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„Samolotem po zakupy”

„ Znalazłem tam wszystko to, czego
szukałem”- tak o pobycie w Finlandii mówił pan Marcin Zimon.
Połowy ryb, polowania na
kaczki, spotkania z reniferami,
przeskakiwanie linii koła podbiegunowego- to tylko niektóre wspomnienia podróżnika, dzięki którym
03.12.2015 r. uczniowie klasy I b
mogli myślami znaleźć się na samej
północy kuli ziemskiej.

„Sauna, jezioro, sauna, jezioro”- taki krajobraz Finlandii najbardziej zapadł w pamięć gościowi
naszej biblioteki. Pana Marcina zaskoczyła również ilość prywatnych
samolotów, które mieszkańcy Skandynawii używają tak powszechnie,
jak Polacy samochodów. Kolejną
charakterystyczną cechą tego regionu są domki w lesie z saunami,
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z których, wpisując się na listę,
można nieodpłatnie korzystać.
Oprócz podziwiania pięknych
krajobrazów Finlandii, uczestnicy
spotkania mogli również obejrzeć,
nagrane przez podróżnika ﬁlmiki,
pokazujące życie codzienne mieszkańców Finlandii oraz wysłuchać
ﬁńskiej pieśni celebrującej dzień w
wykonaniu tamtejszej nauczycielki
śpiewu.

Klasy, które chciałyby posłuchać opowieści oraz obejrzeć wystawę zdjęć pana Marcina z podróży
do Finlandii oraz Azji południowowschodniej, a także spędzić wspólnie czas przy ognisku i pojeździć
konno, podróżnik zaprasza do
dworku w Grodnie.

Marta Myślinska
Autorem zdjęć z Finlandii jest pan
Marcin Zimon.
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– to jedynie namiastka tego, co możesz przeczytać.
I jak tylko znajdziesz czas,
gdzieś między karpiem, a fajerwerkami – bierz do ręki kubek z dobrą
herbatą i czytaj, bo jest co.
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Lekkim piórem
Meﬁstofelesie, wybawicielu!
Zatoka marzeń

--Redakcja „Ellyty” życzy Wam,
Kochanym Czytelnikom, wspaniałych, cudownych Świąt Bożego Na-

Kochani Czytelnicy
Ellyty!
Wreszcie Święta, prawda? Nawet nie wiesz, jak bardzo nasza redakcja cieszyła się na ten numer.
Tegoroczny okres przedświąteczny był dla nas ciekawy. To, co
działo się w tym roku na świecie,
w Bydgoszczy, w Polsce, przeszło
nasze najśmielsze oczekiwania. O
tym wszystkim, co widzieliśmy, co
przeżyliśmy i co czujemy, napisaliśmy specjalnie dla Ciebie. Wybory
prezydenckie. Otwarcie galerii „Zie-

rodzenia. Chcemy, byście odpoczęli
od natłoku obowiązków. Chcemy,
byście te Święta spędzili w sposób
niezwykły, wyjątkowy, magiczny –
niech czas się dla Was zatrzyma,
celebrujcie każdą chwilę tegorocznych Świąt i dobrze bawcie się podczas szalonej nocy, która otworzy
kolejny, niesamowity dla Was rok.
Bądźcie szczęśliwi i czyńcie dobro!
Marta Kamińska
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I bawili się aż do rana
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Nasza Szkoła

„Klimatycznie
w bibliotece”

Tak jak zapowiadałam w poprzednim numerze, każdego miesiąca
w naszej bibliotece będziemy mogli podziwiać wystawę książek oraz
przedmiotów dotyczących danego
zagadnienia naukowego. Na przełomie listopada i grudnia mieliśmy
okazję podziwiać przygotowaną
przez panią profesor Ewę Licę Borutę oraz panią profesor Grażynę
Bułatek wystawę książek i rekwizytów dotyczących biologii. 4 XII
odbyło się spotkanie z panią profesor Barbarą Izdebską, która z niezwykłą pasją opowiadała młodzieży
o zagadnieniach medycznych, zachęcała też do sięgania po książki

o autorytetach, takich jak: profesor Maria Siemionow- chirurg, czy
profesor Zbigniew Religa – kardiochirurg. Wśród polecanych pozycji
znalazły się między innymi: „Cela”
A. Sobolewskiej, „Ślady małych stóp
na piasku” Anne-Dauphine Julliand
i Katharsis Andrzeja Szczeklika.
Marta Myślinska
Autorem zdjęć jest pani
profesor Grażyna Bułatek
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CAMERIMAGE 2015!
Obok takich miast jak Cannes, Wenecja, gdzie odbywają się niezwykłe
festiwale ﬁlmowe, po raz kolejny
stanęła Bydgoszcz. Właśnie 14 listopada w wymienionej przeze mnie
Bydgoszczy, rozpoczął się dwudziesty trzeci Międzynarodowy Festiwal
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
Camerimage. Festiwal ten jest sam
w sobie wyjątkowy, bo zazwyczaj
oglądając ﬁlmy, skupiamy się tylko na aktorach, ewentualnie muzyce wykonanej do danego dzieła.
A tak naprawdę gra aktorska jest
tylko wisienką na torcie składającym się z bardzo ciężkiej pracy reżyserów, operatorów, scenografów,
scenarzystów,
kostiumografów.
Ludzi, bez których ﬁlm nie mógłby
zaistnieć jest naprawdę sporo, lecz
jednak skupię się wyjątkowo na
operatorach ﬁlmowych, gdyż to oni
są głównymi bohaterami Festiwalu
Filmowego Camerimage.
Jestem ogromną miłośniczką

kina. Często idę na dany ﬁlm, oglądam go i jestem po prostu zadowolona z tego, co widziałam. Dlatego
oczywistym dla mnie faktem była
moja chęć zgłoszenia się jako wolontariusz na tenże festiwal. Tak
jak i w zeszłym roku wylądowałam
w biurze prasowym. Radość wówczas była ogromna i wydaję mi się,
że dość wytłumaczalna.
Moja praca jako wolontariusza
rozpoczęła się na kilka godzin przed
galą inauguracyjną. Naprawdę nie
mogłam doczekać się, kiedy salę
główną Opery Nova zapełnią sami
koneserzy i twórcy sztuki ﬁlmowej.
Piękna gala zakończona projekcją
ﬁlmu „Bridge of Spies”, ku mojej
uciesze, rozpoczęła tegoroczny festiwal.
Przez ten tydzień poznałam
bardzo wielu wolontariuszy, twórców Festiwalu Camerimage i zdecydowanie mogę stwierdzić jedno –
oni nie mają dość i absolutnie nigdy
nie dają za wygraną. Uważają, że
wszystko można poprawić, nikt nie
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jest nieomylny, a co najważniejsze
zawsze dążą do tego, by zrobić coś
lepiej, atrakcyjniej, kolokwializując
– fajniej. Co uważam, że jest ogromnym plusem tego święta i odróżnia
je na pewno od innych tego typu
imprez. Pierwszy dzień Camerimage był dobry, dlatego też kolejny
musiał być od niego lepszy. Myślę,
że wyjątkowym zdarzeniem w tym
dniu była projekcja długo wyczekiwanego ﬁlmu „Brooklyn”, który
ostatecznie zgarnął pierwszą nagrodę w Konkusie Głównym.
Podobno apetyt rośnie w miarę
jedzenia. Głodni świetnych ﬁlmów
kinomani na pewno zostali zaspokojeni w poniedziałek, kiedy to pokazano absolutnie genialne produkcje. W Operze Nova zagościły
tak znakomite ekranizacje jak „Sufrażystki”.
Kolejnego dnia zostały wyświetlone pierwsze ﬁlmy krótkometrażowe biorące udział w Konkursie
Etiud Studenckich. Filmy te dane
mi było obejrzeć z czego jako zapalona twórczyni ﬁlmowa, bardzo
się cieszyłam. A jeszcze większy
uśmiech pojawił się na mojej twarzy, kiedy wygrał.. Polak!
Niestety wszystko, co miłe
szybko się kończy. Tak i Festiwal
Filmowy Camerimage minął mi błyskawicznie. Po spędzeniu podczas
tego tygodnia kilkudziesięciu godzin przed komputerem naprawdę opadałam z sił. Wiem, że może
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brzmieć to co najmniej dziwnie, ale
tak właśnie było.
Sobotnią galę poprowadziła, ku
zdziwieniu wszystkich Wolontariuszy, Hanna Lis. Wręczenia Złotych
Żab, Złotych Kijanek albo podziękowań nie było końca. Dopiero koło
dwudziestej pierwszej, dyrektor
Fundacji Tumult, która była organizatorem tego przedsięwzięcia,
Marek Żydowicz zaprosił na scenę
wszystkich wolontariuszy Festiwalu Camerimage 2015. Wśród nich
znalazłam się też ja. I tak jak to było
w poprzednim roku. Jeżeli ktoś zapytałby mnie o dzień, godzinę albo
chwilę, w której podczas trwania
tego święta, czułam się naprawdę
wyjątkowo, wręcz magicznie – bez
wahania wskazałabym na właśnie
ten czas, kiedy szczęśliwa, że dotrwałam do końca, razem z innymi
wolontariuszami, byłam oklaskiwana przez zgromadzonych głośnymi
brawami. Ten, kto nigdy nie był na
Camerimage niech żałuje. Bo to jeden z lepszych festiwali ﬁlmowych
organizowanych na całym świecie. Teraz pozostała w moim sercu
dziwna pustka. Brakuje mi adrenaliny, tych niesamowitych spotkań,
ﬁlmów, ludzi. Muszę czekać do następnego roku. Mam nadzieję, że
czas oczekiwania minie mi bardzo
szybko.

