to nastawienie budzika
na 7.
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Niedzielny poranek rozpoczął
się zmianą hotelu jednego z moich
gości. Zależało mu na przeniesieniu się do Holiday Inn znajdującego
się nieopodal Opery. Moim zadaniem był kontakt z organizatorami i
umożliwienie mu przeprowadzki. Dlatego też ten
pełen obowiązków dzień
rozpoczął się dla nas bardzo wcześnie. Następnie
zrealizowałam swój plan
ukazania gościom Bydgoszczy. Głośno zastanawiali się, dlaczego nikt nie
spaceruje po Starym Rynku - spokojnie, wybrnęłam usprawiedliwiając to
wyborami, które tego dnia
miały miejsce. Jednak
moi goście właśnie wtedy tak naprawdę rozpoczynali swoją pracę podczas festiwalu. Obejrzeli
filmy, które podlegały ich ocenie,
następnie tak jak każdego dnia,
udali się na lunch. Zawsze wieczorem moim obowiązkiem jako opiekuna jurorów było dostarczanie do
hotelu rozpisek z planem na kolejny
dzień, o czym poinformowano mnie
na specjalnym, oddzielnym dla nas
spotkaniu.
Zdarzało się również, że moi
goście mieli znajdować się w tym
samym czasie w oddzielnych miejscach. Naprawdę żałuję, że nie
liczyłam wtedy swoich kroków, bo
chyba zrobiłam ich więcej w tydzień
niż podczas całego roku. Ze względu

na to, iż ich filmy były również nominowane w osobnych konkursach
ich zadaniem było zapowiedzenie
ich oraz wzięcie udziału w q&a. Nie
ukrywam, że co roku z dumą oglądam filmy moich gości i przyglądam

THOMAS HARDMEIER
się ich udziałom w konferencjach.
W końcu ja mam możliwość zadania im pytań nie tylko po projekcji
ich filmu, ale również w czasie gdy
dojeżdżamy na różne spotkania,
bankiety. To właśnie sprawia, że
funkcja ta dostarcza mi wiele satysfakcji, pracuję z ludźmi, których nie
spotkałabym w moim mieście, gdyby nie festiwal i możliwość opieki.
Ze względu na to, że Adriano Goldman nominowany został
w Konkursie Głównym do Złotej
Żaby zostałam poproszona o to samo
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co w zeszłym roku w przypadku mojego ostatniego gościa, czyli wzięcia
udziału w bankiecie w Słonecznym
Młynie. Zadanie z pozoru zabawne
- pilnuj, by gość nie uciekł z Sali ,
jednak od niego zależy, czy odbierze on nominację w czasie krótkiej
ceremonii bardzo ważnej dla organizatorów imprezy. Bankiet okazał
się dla mnie o tyle bardziej interesujący niż w poprzednim roku, gdyż
spotkałam na nim osoby, z którymi
pracowałam już wcześniej. Były one
ciekawe, tego jak radzę sobie podczas festiwalu i po prostu co słychać u ich zeszłorocznego guida.
W przypadku, gdy juror nie
obejrzał filmu, który powinien zobaczyć z innymi oceniającymi moim
obowiązkiem było zaaranżowanie
spotkania podczas, którego będzie
mógł go spokojnie obejrzeć. Tak
tez się stało w przypadku jednego
z gości, sama przyznam, że była to
jedyna okazja na zobaczenie przeze
mnie filmu nominowanego w tym
konkursie. Wcześniej nie było na to
czasu.
Z każdym dniem poznawałam lepiej moich gości. Słuchałam
o ich pasji, planach na kolejne produkcje. W przypadku gdy gość po
konferencji otrzymywał propozycje
wywiadów, ja pilnie zapisywałam
wszystko i wymieniałam się numerami telefonów z zaiteresowanymi.
Następnie ustalałam odpowiednią
godzinę tak, by nic nie kolidowało
z planami jurora na dany dzień. Nie
ukrywam, iż tygodniowe bycie „ma-
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nagerem” cenionych osobistości
w świecie kina bardzo mi się spodobało
Wiecie jednak co jest najwspanialsze? Moment, gdy Twój gość
dziękuje ci za kawał dobrej roboty,
a ty czujesz satysfakcję, bo to co
robiłeś, zrobiłeś dobrze. Ogromna
duma pojawiła się również w momencie, gdy Thomas Hardmeier
otrzymał nagrodę w konkursie filmów 3D. Aż chce się wtedy wstać
i krzyknąć: to ja byłam jego opiekunem przez ten tydzień!! Mimo
tego, iż film Adriano Goldmana nie
zdobył Złotej Żaby operator ocenił
festiwal jako coś wyjątkowego oraz
powiedział, że czas spędzony tutaj,a nie nagroda są dla niego najważniejsze.
Jednak podczas festiwalu godni uwagi nie są tylko ci, którzy
tworzą filmy. Osoby, które również
podziwiam to moi koledzy i koleżanki. Przez cały tydzień mijałam
tych równie zabieganych co ja wolontariuszy sekcji guide. Nigdzie nie
znajdzie się tylu pełnych energii,
otwartych osób, które ciekawe są
nowych wyzwań, a przede wszystkim nigdy nie usłyszy się od nich
słów nie dam rady, to się nie uda.
Nie wiem czego to zasługa, jedno
jest pewne, Camerimage sprawia,
że każdy dostaje ,,enerygetycznego
kopa”, a festiwalowy zawrót głowy
zdecydowanie uzależnia see you
next year!
Kinga Wasilewska
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Uwolnij magię Świąt.

Trzech znanych amerykańskich
autorów książek dla młodzieży trzy wspaniałe opowiadania. Tak
w skrócie można opisać W śnieżną
noc - absolutną nowość w kategorii
powieści świątecznych.
Pewnego zimowego wieczoru,
miasteczko Gracetown ginie w bielutkim śniegu, co znacznie komplikuje życie jego mieszkańcom.
Przedzierający się przez zaspy, napotykający na swej drodze wiele
przeciwności losu, nie spodziewają
się, że tej właśnie nocy zdarzyć się
może wszystko. Działa bowiem magia świąt, która, jak wiadomo czasem potrafi nas mile zaskoczyć i na
przykład,
doprowadzić
do spotkania z miłością.
Z tym niezwykłym
bożonarodzeniowym wyzwaniem zmierzyć się
muszą bohaterowie powieści, a tym samym
wszyscy czytelnicy. Nie
będzie to jednak wyzwanie banalne, bowiem
wśród
autorów
jest,
znany już prawie całej
społeczności zafascyno-

wanej dobrą książką, John Green.
Pokazał nam już swoje doskonałe
możliwości pisarskie w dziełach takich jak Szukając Alaski czy Gwiazd
naszych wina i zapewniam, że nie
zawiódł i tym razem. Owocem jego
współpracy z Maureen Johnson,
znaną z 13 małych, błękitnych kopert, oraz z Lauren Myracle (3maj
się, The Winnie Years) jest doskonały mix dobrego stylu, humoru i
ciekawych, powiązanych ze sobą
historii utrzymanych w niepowtarzalnym klimacie świąt.
Ruszajcie do najbliższej księgarni i zróbcie oryginalny prezent
komuś bliskiemu lub...
sobie. Usiądźcie wygodnie na kanapie, puśćcie
swoje ulubione kolędy i
uwolnijcie magię, którą
kryje w sobie ta niezwykła książka. W śnieżną
noc to absolutny must
have tej zimy!
Magda Pieniążek
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Cool-tura

ELLYTA MUZYCZNIE:
Przegląd Świątecznej
Piosenki 2014
Ho ho ho! Święta tuż tuż, w każdym
sklepie zaczęły się już wyprzedaże, centra handlowe i ulice miast
są przyozdobione w choinki i kolorowe lampki, a z głośników płynie
nastrojowa muzyka. Niektórzy z
Was będą przygotowywać klasowe wigilie, spotkania świąteczne, a
niektórzy może po prostu chcieliby
poczuć świąteczną atmosferę, gdyż
nie są tak wrażliwi na wpływ reklam
i ludzi zaaferowanych zakupami.
Wszystkim Wam może okazać się
przydatny nasz przegląd świątecznej piosenki. Razem z Chmielem,
postanowiliśmy ułożyć krótką listę
tych nowych jak i starych utworów,
dzięki którym zanurzycie się w klimat nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia…
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Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You
Wham! - Last Chrismtas
DeSu - Kto wie
Melanie Thornton - Wonderful Dream (Holidays Are Coming)
Dean Martin - Let It Snow! Let It
Snow! Let It Snow!
Rafał Brzozowski- Za Chwilę Przyjdą Święta
Celine Dion - Don't Save It All For
Christmas Day
Christina Aguilera - Oh Holy Night
Cliff Richard - Mistletoe And Wine
Czerwone Gitary - Dzień Jeden
W Roku
Tym świątecznym akcentem chcielibyśmy wam życzyć spokojnych, radosnych, a przede wszystkim szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
i wystrzałowego Sylwestra !
Cyryl i Chmiel

Na kozetce

Nie wchodź dwa razy
do tej samej rzeki…
No właśnie, ale czy aby na pewno? Czasami zadaję sobie to samo
pytanie. Niejednokrotnie usłyszałam to od znajomych, ale cały czas
zastanawiam się, czy ma sens.
Gdyby tak było, to pisanie popraw
sprawdzianów byłoby bez sensu
(chociaż jest, jak się nie nauczysz),
podchodzenie do egzaminu na prawo jazdy byłoby bez sensu, przechodzenie przeziębienia byłoby bez
sensu. Skoro sama przyroda (albo
i nasza głupota) sprowadza nam
zapalenie oskrzeli lub głupi katar
kilka, jak nie kilkadziesiąt razy
w życiu, to dlaczego my nie mielibyśmy próbować jeszcze raz?
Bakteriom atakowanie naszego
organizmu się nie nudzi, więc dlaczego my, ludzie nie mamy tyle
samozaparcia? Oto moje kolejne
pytanie natury egzystencjonalnej.
Są jeszcze inne sytuacje jak
związki czy rozwody (chociaż to drugie Drogi Czytelniku ,chyba jeszcze
Cię nie dotyczy). Ludzie się rozstają, szukają swojej drugiej połówki.
A co jak się okaże, że znalazłeś ją
wcześniej, tylko byłeś zbyt młody
i niedoświadczony, żeby to dostrzec? Może warto dać sobie nawzajem drugą szansę? Myślę, że
tak. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, jeżeli ludzie się rozwodzą to
dlaczego nie mogą próbować znaleźć
szczęścia u boku kogoś innego? Bo
religia im zabrania? To jest głupie.