Co się dzieje

Komedia Demokracji
Odc. 1 - Nowe porządki
Stało się. 25 października obywatele Rzeczpospolitej w demokratycznych wyborach wybrali nową
władzę. Społeczeństwo użyczyło
Prawu i Sprawiedliwości całkiem
dużego mandatu zaufania, bo aż
37,58% głosujących oddało swój
głos właśnie na tę partię. Oznacza
to, że posłowie z koalicji PiS zajmują
teraz 51% miejsc w polskim sejmie
i mają dużą swobodę jeśli chodzi
o wprowadzanie zmian w aktualnym prawie. Mógłbym napisać, że
po 8 latach do władzy powraca prawica z prawdziwego zdarzenia, ale
wszystko komplikuje plan gospodarczy nowego rządu, który jak na
złość, jest lewicowy. Tak więc rządzi
prawico-lewica, czyli po prostu PiS.

Główne role odgrywają starzy,
ale dobrze znani bohaterowie, Antoni Macierewicz, popularny dzięki
ekspertyzie katastrofy smoleńskiej,

Zbigniew Ziobro, w roli ministra
sprawiedliwości i Mariusz Kamiński, wzór walki z korupcją. Tak znamienitą stawkę uzupełniają – Beata
Szydło, premier nowego rządu oraz
prezydent Andrzej Duda. Reżyseria:
Jarosław Kaczyński.
Akcja zaczyna się jeszcze
przed zaprzysiężeniem rady ministrów, krótki czas po wyborach.
W obozie wygranych trwają gorączkowe
przygotowania
listy
ministrów, wśród kandydatów pojawiają się takie nazwiska jak Gowin,
Gliński, Macierewicz. Dziwne, że
kiedy dokonywano kluczowych decyzji dotyczących składu przyszłego
rządu, pani Szydło została odesłana
na krótki urlop. W pewnym momencie można było zwątpić, czy w ogóle zostanie premierem. Ostatecznie
Komitet Polityczny PiS zaakceptował skład drużyny Beaty Szydło
i został on podany na konferencji prasowej 9 października 2015.
Zaskoczeń nie było, ministrem obrony został Macierewicz, ministrem
sprawiedliwości Zbigniew Ziobro,
wicepremierem, ministrem kultury
i dziedzictwa narodowego prof. Piotr
Gliński. Najbardziej szokujący okazał się wybór na stanowisko koordynatora ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Były szef CBA
to człowiek oskarżony i skazany za
nadużycia władzy na 3 lata więzienia i 10 letni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Kamiński odwołał
się jednak od wyroku i w momencie
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nominacji do rady ministrów czekał
na werdykt sądu drugiej instancji.
Tylko po co komu sądy, jeśli ma
się zaprzyjaźnionego prezydenta?
W dniu 17 listopada Andrzej Duda,
na podstawie art. 139 konstytucji
RP o prawie łaski, ułaskawił Mariusza Kamińskiego. Problem w tym,
że prezydent, mimo iż zna prawo
(jest doktorem prawa), ułaskawił
osobę, która de facto była niewinna.
Rzeczywiście, były szef CBA został
uznany winnym przez sąd, jednak
odwołał się od jego werdyktu, toteż
wyrok był nieprawomocny, Zgodnie
z zasadą domniemania niewinności
Mariusz Kamiński jest niewinny,
dopóki wyrok się nie uprawomocni.
Nie byłoby dyskusji, gdyby Kamiński wycofał apelację lub zaczekał
na werdykt sądu II instancji. Najwyraźniej partii rządzącej zależało,
aby taki werdykt nigdy nie został
ogłoszony.
Czasem w życiu jest tak, że jesteśmy bardzo blisko celu, a i tak
nie możemy go osiągnąć. Prezesowi PiS marzy się zmiana konstytucji, niejednokrotnie podkreślał to
w swoich wypowiedziach. Niestety,
jego partia nie posiada wymaganych 2/3 sejmu do przeforsowania
prawnej zapory. Co w takiej sytuacji należy zrobić, aby ją obejść?
Chwila zastanowienia... oczywiście,
należy uzyskać przychylność Trybunału Konstytucyjnego. Ta instytucja o wdzięcznej nazwie odpo-
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wiada za zgodność nowych ustaw
z Konstytucją RP. Wszystko układa
się w całość, wystarczy zmienić jego
skład na taki, który nie sprawiałby
większych problemów. W tym celu
PiS uchwaliło w sejmie nowelizację
o TK, która zezwala partii rządzącej
na ponowny wybór 5 sędziów i zastąpienia nimi sędziów wybranych
pod koniec poprzedniej kadencji
sejmu. PO już zapowiedziało zgłoszenie tej ustawy... właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. Czy TK
uratuje sam siebie? Zabawna sprawa, ale konstytucja to nie zabawka.
Trochę to przypomina Węgry i Białoruś...