Każdy ma prawo do szczęścia.
Nikt nie jest ani lepszy, ani gorszy.
Robimy błędy i całe życie szukamy tej jednej jedynej drogi, która zaprowadzi nas do względnego
spokoju. Czy nie warto mieć kogoś
u swojego boku, kto Cię podniesie
jak się potkniesz lub pomoże wrócić
na właściwy tor jak zabłądzisz?
Strasznie dużo znaków zapytania. Wydaje mi się, że życie to
taki jeden wielki znak zapytania,
bo nie wiemy, co następny dzień
nam przyniesie. To jest wielka niewiadoma, która czasami lubi sobie
z nami pogrywać. Szkoda tylko, że
to my dostajemy po czterech literach, nie ono. Sprawiedliwości tu
nie ma. Gdybyśmy nie próbowali
robić czegoś drugi raz, nie wiedzielibyśmy czy było warto. Człowiek
uczy się na błędach. Jeżeli nie podejmuje żadnego ryzyka w życiu, to
jest zwyczajnym tchórzem, bo niczego nie doświadczy. Czasami trzeba
dostać przysłowiowa w twarz, żeby
się czegoś nauczyć. Może jedno doświadczenie nie zawsze wystarczy,
żeby być czegoś pewnym? Jeżeli nadal wydaje Ci się to bez sensu, to przypomnij sobie siebie jako
dziecko. Mama mówiła, nie dotykaj
zapalonej świeczki, bo parzy, a ty
i tak dotknąłeś. Raz, dwa, trzy, siedem razy. Żałujesz? Ja nie, bo teraz
gaszę świeczki palcami ;) Jeszcze
wcześniej uczyłeś się chodzić, a potem biegać. Niejednokrotnie leżałeś jak długi na ziemi, ale stawałeś
i biegłeś dalej. To było ryzyko na
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Na kozetce
miarę kilkulatka. Teraz zbliżasz się
do dorosłości i się z tego wycofujesz?
Czy próby i błędy nie są właśnie
domeną dorosłych ludzi? To jest
dla mnie przerażające. Młodzież,
a nawet dorośli wolą teraz siedzieć
bezczynnie i niczego nie zmieniać,
bo tak jest bezpieczniej, bo raz się
sparzyli. Tak się nie da przetrwać
całego życia. Zamknijcie się w takim
razie w białym pokoju bez klamek,
żeby nic się złego nie przytrafiło
(a co, jak zawali się sufit?).
Zdaję sobie sprawę, że dla
wielu z Was to, co pisze może być
oczywiste i może się wydawać, że
podejmujecie to ryzyko na co dzień.
Zatrzymaj się na chwilę i zastanów,
czy aby na pewno tak jest. Wiem,
że pozycja leniwca jest komfortowa,
ale czasami trzeba coś zrobić. „Żyjemy w świecie, w którym ludzie czują się o wiele bardziej komfortowo
w roli ofiary niż wtedy, gdy muszą
walczyć o swoje”- to są słowa Mar-

lina Mansona. Tak, też mnie to dziwi, że powiedział coś tak mądrego.
Skoro jednak nawet on to wie, to
oznacza, że ujmą dla przeciętnego
człowieka byłoby tego nie wiedzieć.
Osoba walcząca o swoje to osoba,
która próbuje. Nie zawsze się to
udaje, ale nawet jak upada, to się
podnosi i kroczy dalej nawet na
przekór wszystkim.
Też nie jestem święta i też czasami wolałam odsunąć się w cień,
bo tak jest wygodniej. Teraz, z perspektywy 18-letniej osoby mogę
powiedzieć, że parę lat temu usiłowałam wejść do tej samej rzeki, ale
mi się nie udało. Straciłam nadzieję, a potem przeszłam do porządku
dziennego. Teraz, zupełnym przypadkiem znowu do niej weszłam
i wiesz co Drogi Czytelniku? Jestem
szczęśliwa, więc może i Ty spróbuj?

„Porady wujka Janasa”

Może miała chłopaka, który się notorycznie upijał, a potem stawał się
zazdrosny i czepiał się drobiazgów.
Może widziała jak ginie ktoś, kto jest
pod wpływem alkoholu, bo nie zauważył nadjeżdżającego samochodu. Uważam, że powinniście porozmawiać i wytłumaczyć sobie kilka
rzeczy. Postaraj się wyczuć, czy to,
że nie chce żebyś pił kolejne piwo
jest związane z czymś z jej życia, czy
zwykłym kaprysem (z drugiej strony dba o Twoje zdrowie). Spróbuj
wytłumaczyć jej, że panujesz nad

Czytelnik napisał: „Dlaczego laska
ma problem, że chcę wypić więcej
niż jedno piwo?”.
DK.
To co wydaje się, dla niektórych,
normalne, dla innych może kojarzyć
się ze złymi wspomnieniami. Nie
znam Twojej dziewczyny, ale może
miała kiedyś do czynienia z kimś,
kto nadużywał alkoholu. Może ojciec pije zbyt dużo, a potem ją bije.
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Alina Cieśla

Na kozetce
ilością spożytego alkoholu, a drugie piwo nie zabija, tylko wzmacnia,
trzecie potęguje, a dopiero czwarte
może zaszkodzić. Każdy ma prawo
do dobrej zabawy. Większość facetów potrzebuje, jednak, „rozluźniacza”, żeby stać się królem parkietu.
No chyba, że masz z tym problem,
to ci nie uwierzy, a wtedy trzeba zastanowić się nad sobą.
Jeśli powie: „Wybieraj! Albo ja, albo
piwo!”, nie pytaj: „A, ile tego piwa
miałoby być?”. Tylko zastanów się,
czy czasem nie warto zrezygnować
z drobnej przyjemności, na koszt
większej …
Wujek Janas
Jeśli potrebujesz porady, pisz do
wujka Janasa na:
ellyta.redakcja@gmail.com,
w tytule wpisz do Wujka Janasa.

Kochany
Święty Mikołaju,

wiem, że nasze relacje układały
się dość różnie od tego pamiętnego
grudniowego poranka, kiedy jeszcze
jako uczennica podstawówki powiedziałam moim rodzicom zadowolona, że Mikołaj nie istnieje. Dzisiaj
jednak Ciebie za to przepraszam.
Może zaczniemy nowy rozdział naszej znajomości, co Ty na to?
W tym roku byłam wyjątkowo
grzeczna. Posłusznie chodziłam do
szkoły. Nawet się nie rozchorowałam, żeby nie stracić lekcji. No dobrze, teraz tylko troszkę boli mnie
głowa, ale spokojnie – to przejdzie.