Władza z pewnością zmienia
człowieka. Objawia się to na różne
sposoby, w przypadku pań z PiS’u
- Beaty Szydło i Krystyny Pawłowicz, są to zaniki pamięci. Wystarczy spojrzeć na sprawę nowelizacji
w regulaminie komisji ds. służb
specjalnych. W czasie poniedziałkowych obrad sejmu (16.11.) partia
rządząca zniosła rotacyjność przewodniczących owej komisji. Do tej
pory zmieniali się oni co 6 miesięcy,

Co się dzieje
teraz na całą kadencję pozostanie
przewodniczący z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości. W gruncie rzeczy
jest to zawłaszczanie ważnej instytucji. Co ciekawe, wcześniej, obie
wspomniane wyżej panie popierały tą zasadę i uważały ją nawet za
istotną dla zachowania demokracji
w państwie. Pawłowicz: „Zasada rotacyjności przewodnictwa w komisji
do spraw służb jest nader istotna
dla zagwarantowania pluralizmu
politycznego.” Szydło: „Zasada rotacyjnego przewodnictwa jest dobra.
Służy przede wszystkim przejrzystości tego, co się dzieje, służy też
temu, aby komisja pełniła swoją
funkcję i temu, żeby zachowana została kontrolna rola Sejmu.” (cytaty
w sejmie przytoczył poseł z Bydgoszczy, Krzysztof Brejza). Najwyraźniej
w momencie objęcia władzy obie
panie dostały amnezji i zapomniały, czym jest pluralizm polityczny,
któremu do tej pory wspólnie hołdowały.

zależność polityczną, aby skutecznie zwalczać przestępstwa, nie zależnie od tego kto jest ich sprawcą.
Co innego jeśli chcemy, tak jak PiS,
stworzyć „silny rząd na trudne czasy”. W nocy z środy na czwartek
(18/19.11.) premier Beata Szydło
odwołała szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, szefa Służby
Wywiadu Wojskowego, przyjęła też
dymisje: szefa Agencji Wywiadu
i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ich zastępcami zostali ludzie dawno sprawdzeni przez
PiS, m.in. prof. Pogonowski dawny
współpracownik Mariusza Kamińskiego z CBA oraz płk. Grzegorz Małecki, współpracujący swego czasu
z koordynatorem służb specjalnych
w rządzie premiera Kaczyńskiego.
Zmiany w działaniu służb specjalnych już widać, aresztowano Jana
B. byłego posła PSL’u, podejrzanego o korupcję, jakby nie było prościej wysłać mu wezwania do sądu.
O ile zmiany były spodziewane, to
sposób ich przeprowadzenia i pośpiech są niepokojące.
Jedne wybory, a tak wiele może
się zmienić. Co dalej? Jest ciekawie,
a będzie tylko ciekawiej. Pewne są
tylko śmierć, podatki i brzoza smoleńska – ona przetrwa wszystko.
**Cyryl**

W demokratycznym państwie
wymiar sprawiedliwości i służby
specjalne powinny zachować nie-
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Zielone Arkady, czyli
wielki zakupowy zawrót
głowy

13 listopada. Wydawałoby się,
że to taki zwykły dzień. Jednak nie
dla wszystkich, gdyż swoje małe
święto (chociaż może nie takie małe)
mieli wszyscy bydgoscy zakupoholicy. Nadszedł moment otwarcia
największego w województwie centrum handlowego! Zielone Arkady
w końcu otworzyły swoje drzwi dla
wszystkich wyczekujących z niecierpliwością na wielkie zakupy.
Mimo że zakupoholiczką zdecydowanie nie jestem, postanowiłam odwiedzić nową bydgoską
„świątynię mody i handlu” z nadzieją, że upoluję coś ładnego w przyzwoitej cenie. Bo co to za otwarcie
bez wszechogarniających promocji. Jeszcze do tego w nowych sklepach, których wcześniej Bydgoszcz
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nie widziała na oczy. Takiej okazji
nie mogę przegapić! Jak się później
okazało, wszyscy inni też nie…
Z nadzieją na nową koszulę od
Benettona i uzupełnienie kosmetyczki w Hebe z uśmiechem ruszyłam do wejścia Zielonych Arkad.
Jednak po przekroczeniu drzwi już
nie było tak kolorowo. Chaos, tłok,
zamieszanie i przepychanki – tak
powitały mnie nowe sklepy. Jakby
ludzie zapomnieli, że w mieście jest
jeszcze z pięć innych galerii handlowych. Cóż, można było się tego
spodziewać… Nie tracąc nadziei
na udane zakupy ruszyłam na obchód. Minęłam wiele znanych już
z innych centrów handlowych, sieciówek. Tam nawet nie próbowałam
wchodzić, nie dało się. Takich kolejek, jak w arkadyjskim Reserved czy
H&M to chyba nigdy nie widziałam.
Poszłam dalej, mijając tłumy szukające szczęścia i swoich rozmiarów
u Evy Minge i Tommy’ego Hilﬁgera.
Po dwudziestu minutach straciłam
orientację w terenie, bo pierwsze
piętro okrążyłam trzy razy, zanim
ogarnęłam, gdzie jestem.
Mimo
trudności dotarłam jednak do United Colors of Benetton w poszukiwaniu swojej wymarzonej koszuli. Z radością podeszłam do półki
z ubraniami, jednak z rozczarowaniem stwierdziłam, że wszystkie
w moim rozmiarze zostały już
wykupione. Rozżalona wyszłam,
uważając świat za naprawdę niesprawiedliwy.
Wszyscy
dookoła zadowoleni kroczyli dumnie

Co się dzieje
z wypchanymi torbami, a ja nic...
Ale pozostało jeszcze co najmniej
kilkadziesiąt sklepów, więc może
nie wszystko było stracone! Tak,
jasne... W księgarniach tłumy (nikt
mi już nie wmówi, że Polacy nie czytają książek), w kolejnych sklepach
z butami, czy ubraniami podobnie.
A już najgorzej to było w drogeriach. W Hebe i Rossmanie pustki
na półkach, zostały tylko same testery.Znowu niewypał. Zrezygnowana chciałam pójść coś zjeść, bo
wszyscy wiemy, że na smutki najlepiej pomaga jedzenie. Jednak co
się stało? Kilkumetrowa kolejka do
McDonalda i KFC. Myślałam, że
zdrowe odżywianie wzięto sobie na
poważnie do serca… Głodna, bez
zakupów poszłam do domu. Może
następnym razem buszowanie po
sklepach będzie bardziej udane.
Wracam do Zielonych Arkad
po dwóch tygodniach. Tłoku nie
ma, spokojnie można robić zakupy.
W Benettonie pełna rozmiarówka,
w Hebe podkłady we wszystkich odcieniach. Nieco przytłacza wielkość
obiektu, ale generalnie jest ładnie
i każdy może znaleźć coś dla siebie.
Jednak w powietrzu unosi się zapowiedź świątecznej gorączki i zamieszania, a więc niedługo powtórka
z rozrywki. Ale to w końcu też ma
swój urok.
Julia Grzybowska

Lifestyle

Nie sprzątajmy,
po co
Nazywam siebie dość zorganizowaną osobą, bo kalendarze, notatniki,
planery to ja lubię, i to bardzo. Jednak nigdy nie powiedziałabym o sobie, że jestem uporządkowana.
W moim piórniku zawsze musi być
jeden ołówek i cztery długopisy tej
samej długości. Nie wyobrażam sobie, żeby moje szkolne notatki były
nieczytelne, pokreślone, zbyt kolorowe. Korkowa tablica krzywo przytwierdzona do ściany, a miseczka
z budyniem ubrudzona od mleka.

Zdecydowanie lubię, kiedy w moim
otoczeniu panuje porządek.
Tak samo jak lubię masło orzechowe, Australię i język francuski.
Co nie jest przecież równoznaczne
z tym, że codziennie opycham się
tylko orzechowym tłuszczem, że
byłam w krainie kangurów oraz, że
moja znajomość francuskiego jest
na wysokim poziomie. Lubię coś,
ale nie muszę tego praktykować.
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Tak samo bardzo jak ukochałam
sobie porządek, tak samo bardzo
porządkować nie lubię.
Gdyby nie natręctwo niektórych
członków mojej rodziny, z pewnością bym nie sprzątała. Dlaczego?
Nie mam na to czasu.
Już widzę otwierający się nóż w kieszeni blogerek od samoorganizacji
i ich stwierdzenie, że mamy czas na
wszystko. Otóż nie, to nieprawda.
Świat biegnie zbyt szybko – jeżeli
chcemy za nim nadążyć musimy się
bardzo postarać i wiele poświęcić
(na przykład porządkowanie szafy).
Wiem, że można żyć inaczej. Wiem,
że można w tempie slow, tak po
ludzku. Ale ja nie chcę stać w miejscu, skoro mogę iść do przodu i poznać otaczającą mnie rzeczywistość
lepiej.
Nie jestem fanką porządkowania.
Tak samo jak nie lubię lekarzy
aplikujących antybiotyki swoim
pacjentom. W ostateczności – w obu
przypadkach i sprzątam, i biorę ten
kolejny augmentin. Tylko, kiedy
jest to musowe rozwiązanie i inaczej
być nie może. Wolę nie przemęczać
siebie zbyt dużym wysiłkiem ﬁzycznym i mojego organizmu zbyt wielką
dawką substancji antywirusowych.
Bo przez to moja odporność robi się
coraz słabsza.
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Jutro i tak będzie bałagan.
Znasz to na pewno. Sprzątasz pomieszczenie częstego codziennego
użytku. Dajmy na to taką kuchnię.
Okruszki chleba zbierasz na rękę,
myjesz sokowirówkę, wkładasz talerzyki do szafki aż tu przychodzi taki
kuzyn, ciocia albo przyjaciel i zupełnie bez wyrzutów sumienia kroi
chleb krusząc przy tym wszędzie,
wyciska sobie w najlepsze jabłka
i zbija talerzyk. I co mi powiesz, że
warto było sprzątać, żeby znowu
zrobił się taki bałagan?
Nie lubię, gdy ktoś mnie zmusza.
Najgorszy z najgorszych najcięższych kalibrów został wytoczony.
Nie wiem, jak to się dzieje, ale kiedy ktoś rozkazuje nam konkretną
czynność robić, to automatycznie
nam się nie chce. Nasz mózg protestuje i wcale mu się nie dziwię.
Tak jak nie cierpię czytać szkolnych
lektur, które muszę, tak samo bardzo uwielbiam przeczytać książkę,
którą wybrałam i chcę przewertować sama, dla siebie. Jak chcesz
wywrzeć na kimś presję to nigdy,
absolutnie nigdy się tobie to nie
uda, kiedy zaczniesz swoje słowa
od: Musisz teraz to zrobić. Bo ten
ktoś tego nie zrobi, po prostu.

Lifestyle

50 twarzy Google’a
Google to wyszukiwarka, która ﬁltruje dla nas niezliczone ilości stron
internetowych dziennie, robi za
uczniów zadania domowe, ba! pisze nawet prace magisterskie! Daje
dostęp do praktycznie wszystkiego.
A jak my, internauci z tego korzystamy?
Zespół Google zrobił ranking z najczęściej wyszukiwanymi frazami w
2015 roku. Na całym świecie ludzi
najbardziej interesowały wydarzenia związane z atakami w Paryżu,
Gwiezdnych Wojnach czy wodzie na
Marsie. W samej Polsce natomiast
największą popularnością cieszyły
się hasła takie jak 50 twarzy Greya,
loteria paragonowa, złoty pociąg
czy Andrzej Duda. Jednak mimo

zainteresowania prezydentem ważniejszym od wyborów wydarzeniem
okazała się Eurowizja i rozdanie
Oscarów.
Dlatego, że ﬁrma nie ogranicza się
tylko do pomocy w wyszukiwaniu
memów, zostaje gigantem również
na rynku nauki. Jednym z projektów w które ﬁrma się zaangażowała
jest Project Loon. Jego celem jest
udostępnienie internetu społecznościom w których nie da się go podłączyć naziemnie. Jak zamierza tego
dokonać? Dzięki małym balonom
unoszącym się nad danym obszarem. Drony przesyłające życiodajne
LTE działają już nad pewnymi obszarami Nowej Zelandii.
Google wojuje tez w przemyśle robotów. I to dosłownie. W samym 2013
wykupując 8 ﬁrm wytwarzających
roboty, wspomógł badania miedzy
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innymi Boston Dynamics, zaopatrującą amerykańską armię. Kolejną z ﬁrm Google’a jest Bot&Dolly,
która stała się bardziej popularna
dzięki użyciu jednego z robotów do
ﬁlmu “Grawitacja”.
Pomimo przodowania w branży
technicznej przedsiębiorstwo Page’a
i Brina wspomaga badania nad wydłużeniem życia oraz lekarstwami
na raka i Alzheimera. Dodatkowo
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co roku organizuje konkurs Google
Science Fair. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie, osobno lub w zespołach, w przedziale wiekowym 13-18
lat. Konkurs wyłania najlepszych
młodych naukowców i przekazuje
stypendium o wartości 50 tysięcy dolarów. Więc chyba opłaca się
wykorzystywać Google nie tylko do
przepisywania zadań domowych.

Cool-tura

,,Listy do M. 2”
Sequele to już nie to samo? Kolejne
części ﬁlmów są tworzone na siłę?
Zdecydowanie nie w tym przypadku. Kilka dni temu wybrałam się
z przyjaciółkami do Cinema City
na rozreklamowane ,,Listy do M. 2”
w reżyserii Macieja Dejczera, z całą
plejadą polskich gwiazd w rolach
głównych i kompletnie nie była to
strata pieniędzy. Karolak, Dygant,
Kożuchowska, Adamczyk, Stuhr,
kogo tam nie było?!
Pierwsza część ﬁlmu bardzo przypadła mi do gustu, dlatego od
kontynuacji wymagałam naprawdę

dużo. Spotykamy się w niej ze starymi bohaterami, ale też znajdujemy
nowe, nie mniej ciekawe wątki. Nie
jest to typowa komedia romantyczna. Każdy znajdzie tu coś dla siebie,
miłosne rozterki, powroty, ludzkie
choroby, tragedie, rodzicielską miłość. Oprócz tego, że ,,Listy do M.
2” wprowadzają widza w świąteczny
klimat , wywołują naprawdę wiele
emocji. Nie dość, że w pewnych momentach pękałam ze śmiechu, po
chwili płakałam ze wzruszenia przy
kolejnym wątku, które łączyły się
ze sobą w logiczną całość. Ponadto, ﬁlm na pewno nie jest tylko bezwartościową sieczką. Można z niego
wynieść, jak ważna w naszym życiu
jest rodzina, bez niej święta nie byłyby tak pięknym czasem oraz to, iż
najważniejsze w życiu jest zdrowie
i musimy pamiętać, by troszczyć
się o nie i je szanować. Dialogi są
błyskotliwe i zabawne, nie na siłę.
Grę aktorską również muszę ocenić
na wysokim poziomie. Chociaż często znane nazwiska nie gwarantują
sukcesu, to nie w tym przypadku.
Zabawny Karolak i wzruszająca
Wagner dodatkowo ubogacają całą
produkcję. Nie sposób pominąć najmłodszych aktorów, którzy potraﬁli
zagrać nie gorzej od tych doświadczonych, profesjonalnych, co było
nie lada wyzwaniem. Wszystko to
w niezwykle pięknej, świątecznej
scenerii, stworzonej specjalnie na
potrzeby ﬁlmu oraz muzyki, która
niesamowicie wpadała w ucho.
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,,Listy do M. 2” to nie tylko ckliwa komedia romantyczna dla nastolatek, ale naprawdę dobry ﬁlm
dla całej rodziny, który uświadamia
nam, jak ważnym czasem są święta
i przypomina o wartościach, które
najbardziej powinniśmy sobie cenić.
Naprawdę mogę polecić go każdemu, szczególnie w tym magicznym,
przedświątecznym czasie, ponieważ
nieziemsko wprowadzi Was w bożonarodzeniowy klimat, nawet jeśli
jeszcze go nie czujecie. Na pewno
jeszcze nie raz wrócę do tego ﬁlmu,
bo jest to bez dwóch zdań godna
zapamiętania produkcja, lepsza,
jeszcze ciekawsza i bardziej poruszająca od pierwszej części, co jest
niezwykłą rzadkością.