Nikogo nie uderzyłam. Nawet brata, kiedy znowu zabrał mi moją ładowarkę. Sprzątałam ładnie pokój.
Tylko kilka razy zupełnie o tym zapomniałam. Nawet wybrałam zamiast wolnego czasu jakieś dodatkowe zajęcia. I prawie w ogóle na
nie nie narzekałam. Jedynie miałam problemy z chemią. Ani ona ani
ja się, niestety, nie zrozumiałyśmy.
Ale teraz już prawie nie mam jedynek. A co do postanowień noworocznych to trochę o nich zapomniałam.
Jakoś tak w styczniu chyba, ale to
nic. Nic straconego. Za kilkanaście
dni znowu będzie nowy rok i okazja
do naprawienia błędów. Chyba ją
wykorzystam.
Chciałabym dostać aparat. Ale koniecznie w kolorze różowym. Innego
nawet nie próbuj mi wciskać. Jeszcze taką bluzę. Wcale nie dlatego,
że na nadruku ma głowę tygrysa.
Ona jest po prostu ładna, znaczy
ciepła. Chyba też buty do biegania.
Bo w takich specjalnie do tego przeznaczonych, z pewnością będzie mi
się biegło lepiej, prawda? Najważniejsze jednak zostawiłam na ko-
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Przez świat w trampkach i na obcasach

Magia Świąt,
czyli jak to
robią Niemcy.

niec. Chciałabym, żebyś podarował
mi wiedzę. Ale taką nie byle jaką.
Wiedzę, jak to jest, kiedy staje się
na prawdziwej scenie w teatrze, odgrywa swoją rolę i widzi zachwyt na
twarzach innych. A jeśli mam jednak za duże wymagania, to żeby
ułatwić Ci sprawę – wystarczy tylko
Pan Gosling. Chyba rozumiesz dlaczego.
Tak, to raczej już wszystko. Bardzo
liczę na Ciebie, Mikołaju. Jeszcze
nigdy mnie nie zawiodłeś i wierzę, że
nie zawiedziesz. Biorę się za pieczenie ciastek z Twoją podobizną. Słyszałam, że bardzo lubisz pić mleko
z miodem. Jak tego ostatniego Pana
załatwisz, to będzie i mleko. Także
pamiętaj Święty!
Twoja Ukochana (i niezwykle grzeczna) Marta
Marta Kamińska
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Godzina 3:30. W prawie setce
pokoi dzwoni budzik. To już dzisiaj.
Przez wielu długo wyczekiwana wycieczka, do której z upragnieniem
odliczaliśmy. Dzisiaj jedziemy do
Berlina.
Było jeszcze bardzo ciemno,
księżyc świecił nad naszymi głowami, mróz przebijał się przez kurtki
kiedy nadjechał autokar. Większość
z nas odetchnęła z ulgą, wsiadając
do nagrzanego i jasnego pojazdu,
w którym mieliśmy dziś spędzić bardzo długi czas. Zaczęło się zajmowanie miejsc, sprawdzanie obecności i ani się obejrzeliśmy jechaliśmy
przez ciemną Bydgoszcz w stronę
Niemiec. Pierwsze kilka chwil zajęła nam rozmowa z sąsiadami,
a moment potem połowa autokaru
spała.
Od czasu kiedy wjechaliśmy do
Berlina, każdy z nas nie mógł się

Przez świat w trampkach i na obcasach
doczekać kiedy wysiądzie z autobusu, jedni z ekscytacją myśleli o
zakupach, innych po prostu bolało
wszystko od tkwienia w tej samej
pozycji.
Naszym pierwszym przystankiem był mniejszy bazar obok kościoła Pamięci Cesarza Wilhelma I,
do którego również mieliśmy okazję
wejść.

brzymie wrażenie kościoła po najmniejsze stoiska, które wciąż były
szalenie interesujące. Było na nich
wszystko. Cukierki, orzeszki, landrynki, czekolada, lampiony, skarpetki, jabłka kandyzowane, banany,
maliny, mandarynki w czekoladzie,
bigos, kiełbasa, grzańce i kakao,
świeczki, lampki, figurki, bombki
i ozdóbki. Niech każdy mi wierzy,
że to co wymieniłam było tylko niewielką częścią.