Historia inaczej.
Nazistowskie UFO:
Pierwsze loty
Początki prób stworzenia UFO przez
nazistów było serią porażek. Opierano się na przekazach medium
i niezależnie czy ktoś wierzy, czy
nie, w wiarygodność medium to
niemożliwe jest, by dane uzyskane
w ten sposób były w całości odpowiednio interpretowane. Sceptycy
powiedzą, że nie mogło się udać,
ponieważ cała historia jest śmieszna. Niemniej jakaś część przekazów
musi być prawdziwa, skoro istnieje
tyle ciekawych historii.
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VRIL-1
Istnieją dwa główne modele VRIL-1.
Ze względu na duży odstęp czasowy
między pracami nad jednym, a drugim modelem, w wielu artykułach
pomija się jeden z nich lub myli się
je nawzajem. Tak naprawdę różnią
się tak bardzo od siebie, że warto
opisać je osobno.
Wszystko zaczęło się w grudniu 1919
r. kiedy to niewielka grupa osób
z towarzystw Thule, Vril i DHvSS
spotkała się wynajętej leśniczówce
w pobliżu Berchtesgaden. Wśród
nich była między innymi medium
Marii Orsi. Przywódczyni Vril Marii
Orsi nawiązała kontakt z przedstawicielami obcej cywilizacji z układu
Aldebaran, którzy przekazali jej tajemnicze komunikaty. Początkowo

Historia inaczej
miano problemy ze zrozumieniem
przekazów, ale po rozszyfrowaniu
okazało się, że są to dane dotyczące jakieś maszyny. Plany latających
maszyn przekazano do Uniwersytetu w Monachium gdzie
przeanalizował je dr Winfried
Otto Schumann. Stwierdził, że
plany rzeczywiście przedstawiają specyﬁkację maszyny latającej. Czym prędzej na podstawie
danych z 1919 roku przekazanych przez medium Mariie Orsi
sporządzono pierwsze rysunki
techniczne. Już w latach dwudziestych XX wieku zaczęto pracę
których ﬁnałem miał być latający
dysk. W tych latach stowarzyszenie
Vril, które było odpowiedzialne za
prace miało spore problemy ﬁnansowe. Dlatego stworzono specjalny
fundusz JFM („Jenseitsﬂugmaschine”), z którego miano ﬁnansować
prace nad tajemniczymi maszynami.
Wzmiankę o tym funduszu można
znaleźć w księgach kilku niemieckich ﬁrm przemysłowych. Nadzór
nad pracami przekazano profesorowi Schumannowi. Pojazd był dość
skomplikowany, jak na możliwości
ówczesnych fabryk, dlatego części
pojazdu tworzono w różnych zakątkach Niemiec, które później łączono w okolicach Monachium. Pojazd
miał trzy dyski. Jeden o średnicy
ośmiu metrów, drugi o średnicy 6,6
metrów, a trzeci znajdujący się najwyżej średnicę niecałych 7 metrów.
W stanie aktywnym górny i dolny
dysk obracał się w przeciwnych

kierunkach. Jednostką napędową
był cylindryczny zespół napędowy
składający się z elektrycznego silnika rozruchowego.

Kiedy odbył się pierwszy lot VRIL-1
niewiadomo. Niektórzy twierdzą, że
nie było żadnej próby. Po dwuletnich doświadczeniach prowadzonych nad tym pojazdem został on
rozmontowany i przewieziony do
miejscowości Augsburg gdzie przechowywano go w zakładach Messerschmitt. Według jednej z wersji
został on zniszczony, z kolei inna
z wersji głosi, że Schumann przetransportował go do miejscowości
Peenemünde gdzie prowadził dalsze
badania. Warto dodać, że w ośrodku
Peenemünde prowadzono również
inne badania nad nazistowskim
UFO. Dopiero w latach czterdziestych powrócono do koncepcji tego
modelu, kiedy to powstała znacznie
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lepiej znana, uzbrojona i ulepszona
wersja VRIL-1.
VRIL-2 RFZ-1

Praca nad VRIL-1 wzbudziły bardzo
duże zainteresowanie partii nazistowskiej. Po przejęciu władzy przez
partię NSDAP w 1933 roku organizacje Thule i Vril otrzymały oﬁcjalne poparcie kontynuowania planów
zbudowania maszyn zdolnych do
lotów kosmicznych i celów militarnych. Dzięki państwowym dotacją
i pomocy Ministerstwa Lotnictwa
Rzeszy towarzystwo nie musiało
się martwić o zdobywanie funduszy
i prace weszły w bardziej zaawansowany etap. Nad pracami ponownie
czuwał sam Profesor Schumann.
Nowy pojazd nazwano VRIL-2
o oznaczeniu RFZ-1 (Rundﬂug-
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zeng-1). Stworzeniem najnowszej
wersji Vril miał zająć się niemiecka
wytwórnia lotnicza Arado. Firma ta
została wybrana nie bez przypadku,
powstała ona w roku 1925 i była

jednym z pionierów zastosowania
napędu odrzutowego w lotnictwie.
Całość prac przeniesiono do fabryki
samolotów Arado w Brandenburgii.
RFZ-1 miał wzbić się w powietrze
dzięki technologii SM-Levitator wymyślonej przez prof. Schumanna.
Statek miał średnicę 5,5 metrów.
Dodatkowo zakłady Arado wprowadziły kilka ulepszeń. Zamocowano konwencjonalny ster kierunku
z wodnosamolotu rozpoznawczego
Arado Ar 196, oraz duże płozy, które miały pomóc w przypadku „twardego” lądowania.

Historia inaczej

Lekkim piórem

Po ponad dziesięciu latach prac,
„Statek Vril” w końcu w 1934 był
gotowy do swojego pierwszego i zarazem ostatniego lotu… Do odbycia
dziewiczego lotu VRIL-2 wybrano
asa I wojny światowej pilota Lothara Waiza. Szybko jednak odkryto, że
RFZ-1 był strasznie trudny w pilotowaniu. Po osiągnięciu wysokości 60
metrów, wystąpiły pierwsze problemy. Pilotowi udało się sprowadzić
pojazd na ziemię wyskoczyć i uciec,
zanim RFZ-1 zaczął zachowywać
się, jak popularna zabawka bączek.
Pojazd obrócił się i rozerwał na kawałki. Ulepszenia zakładów Arado
jednak okazały się praktycznie bezużyteczne dla tego typu jednostek.
To był koniec RFZ 1, ale początek
maszyn latających typu Vril.
DoPio

Meﬁstofelesie, wybawicielu!
Usiadłem. Wziąłem parę głębokich wdechów, chcąc się rozluźnić. Nie potraﬁłem – nie w takim
miejscu. Wszyscy dookoła wyglądali na... wyglądali sztucznie. Gdy
to stwierdziłem, wstrząsnął mną
dreszcz. Nie potraﬁłem określić, co
leżało u jego podstaw, ale miałem
wrażenie, że to coś znajdowało się
głęboko w podświadomości. Nic nowego, ostatnio często nachodziły
mnie takie odczucia.
Rozbrzmiał trzeci gong. Po chwili szmery na sali ucichły, a światła przygasły. Ucieszyło mnie to –
w mroku łatwiej było mi się odprężyć. Kurtyna poszybowała w górę.
„Zaczyna się”, pomyślałem.
Faust wkroczył na scenę. Jego
śpiew wypełnił salę. Zamknąłem
oczy, pozwalając, by ogarnął mnie
całkowicie, spętał zmysły i rozum.
Tak się jednak nie stało. „Za wcześnie”, napomniałem siebie. To nie
dla tego siwiejącego, znużonego życiem doktora przybyłem. Począłem
znów obserwować sztukę w całkowitym skupieniu. Pasterze i rozweselone dziewczęta otoczyły Fausta,
śpiewając chórem pieśni. „Jak długo jeszcze?”, nękało mnie pytanie.
Nie interesowała mnie muzyka, nie
po to tam poszedłem i zdawałem sobie z tego sprawę. Zacisnąłem zęby
ze zniecierpliwienia.
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„Jeszcze pięć minut i wychodzę,
jeśli się nic nie zmieni” – postanowiłem stanowczo. Ta opera zaczęła mnie męczyć. Śpiewacy skakali,
biegali, tańczyli, ale, na miłość boską, chodziło o coś więcej. I wtedy
właśnie, kiedy prawie już porzuciłem nadzieję, pojawił się on – karmazynowe lakierki, pomalowane na
czerwono paznokcie. Sardoniczny
uśmiech. Ogarnęła mnie pewność,
że to właśnie pojawienia się tej postaci wyczekiwałem. Oto na scenie
stanął Meﬁstofeles ze swoim potężnym barytonem.
Nie potraﬁłem oderwać od niego wzroku. Każdy jego gest, nawet
ten najdrobniejszy, nie mógł ujść
mojej uwadze. Patrzyłem, jak kusi
Fausta, jak wyśpiewuje swoją diabelską ofertę – szczęście na ziemi pod warunkiem oddania duszy
w zaświatach. Znów targnął mną
dreszcz, tym razem o wiele potężniejszy. Nie miałem pojęcia, co się
dzieje, ale ledwo łapałem oddech, a
ciało moje drżało, jakby wiedziało o
czymś, czego ja nie wiem. Jakby coś
przeczuwało. Zebrałem się w sobie
i, angażując w to całe swoje siły,
przeniosłem wzrok z Meﬁstofelesa
na siedzących dookoła mnie ludzi.
Niektórzy byli znudzeni, inni zaciekawieni, ale nikt nie sprawiał wrażenia równie roztrzęsionego, podnieconego, co ja. Powiodłem oczami
z powrotem na diabła w czerwonych
lakierkach. Królował na scenie,
przytłaczał innych swoim śpiewem,
swoimi ruchami.
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I wtedy zrozumiałem. Wstałem
ze swojego miejsca i wybiegłem z
sali. Zszedłem po schodach, a następnie opuściłem budynek opery.
Przystanąłem na chwilę, próbując
zebrać myśli. Padał deszcz, słońce już dawno zaszło. Tylko smugi
światła z reﬂektorów samochodowych i lamp ulicznych rozcinały
ciemność. Sięgnąłem do kieszeni,
by sprawdzić na telefonie, która
godzina. Dziewiętnasta czterdzieści pięć. Wiedziałem, że za chwilę
skończy się pierwszy akt i rozpocznie się przerwa.
Za operą znajdował się parking, a jeszcze za nim Kanał Bydgoski, przez który prowadził niewielki
most. To tam przystanąłem, nad
ciemną taﬂą wody. Miasto jakby
zamarło – dookoła nie było nikogo.
Tylko ja i setki imion wyrytych na
kłódkach przyczepionych do mostka. Zamknąłem oczy. Wziąłem głęboki oddech. Usłyszałem kroki za
sobą. „To on”, pomyślałem.
– Wiesz, że nie mam za wiele czasu
– powiedział.
Odwróciłem się do niego.
– Zaraz rozpocznie się drugi akt –
kontynuował. – A ty, zdaje się, że
znasz już moje warunki.
Nie wiem, kiedy dokładnie to
pojąłem. Być może wtedy, kiedy zerwałem się z miejsca i wyszedłem. W
każdym razie wiedziałem, że stojący
przede mną Meﬁstofeles nie kierował wcale swoich słów na scenie do
Fausta. Kierował je do mnie.
– Znam je. I przyjmuję – odrze-
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kłem.
Uśmiechnął się i kiwnął głową.
– Poczekaj więc jeszcze trochę – powiedział, odchodząc. – Nadal mam
drugi akt do odegrania.
Nie ruszyłem się ani o krok.
Sterczałem na mostku, czekając, aż
opera dobiegnie końca, a Meﬁstofeles powróci. Oczywiście mogłem
pójść na salę i dalej oglądać występ,
ale byłem zbyt podniecony tym, co
wkrótce się miało wydarzyć, by móc
spokojnie siedzieć na widowni. Wolałem delektować się własnym stanem, pośród mroku i chłodnego, jesiennego wiatru.
– Jestem! – Wyrwał mnie z zamyślenia znajomy głos. – Już widzę, jak
krytycy zachwalają w recenzjach
rolę diabła – kontynuował Meﬁstofeles. – Biedaczki nawet nie przypuszczają, że bili brawo dla samego
pana piekła!
Zmierzyłem go badawczym
spojrzeniem. Krótkie blond włosy
zaczesane na bok, błękitne oczy
i szyderczy uśmiech. Do tego marynarka, krwistoczerwone paznokcie
oraz lakierki. „Tak właśnie wygląda
diabeł w naszych czasach”, stwierdziłem.
– Zanim zaczniemy, muszę, tak dla
formalności, powtórzyć umowę.
Kiwnąłem głową.
– Stanę się twoim sługą, tutaj na
ziemi. Moje moce będą na każde
twoje zawołanie. Dam ci wszystko, czego sobie życzysz. Sprawię,
że będziesz szczęśliwy. W zamian
za to, ty oddasz mi swoją duszę po