Od razu po opuszczeniu autokaru odczuliśmy silną atmosferę
świąt. Wszędzie paliły się lampki,
chodzili roześmiani ludzie, każde
stoisko wyglądało niesamowicie zachęcająco, więc zaraz po informacji
o miejscu i godzinie zbiórki wszyscy
rozpierzchli się na wszystkie strony.
Po kilku chwilach wiedzieliśmy,
że 45 minut to stanowczo za mało.
Otaczała nas cała masa zapachów i
rzeczy, które chcielibyśmy zobaczyć
i spróbować. Od wywierającego ol-
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Przez świat w trampkach i na obcasach
Cała magia się skończyła kiedy
wsiedliśmy do autobusu i staliśmy
w kolosalnych berlińskich korkach.
Rozpoczęło się "autokarowe zwiedzanie".
Wyglądając zza szyby oglądaliśmy Bramę Brandenburską, Reichstag, pomnik Pomordowanych
Żydów w Europie, kolumnę zwycięstwa i wiele, wiele innych miejsc.
Prawdziwą radość poczuliśmy
wtedy, kiedy nasi opiekunowie
oznajmili nam, że zaraz wysiądziemy z autobusu i udamy się na największą część targu. Historia znowu
się powtórzyła. Opuściliśmy pojazd,
zostaliśmy przeliczeni, poinformowani o miejscu i godzinie i... ponownie okazało się, że czasu jest mało,
a miejsc do obejrzenia cała masa.
Wierzcie mi, 1,5 godziny, to bardzo,
bardzo mało.
Nie było czasu do stracenia.
Wszyscy się rozdzielili w zależności
od potrzeb i chęci część udała się
albo do Primarku, albo na bazar.
Kiedy pokonało się kilka ulic,
trafiało się do serca całego wydarzenia. Już od momentu przekroczenia łuku witającego gości na targu,
uderzała w człowieka silna atmosfera świąt, których przecież jeszcze
nie było. Nasz pierwszy przystanek był tylko namiastką tego, co
zobaczyliśmy. Wyobraźcie sobie to
samo, tylko w ilości razy pięć. Właśnie to czułam i widziałam pokonując uliczki bazaru. Przyszedł czas
na rzucenie się w wir zakupów, co
też wszyscy zrobiliśmy, a było co
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kupować. Pilnując zegarka, biegaliśmy od straganu do straganu pilnując, aby niczego nie przeoczyć.
Przyszedł też czas na udanie się do
wcześniej wspomnianego Primarku.
Powszechnie znana jest opinia, że
w tym sklepie półki uginają się od
towaru, który jest w w niskich cenach. Nie pozostało nam nic, tylko
przekonać się na własne oczy. Po

Przez świat w trampkach i na obcasach
kilku minutach niepokoju odnalazłyśmy sklep, przy okazji nie gubiąc
się na ulicach Berlina i wpadłyśmy
w prawdziwy huragan zakupów.
Przed nami piętrzyły się góry ciuchów, kolejki sięgały po 10 metrów,
a każdy człowiek stał w wypchanym
po brzegi koszykiem, również z każdej strony biły po oczach tabliczki 3
euro, 1 euro, 10 euro. Mogę szczerze powiedzieć, że 10 euro to była
najwyższa cena, jaką dane mi było
zobaczyć, nie wątpię oczywiście, że
były też ceny wyższe...
Tutaj kolejny raz dosłownie z zegarkiem w ręku przemierzałam zakamarki tego sklepu. Ostatecznie
zobaczyłam tylko jedno piętro, musiałam zrezygnować z zakupów, ponieważ nie starczyło mi czasu, aby
stać w kolejce (nie wspominając
już o przymierzaniu czegokolwiek).
Skończyło się na tym, że z pustą
torbą biegłam na miejsce zbiórki.
Teraz czekał już na nas ostatni punkt naszej wycieczki (jak się
później okazało, był jeszcze jeden)

- zwiedzanie Reichstagu, właściwie
samej kopuły na dachu. Przebiliśmy się przez punkty kontroli, które
śmiało dorównywały tym na lotniskach, a następnie zostały rozdane
nam urządzenia, z których lektor
opowiadał nam o tym, co oglądaliśmy.
Rzeczy, które tam zobaczyłam całkowicie wymazały mi z pamięci
złość i smutek z powodu poprzednich wydarzeń. Żaden widok nie
może się równać z Berlinem nocą.
Naprawdę. Te budynki, światła z
każdej strony. Niesamowite. Byliśmy też szczęściarzami, ponieważ
mogliśmy zobaczyć salę konferencyjną pod kopułą, której nie widać

za dnia.
Po zwiedzaniu, zmęczeni myśleliśmy już o ciepłym autokarze, jednak okazało się, że idziemy jeszcze
na Plac Poczdamski. Musieliśmy
zwalczyć nasze lenistwo i nogi oraz
plecy błagające o odpoczynek, ale
było warto. Berlin po raz kolejny nie
rozczarował nas niczym. Światełka i
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zawsze muszą się zdarzyć była niesamowita i pojechałabym na nią
jeszcze tysiąc razy, więc kiedy już
wysiadłam z autokaru w ciemnościach na Placu Wolności, było mi
bardzo smutno, że taki wspaniały dzień się zakończył. Dlaczego
wszystko co dobre się tak szybko
się kończy?
Autorka tekstu i zdjęć: Wiktoria
Matysek
lampki były wszędzie. Na drzewach,
budynkach i słupach. (zdjęcie 9 i 10)
Odkryliśmy jeszcze mniejszy targ,
jednak niewielu z nas po wcześniejszych zakupach mogło coś jeszcze
kupić. Droga powrotna minęła bardzo szybko, ponieważ z wyczerpania większość z nas spała.
Mogę śmiało powiedzieć, że Niemcy biją na głowę inne państwa pod
względem celebrowania świąt Bożego Narodzenia. Również wycieczka,
mimo kilku niedoskonałości, które

Krucza Straż

(dla ludzi o mocnych nerwach)
– Obudź się, stary, za chwilę będziemy na miejscu, a chyba nie chcesz
wyglądać gorzej od naszego klienta?
– powiedział kierowca.
– Cholera... – rzekł, przeciągając się,
drugi mężczyzna. – Co tym razem?
– Zobaczysz na miejscu. Chyba powinieneś wziąć trochę urlopu, szef
też ma syna, zrozumie. Lekarze nadal nic nie mówią?
– Pieprzone urzędasy albo nic nie
wiedzą, albo nie chcą powiedzieć.