śmierci. Zgadzasz się?
– Zgadzam się – odpowiedziałem.
– W takim razie musisz to przypieczętować swoją krwią – oznajmił z
uśmiechem na ustach. – Wystarczy
kropla uroniona do wody, nad którą teraz stoimy. Niechże ona będzie
świadkiem zawarcia naszego układu!
Chwyciłem jedną z kłódek i
uważnie zbadałem w poszukiwaniu
ostrej krawędzi. Gdy ją znalazłem,
pozwoliłem, by z drobną pomocą
rozcięła mi palec. Wystawiłem go
za barierkę i czekałem, aż kropla
ciemnej cieczy spadnie wprost na
taﬂę wody. Kiedy tak się stało, Meﬁstofeles, uśmiechając się jeszcze
szerzej, powiedział:
– Więc nasza podróż się zaczęła,
mój drogi.
– Chodź – rzekł, gramoląc się za barierkę. – Zaufaj mi i skacz.
Przeszedłem na drugą stronę
balustrady i spojrzałem w dół. Zakręciło mi się w głowie.
– Za mną! – wykrzyknął i skoczył.
Bez zbędnego namysłu, podążyłem za nim, wprost w objęcia lodowatej wody.
I wtedy nastała ciemność. Nie
zatonąłem, nie byłem nawet mokry.
Przez moment czułem się, jakbym
przebywał w totalnej pustce. A potem poczułem zapach siarki.
– Gdzie ja jestem!? – krzyknąłem,
obudziwszy się w jakiejś zatęchłej
chacie.
– Uspokój się, wszystko będzie
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dobrze – odpowiedział mi z sąsiedniego pomieszczenia ochrypnięty
głos.
Leżałem na czymś na kształt
prowizorycznego łóżka. Powoli podniosłem się do pozycji siedzącej,
krzywiąc się z bólu jednocześnie.
Gdy chciałem wstać, do pokoju
przyczłapała się starucha w potarganych szatach. Jej twarz pokryta
była strupami i bliznami po wrzodach, a w jednym oczodole, zamiast
oka, miała wsadzoną czarną kulkę.
– Dokądś się wybierasz? – spytała
ironicznie.
– Co ja tu robię? – wymamrotałem.
– Staruszek Meﬁsto poprosił, bym
się tobą zajęła – odpowiedziała łagodnie. – Muszę ciebie trochę dopracować.
– Nie chcę nic od ciebie – wycedziłem. – Żądam rozmowy z Meﬁstofelesem.
Roześmiała się, rozdziawiając
przy tym usta. Nie miała zębów.
W dziurach po nich wiły się malutkie glizdy, co spowodowało u mnie
falę mdłości.
– Chodź ze mną, coś ci pokażę – rzekła, gdy się już uspokoiła.
Przeszliśmy do innego pokoju. W samym centrum na podłodze
nakreślony był kredą pentagram.
Oświetlały go płonące w kątach pomieszczenia świece, z których powoli skapywał wosk. Nic więcej tam
nie było.
– Stań na środku, kochaniutki –
powiedziała pieszczotliwie.
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– Po co? – odrzekłem, wzdrygając
się.
– Masz osiemnaście lat, głuptasie. Nie sądziłeś chyba, że taki wiek
będzie odpowiedni do czerpania
rozkoszy z życia, co? Trzeba ci dorzucić tu i ówdzie, i będzie dobrze,
zaufaj mi – oznajmiła.
Ostrożnie zrobiłem krok naprzód. Potem kolejny. I następny.
Aż wreszcie znalazłem się w samym
środku pentagramu.
– Co mam robić? – odezwałem się
niepewnie do staruchy.
– Zamknij oczy! – wykrzyknęła
i energicznym ruchem wyciągnęła
ręce przed siebie.
Poczyniłem zgodnie z jej instrukcjami.
Zaczęła śpiewać. Potok słów
wydobywający się z jej ust był dla
mnie niezrozumiały – język, którego
używała, nie należał do ziemskich.
Po chwili poczułem ciepło otulające
moje ciało. Z chwili na chwilę przybierało na sile, zupełnie jak głos
staruchy. Po pewnym momencie
bardziej przypominał odgłos gromu
aniżeli ludzki śpiew. Wtedy moja
wyobraźnia podsunęła mi obraz,
który wstrząsnął mną i przeraził.
Nie mogłem się zestarzeć. Nie mogłem na to pozwolić – kim bym się
wtedy stał w oczach najważniejszej
dla mnie osoby? Nie znaczącym nic
dorosłym. Nie spojrzałaby nawet
wtedy na mnie! Otworzyłem oczy.
Ujrzałem ogniste języki oplatające się wokół mojego ciała.
– Przestań! – wywrzeszczałem.
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Płomienie buchnęły i zachwiały się. Starucha przewierciła mnie
rozwścieczonym spojrzeniem.
– Nie waż się przeszkadzać! – odkrzyknęła.
Nie zastanawiając się, zrobiłem susa do przodu, przebijając się
przez ścianę płomieni. Z momentem, kiedy postawiłem stopę poza
pentagramem, ogień rozpłynął się
w powietrzu, nie pozostawiając ani
śladu.
– Nieeee! – zaryczała wiedźma.
Na chwilę zatopiła twarz w
dłoniach, po czym, ocknąwszy się,
zaatakowała mnie nienawistnym
wzrokiem.
– Co żeś uczynił, głupcze!? – zawyła.
– Nie chcę się starzeć!
– Co takiego!? – odparła wściekle.
– To jest polecenie od Meﬁstofelesa,
nie jakieś widzimisię!
– Tak się składa, że na mocy mojego paktu, to ja jestem panem Meﬁstofelesa i nie obchodzi mnie, co
on sobie wymyślił. Chcę z nim rozmawiać w tej chwili! – oznajmiłem
władczym tonem.
Pokręciła głową z niedowierzania, po czym, wstrząśnięta, powiedziała:
– Nie masz pojęcia, z jakimi mocami
igrasz...
– Spokojnie! – rozległ się znajomy
mi głos. – Oto przybyłem!
Spojrzałem w jego kierunku.
Meﬁstofeles stał przy kominku w
sąsiednim pokoju i otrzepywał się z
sadzy.

– Wybacz mi. Myślałem, że odrobina dorosłości ci się spodoba, skoro
będąc młodzieńcem jesteś taki nieszczęśliwy – powiedział.
– Chcę... coś innego – wymamrotałem nieco speszony przed diabłem.
„Kogoś innego”.
Meﬁstofeles spojrzał mi prosto
w oczy. Trwał tak przez moment,
badając mnie swoimi niebieskimi
ślepiami, po czym wreszcie oznajmił:
– Teraz rozumiem...
„On czyta w myślach!?”, rozdźwięczało pytanie w mojej głowie. W tym
samym momencie, jakby w odpowiedzi, Meﬁstofeles się uśmiechnął.
– Chodź, poszukamy ci tego czegoś
innego, jak to nazwałeś – rzekł i odwrócił się w stronę komina.
Następnie gestem dłoni nakazał, bym podszedł bliżej. Gdy to
uczyniłem, chwycił mnie za nadgarstek, a z kominka buchnęły wprost
na nas płomienie.
Odzyskawszy
przytomność,
spostrzegłem, że stoję na środku zielonej polany, którą okalały
ogromne drzewa. Rozejrzałem się
na boki, ale nie dostrzegłem nigdzie
Meﬁstofelesa.
– Gdzie jesteś, diable!? – krzyknąłem.
Moje pytanie pozostało bez odpowiedzi. „To nie dzieje się naprawdę”, pomyślałem, podziwiając błękitne niebo bez jakiejkolwiek skazy
w postaci nawet najmniejszej szarej
chmurki. Było gorąco, było pięknie.
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Ale gdzieś w tym pięknie tkwił dysonans. Ruszyłem naprzód, w stronę
linii drzew.
I wtedy z gąszczu wyłoniła się
postać. Poskręcana, pokraczna,
wychudzona o kościstych dłoniach.
Ledwie szła, podpierając się o pnie
drzew, a gdy opuściła las, zaczęła pełznąć żałośnie po trawie. Nie
przypominała człowieka w żadnym
stopniu. „To nie dzieje się naprawdę”, powtórzyłem w myślach.
Kiedy znalazła się parę metrów
przede mną, zatrzymała się, a jej
szmaragdowe ślepia zwróciły się
prosto w moją stronę.
– Niszczyciel... przybył... Plugawi...
naszą świętość...! – wymamrotała,
wydając tym samym swoje ostatnie
tchnienie.
Przez moment wpatrywałem się
w jej truchło, drżąc ze strachu, po
czym okrążyłem je szerokim łukiem
i zagłębiłem się w gąszcz drzew.
Idąc, spostrzegłem pewną zachodzącą w środowisku zmianę.
Z początku była ona niedostrzegalna, lecz po paru minutach marszu
stała się widoczna. Pnie przybrały
odcień szarości, a liście na krzakach i paprociach wydawały się być
przeżarte jakąś chorobą – pokrywały je ciemnoczerwone plamy. Nawet
błękitne niebo okryło się kłębiastymi chmurami zwiastującymi ulewę.
Z obawy zrodzonej z przeczucia, zacząłem biec.
– Meﬁstofelesie! – zwołałem pośród
zgniłych roślin. – Gdzie jesteś!?
Pod moimi stopami, z szarej
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papki, która dawniej mogła być
mchem, wypełzały glizdy. Czarna
powłoka rozpostarła się nad koronami drzew, przepuszczając tylko nieliczne promienie światła.
W powietrzu dominował zapach rozkładu, drażniący i intensywny. Nie
miałem siły już biec. Prawdę mówiąc, bałem się tego, co mógłbym
tam dalej ujrzeć.
– Mieliśmy umowę! Przyzywam cię!
– wykrzyczałem desperacko.
Coś się poruszyło. Tuż przede
mną szara papka zabulgotała,
a gnieżdżące się w niej robactwo
zaczęło uciekać w popłochu. Cofnąłem się o kilka kroków, nie spuszczając wzroku z rosnącego w ziemi wybrzuszenia. Zaczęło pękać,
jak wrzód. Wyciekła z niego czarna
maź, której towarzyszył odtrącający
odór zgnilizny. Następnie wyłoniła
się dłoń. Potem druga. Obie trupio
blade. Ich palce wieńczyły długie,
czerwone szpony.
– Meﬁsto... – szepnąłem.
Spod ziemi wyszarpnęła się głowa. Postać wsparła się na rękach
i wypełzła z dziury, a gdy już to zrobiła, stanęła przede mną w całej
swojej przerażającej okazałości.
– Co to ma znaczyć...? – odezwałem
się wreszcie.
Na twarzy tego czegoś pojawił
się uśmiech, obnażający lśniące,
smukłe i ostre kły.
– Chcę cię uczynić szczęśliwym...
Nie utrudniaj mi tego! – warknął
i rzucił się na mnie.
W przypływie adrenaliny obróciłem
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się na pięcie i zwinnie skoczyłem w
przód, unikając potwora, i tym samym rozpoczynając swoją ucieczkę.
Biegłem, wymijając pnie oraz uważając na wystające z ziemi zdradzieckie korzenie.
– Nie uda ci się! – wywrzeszczał. –
Mamy pakt!
Rozbrzmiał huk. Fala wiatru
przetoczyła się po lesie, zwalając
mnie z nóg. Uderzyłem głową o coś
twardego. Potem był tylko ból.
– Uratuj nas...
Czułem krople deszczu obijające się o moje ciało.
– Ratuj... Naszą miłość...!
Czułem śmierć kryjącą się
w każdym wdychanym przeze mnie
hauście powietrza.
– On chce nas zniszczyć... Potrzebujesz nas...!
– DOSYĆ! – wrzasnąłem, otwierając
jednocześnie oczy.
Wszystko ucichło. Przez moment byłem tylko ja. Potem moja
świadomość ogarnęła to, co działo się wokół. Nie miałem czucia w
dolnej części ciała. Niebo nade mną
przybrało karmazynowy odcień.
– Jak ci się podoba moje dzieło!? –
rozległ się przeraźliwy ryk dochodzący z dołu.
Byłem na samym czubku góry.
Góry zbudowanej z krwi, trzewi
i kości żywych istot. Wielki stos ciał.
Wciąż żywych, wijących się i jęczących ciał. Tysiące istot podobnych
do tej, która wypełzła z lasu. Spoczywały pode mną, tworząc tę żywą
masę, jakiej zwieńczeniem byłem ja