50

Lekkim piórem
– Wyjdzie z tego, zobaczysz. Moja
żona też była w psychiatryku i...
– Skończ.
Resztę drogi jechali w ciszy. Mężczyzna na miejscu pasażera wlepił
tylko wzrok w krajobrazy za oknem,
a kierowca skupił się na prowadzeniu, nucąc od czasu do czasu, gdy
leciał jakiś znany kawałek w radiu.
Auto zatrzymało się przed bramą
jednego z domów, wysiedli i weszli
na podwórze mijając funkcjonariuszy pilnujących miejsca zbrodni.
Naprzeciw wyszedł im facet w policyjnej kamizelce.

Lekkim piórem
– Chyba nawet wam to się nie
spodoba – powiedział z uśmiechem
na ustach.
– To lipa, Adam ma kiepski dzień
i nie radzę... – powiedział i nagle
urwał kierowca.
Obaj spojrzeli na przygnębionego mężczyznę, wpatrującego się
we dwie czerwone plamy na oknie
mieszkania.
– To nasza wisienka na torcie – powiedział przewodnik i nagle spoważniał. – Chodźcie. Nie wyglądasz
najlepiej, jesteś pewien, że chcesz
to oglądać? Nie potrzebujemy zarzyganych dowodów.
– O to się nie martw. Prowadź – przerwał swoje milczenie Adam i ruszyli
w trójkę na oględziny.
Weszli do domu. W przedpokoju wisiały plakaty różnych zespołów, takich jak Nightwish, Sonata Arctica
i Blind Guardian. Tuż przy wejściu
leżała wywrócona klatka dla ptaka.
Miejsce wypełnione było świecami,
w większości już wypalonymi. Na
podłodze rozrzucone były książki,
między innymi „Psychonauta czyli
Magia Chaosu w teorii i praktyce”
Petera Carrolla, a na ścianach nabazgrane były pentagramy. Wszystko to budowało atmosferę mroku.
– Tędy – rzekł przewodnik i uchylił
drzwi do jednego z pokoi.
Przeszli do drugiego pomieszczenia.
To było schludniejsze, wielkie okno
z widokiem na podwórze oczyszczało pokój z ciemności, a czarno-białe
fotografie ludzi, wiszące na ścianie,

stwarzały pozory, że mieszkała tutaj kochająca się rodzina. Wszystko, niczym jeden wielki dysonans,
psuły zwłoki i ślady krwi, będące
dosłownie wszędzie.
– Czy to jest to, o czym myślę? – powiedział mężczyzna z samochodu,
wskazując na dwie białe, skąpane
we krwi, rozgniecione kuleczki na
parapecie.
– Ha, intuicja cię nie zawodzi. Tak,
to są oczy – po czym dodał – wszystko macie tutaj.
Gdy Adam oglądał trupa z bliska,
jego partner wziął do rąk dziennik
ofiary. Otworzył i pogrążył się w lekturze.
– Tobie też radzę to przeczytać – powiedział przewodnik. – Warto.
Mężczyzna wstał i spojrzał na partnera.
– Co tam jest?
Odpowiedziało mu jedynie milczenie.
– Rozejrzę się trochę po domu, jak
skończysz, to podrzuć mi ten pamiętniczek.
– Czekaj... – odpowiedział. – Mówiłeś, że twój syn zaczął zbierać dziwne rzeczy. Od tego się ponoć zaczęło. Plakat, był tam jakiś plakat?
– Co to ma za znaczenie? – Adam
zmarszczył brwi. – Chyba był...
– Masz, ja doczytam później. To cię
powinno zaciekawić.
Zmartwiony ojciec, już nie jako policjant, ale właśnie jako ojciec, chwycił dziennik i go otworzył.
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Lekkim piórem
„Jeśli to czytasz, to masz to, kurwa, odłożyć. To jest moja prywatna
rzecz.
Zakładam ten dziennik, żeby śledzić moje postępy w praktykowaniu
magii. Wbrew wszystkim radom,
postanawiam się rzucić od razu na
głębokie wody. Zaciekawił mnie artykuł znaleziony w necie o serwitorach. Magicznych bytach, które są
niczym niewolnicy, wypełniający
każde żądanie ich pana. Może warto takiego sobie stworzyć? Oczywiście, że cholera warto! Będzie miał
za zadanie mnie chronić. W dzień i
w nocy. Proste jak budowa cepa.
Jestem świeżo po rytuale! Wypadałoby go tu opisać. Zacząłem od
narysowania symbolu, który ma
odzwierciedlać mojego stróża! Wyglądał mniej więcej tak: <o> . <o>
Następnie wiedziałem, że muszę go
jakoś pobudzić do życia. Pomógł mi
w tym mój najlepszy przyjaciel, kanarek. Otworzyłem klatkę i go wyciągnąłem. Następnie, trzymając go
nad kartką z symbolem, odciąłem
mu łeb nożem kuchennym. Trochę
musiałem się natrudzić, to nie było
takie łatwe, ale fontanna krwi wynagrodziła mi to! Skąpałem kartkę
w posoce, czując, jak serwitor budzi
się do życia. Jestem pieprzonym bogiem, panem życia i śmierci! Ciało
kanarka spaliłem, po czym pobiegłem to zapisać. On jest przy mnie,
czuję na sobie jego spojrzenie!
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Jest ranek, nie mogłem spać z podniecenia. Czuwał nade mną całą
noc. Teraz muszę iść do pracy.
Widziałem go! W tłumie widziałem
jego oczy. Żółte, świecące, pełne miłości. On mnie kocha!
Jest noc, być może trzecia, może
druga w nocy, nie wiem. Piszę to i
jednocześnie się wgapiam w podwórze. Przez ułamek sekundy tam był.
Widziałem go. Nie usnę, póki go nie
zobaczę!
Już świta, muszę znowu iść do pracy. Nie, nie mogę. Nie teraz! Zostaję
tu. Będę tu czekał na niego!
Zapada ciemność. Nie mogę się rozpisywać. Nie mogę spuszczać oka z
podwórza. On tam jest i chce, żebym go zobaczył.
Noc. On. Widziałem go. Jego kruczy
łeb i ludzką sylwetkę, ale, co najważniejsze, jego ślepia! Jest piękny.
Mój.
Słońce już się wspięło na horyzont,
ale on nadal tam stoi. Gapi się.
Niech przestanie. Pomocy, potrzebuje pomocy. Boję się do kogokolwiek zwrócić. Jestem zmęczony,
muszę iść spać.
Dosyć! Koniec, błagam! Za każdym
razem, gdy zamykam oczy, widzę
go. Mam wrażenie, że wydziobuje
mi oczy. Wiem. Przekaże go komuś

Lekkim piórem
innemu. Tak. Rozwieszę plakaty.
Każdy, kto na nie spojrzy, będzie
jego! Zajmie się innymi, mnie zostawi w spokoju. Zbawienie.
Całą drogę był ze mną. Chodził za
mną. Nieraz odwracałem się w nadziei, że go nie będzie. Ale był. Zawsze. Nawet teraz, gdy po powrocie
to piszę, stoi na środku podwórka.
Nie rusza się. Tylko patrzy. Czy wie,
co ja zrobiłem? Że go zdradziłem?
Nie wiem, ale jeśli tak, to jest zły.
Plakaty rozwiesiłem wszędzie. Przy
teatrze, szkole podstawowej, kinie.
Wystarczy, że ktoś na nie spojrzy.
Czemu to nie działa? On tam jest.
Nie mogę zasnąć, nie mogę funkcjonować. Za każdym razem, gdy zamykam oczy, on mi je wydziobuje, a
gdy je otworze, go tam nie ma. Znowu jest na środku. Na podwórku.
Ucieknę mu. Jest noc, może nie zauważy. Wydrapię dziurę w podłodze,
przez którą ucieknę! Tak, to jest to!
Nie da się. Jestem uwięziony. On
tam jest. Stoi w blasku księżyca, ze
swoimi cholernymi ślepiami! Moje
palce... krwawią, połamane paznokcie. Dam mu to, co chce. A potem się zabiję. Chcesz wydrapać mi
oczy? Chcesz je? To je sobie, kurwa,
weź!”
– Jasna cholera... – mruknął Adam.
– Jadę do szpitala psychiatrycznego. Muszę im to pokazać.

– Otrzymaliśmy nowe, podobne wezwanie... – odpowiedział z niechęcią
jego partner.
– Nie mam czasu. Tu chodzi o mojego syna. Wiem, co mu jest.
– Adam, to wezwanie jest właśnie z
psychiatryka...
Szymon Sentkowski

Zatoka marzeń

Kontynuacja opowiadania z poprzedniego numeru. Zapraszamy
do archiwym, tych, którzy nie czytali poprzednich rozdziałów.

Rozdział 8

Dwa
dni
minęły
leniwie
i spokojnie. Janek, co rano
ubierał dres i wybiegał z domku. Musiał utrzymywać formę.
Wakacje, wakacjami, ale kolejne
zawody już nie długo.
Niby nic ciekawego się nie
wydarzyło, no może z wyjątkiem
złamanego
paznokcia
Zosi,
o którym mówiła przez cały dzień
i kamienia z odciśniętą muszlą,
który znaleźli na plaży.
Kolejnego dnia Janek zniknął.
Nikt nie wiedział gdzie jest i co
robi. Mama zaczęła się niepokoić,
gdy Zosia oświadczyła, że nie ma
pojęcia gdzie jest jej brat.
- To nie możliwe, żeby nic nie
wiedziała, była jak jego cień. –
martwiła się.
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Często złościł się, że wiecznie za
nim łazi i podsłuchuje wszystkie
rozmowy, ale taka już była jego
młodsza siostra i w końcu się do
tego przyzwyczaił. Jednak teraz
zniknął i nie nawet komórka
nie odpowiadała. Zosia była już
wszędzie, gdzie on mógłby być.
Na koniec poszła do Małgosi.
- Cześć, był tu Janek? – zapytała
od progu.
- Nie, a coś się stało? –
zaniepokoiła się Małgosia.
- Nie, nic. Tylko wyszedł po
śniadaniu i nigdzie nie mogę
go znaleźć. Nie zabrał komórki.
Mama się denerwuje. Ja też się
trochę martwię. – powiedziała
dziewczynka, jak zwykle jednym
tchem. – A tata powiedział, że
jak wróci to mu, … , lepiej nie
powtórzę, co mu urwie.
- Janek wspominał, wczoraj,
coś o polowaniu. Ale myślałam,
że sobie żartuje. – Małgosia
była już teraz zaniepokojona. –
Przecież on nikogo tutaj nie zna.
Więc, na jakie polowanie miałby
iść. Przecież tu nie ma żadnych
zwierząt…
- No tak. – Zosia uderzyła ręką
w czoło. – Wziął aparat i pewnie
gdzieś, coś fotografuje. Że ja
wcześniej o tym nie pomyślałam!
– ucieszyła się - Jak Janek
mówi o polowaniu, to znaczy,
że wypatrzył jakiegoś zwierzaka
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i będzie robił mu zdjęcia.
- Niedawno słuchaliśmy orła.
Myślisz, że znalazł jego gniazdo.
- Raczej nie. Orły, z tego, co
pamiętam z biologii, żyją bardzo wysoko na skałach. Raczej
zauważył coś innego. Wiesz, mój
brat ma taką wadę wzroku, że
widzi to, czego my normalnie nie
zauważamy.
- Słyszy też. – przerwała jej
Małgosia.
- I co? Czaderskie! Nie? Jak mi
pierwszy raz kazał słuchać w lesie, to nie mogłam uwierzyć, że
tyle ptaków jest dookoła. I nawet
wiewiórkę usłyszałam.
- Tak to jest niesamowite.
- To ja lecę powiedzieć mamie,
bo się denerwuje. Co prawda,
to żadna wiadomość, ale zawsze
coś.
- Daj mi znać jak wróci.
- Doobra. Jak przyjdzie powiem
mu, że się o niego martwiłaś, to
sam przyleci. – zaśmiała się Zosia i pobiegła w stronę domu.
- Nie … - Małgosia nie dążyła
zaprotestować.
Cztery godziny później Janek
wpadł cały purpurowy z podniecenia. Opowiedział rodzicom
o znalezisku i pokazał zdjęcia.
Ojciec oglądając zdjęcia był tak
przejęty, że zapomniał urwać to,
co obiecał. Chłopak zjadł obiad jakby się paliło i pobiegł do

Małgosi. Wpadł przez bramkę na
taras, gdzie siedziała z dziadkami i ojcem.
- Dzień dobry. Czy mogę porwać
pana córkę? – zmieszał się trochę
– To znaczy nie porwać w sensie
porwać, tylko zabrać w pewne
miejsce, tu niedaleko, na kilka
godzin.
- A co ty młodzieńcze chcesz
z nią robić przez kilka godzin?
- Ja … - Janek się zająknął
i zaczerwienił – znalazłem na
wyspie bardzo ciekawe miejsce
i chciałem się z Małgosią podzielić
moim odkryciem. Obiecuję, że
przyniesiemy
stamtąd
dużo
zdjęć. – tym razem zwrócił się do
starszego pana.
- Mojej wnusi?
- Niestety nie, ale też będą
interesujące.
- Jak nie mojej wnusi, to dziękuję
nie skorzystam – przekomarzał
się profesor.
- A czemu nam nie pokażesz
tego miejsca. - zainteresował się
ojciec dziewczyny.
- Bo, proszę pana, im mniej osób
o nim wie, tym lepiej dla jego
mieszkańców.
- Patrzcie, jaki tajemniczy. –
zaśmiał się ojciec Małgosi – No
dobrze. Jeśli chcesz, to ją porywaj, tylko jak ci się znudzi jej
marudzenie, to nie mów, że to
moja wina. – zaśmiał się.

- Tatku, … przestań.
Janek chwycił Małgosię za rękę
i poprowadził ścieżką w stronę
klifu. Szli przez kilka chwil, a
może trochę krócej. Chłopak
wydawał się nieobecny, jakby w
transie.
- Gdzie mnie prowadzisz? –
dziewczyna, spojrzała na strome
zbocze i gwałtownie szarpnęła
ręką.
- Nie bój się. Droga nie jest
trudna. Cały czas będziemy szli
ścieżką.
- Ale gdzie idziemy? – zapytała
z niepokojem w głosie.
- Znalazłem … - Janek się
zatrzymał – znalazłem coś, czego
nikt nie widział od dawna. Niektórzy nawet twierdzą, że już
wyginęły.
- Tak?! Co takiego? Może dinozaury? – zironizowała dziewczyna.
- Prawie. Chodź to zobaczysz.
Wzruszyła ramionami i poszła za
nim. Wąska, kręta drużka wiodła
ich coraz wyżej i wyżej wśród niskich krzaczków. W miejscach,
gdzie trzeba było się trochę
wspiąć, Janek podawał jej rękę
i podciągał do góry. Szła za nim
bez słowa. Już raz pokazał jej
niezwykłe rzeczy, więc ciekawość
brała górę nad zmęczeniem.
CDN
DoPio
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Na wesoło

Zwariowana sesja Mikołajkowa
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Na wesoło

Psor powiedział:

p. prof. Pogodzińska
Szmatko! (zamiast o matko)
p. prof. Dudek
Nie myślcie za dużo, od myślenia
dostaje się łupieżu.
Wytłumaczyć jak Abel krowie na rowie.
Nudzicie się? Ja też się nudzę, ale
mi za to płacą.
Winiarski! Ja ciebie nawet przy tablicy nie chce widzieć.
A co to? Mucha nasrała?
Kto jest zadowolony to dobrze, a kto
nie jest zadowolony to też dobrze
p. prof. Konopko
Świat się zmienia, ale czy snickersy
pakujemy w coś innego?
p. prof. Łata
Nie śmiej się! Szkoła to jest poważna
Dzieci wybierają zawody aktorek,
piosenkarzy, strażaków, policjantów itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać
św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w
roku.

instytucja tu się śmiać nie wolno.
p. prof. Kłopotek
Zgrubienie niestety nie ma mądrej
nazwy
p. prof. Wolna
Chiny jak sama nazwa wskazuje
leżą nie leżą w Europie.
p. prof. Pilimon
Bierzemy długopis i zapisujemy
ołówkiem.
p. prof. Adamczak
Zalatuje amatorszczyzną.
p. prof. Hofman
- Czy mogę zaliczyć zaległy sprawdzian?
- Za godzinę mam okienko, można
u mnie zaliczyć od ręki, na gorąco.

- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem
w Waszej szafie.
- Jasiu, co chcesz dostać pod choinkę?
- Tę ciężarówkę, którą dziadek trzyma
pod poduszką.

Z ostatniej chwili:
Dlaczego Św Mikołaj jest taki wesoły? CBA zatrzymało Świętego Mikołaja
Bo wie gdzie mieszkają niegrzeczne podczas próby wręczenia korzyści
majątkowej.
dziewczynki.
- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja - Jak nazywa się żona św. Mikołaja?
wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz - Merry Christmas.
łyżwy.
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