sam.
– Wtargnąłem tutaj... – dochodził
głos z dołu.
Desperacko próbowałem się
wydostać, ale moje nogi ugrzęzły,
stając się częścią góry.
– …pokonałem twoich strażników...
Zacisnąłem zęby ze złości i bezradności. Gigantyczna masa ciał jęczała coraz bardziej.
– … a teraz zniszczę ich całkowicie...
Spojrzałem w dół i zobaczyłem,
jak potwór się wspina, chwytając
przypadkowe wystające kończyny
nieszczęśników, którzy w odpowiedzi wrzeszczeli lub wierzgali się, jeśli nie byli w stanie wydobyć z siebie głosu. Zapłakałem i spojrzałem
ku górze. „Ratuj mnie, Ojcze, błagam”, wyszeptałem w myślach, roniąc łzy.
– …a to wszystko w imię twojego
szczęścia – rzekł z uśmiechem na
ustach, gdy stanął tuż przy mnie,
na czubku góry.
– Nie! Jestem twoim panem! Mieliśmy układ, Meﬁstofelesie! – zaapelowałem do monstrum.
Położył swe dłonie, zwieńczone czerwonymi szponami, na mojej
głowie. Nie mogłem nic zrobić. Tylko modlić się w głębi duszy.
– To musiało się tak skończyć!
Zniszczenie tego miejsca jest niezbędne! – wygłosił chłodno.
– Dlaczego...? – zapytałem, łkając.
– To miejsce jest świątynią twojego
bólu, głupcze! Budowałeś i kultywo-
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wałeś je od miesięcy, uznawałeś za
świętość, kiedy tak naprawdę jest
to jedynie trucizna dla ciebie! Twój
umysł, w którym właśnie przebywamy, musi zostać ukształtowany na
nowo!
I wtedy zrozumiałem. Ze łzami
w oczach, zrozumiałem.
- To jedyna twoja szansa – warknął.
– Podbiłem to miejsce, stałem się
jego panem. Możemy teraz wszystko naprawić. Cofnąć zniszczenia.
Ogniem strawimy pasożyta, który
doprowadził cię do takiego stanu!
Ale nie potraﬁę tego zrobić bez twojej pomocy – oświadczył. – Zabierz
mnie tam, gdzie wszystko się zaczęło. Zrób to teraz! Skup się!
Przymknąłem powieki. Góra
mięsa zaczęła wrzeszczeć, krzyczeć,
protestować. Ostatni lament pokonanego umysłu. Ostatni lament
kajdan, które sam sobie wykułem
i sam założyłem, po czym pielęgnowałem. Nadszedł czas, bym uwolnił
się od tego brzemienia. Nadszedł
czas, by to miejsce przepadło.
Wyobraziłem sobie moment,
kiedy zaczął się ból.
Znalazłem się w pubie. Meﬁstofeles stał u mego boku – w swojej
ludzkiej postaci, w swoich lakierkach. Nie było widać ani klientów,
ani obsługi. Skądś dobiegały jednak odgłosy biesiady.
– Tędy – powiedziałem do swojego
towarzysza i poprowadziłem go w
kierunku schodów wiodących na
dół.
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Zeszliśmy. Tam ujrzeliśmy grupę osób siedzących wokół długiego
stołu. A między nimi...
– To ona... – wyszeptał Meﬁstofeles.
Kiwnąłem głową. To była ona.
– Jak to się stało – zapytał diabeł –
że wystarczył jeden wieczór, byś tak
oszalał na jej punkcie?
– Nie wiem... – odrzekłem beznamiętnie.
Miałem wrażenie, że wszystkie
emocje we mnie umarły. Że przekroczyłem granicę, za którą było już
tylko chłodne działanie, bez miejsca
na uczucia.
– Wiesz, co musisz zrobić, prawda?
– rzucił pytanie, choć znał odpowiedź.
– Tak – odparłem.
Wśród tych ludzi widziałem
także samego siebie. Wesołego, gadatliwego. Wtedy jeszcze nie przypuszczałem, że spotkanie pewnej
dziewczyny tamtej nocy uczyni
z mojego życia ruinę przepełnioną
cierpieniem.
Podszedłem bliżej. Nikt nie zdawał sobie sprawy z mojej obecności.
Nachyliłem się i szepnąłem sobie do
ucha:
– Opuść to miejsce. Teraz.
Zanim będzie za późno.
To powiedziawszy, cofnąłem
się do Meﬁstofelesa.
– Właśnie naprawiłeś wszystko. Usunąłeś ból z własnych wspomnień – rzekł diabeł.
Obserwowałem, jak zaczynam niechętnie przepraszać wszyst-
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kich, gdyż muszę wyjść wcześniej.
Widziałem, jak opuszczam ten
lokal, jeszcze zanim wpadłem w
ten tragiczny urok. Jeszcze zanim
wprawiłem tę gigantyczną machinę
skutków w ruch.
– Nawet jeśli nie zmieniłeś
biegu wydarzeń w rzeczywistości, to
zmieniłeś go w swoim umyśle – rzekł
dumnie Meﬁstofeles. – A uwierz mi,
że to jest ważniejsze.
Wszystko zaczęło się rozpływać. Pub zniknął. Potem znów przebywałem na czubku góry, lecz i ona
się rozpadła, nie pozostawiając nic
po sobie.
Stałem z Meﬁstofelesem pośród nieskończonej otchłani.
– To koniec? – zapytałem.
– Tak. Zostałeś oczyszczony. Kiedy
spojrzałem w twoje oczy, w chacie czarownicy, zrozumiałem, na
czym polega twój problem. Teraz
go rozwiązałem. Możesz zacząć żyć
od nowa. Wolny. Idź i zbuduj swój
nowy świat!
Światłość zalała wszystko. Pochłonęła mnie.
Obudziłem się w szpitalu. Ludzie zaczęli gromadzić się wokół
mnie.
– Wybudził się! – powtarzali
między sobą.
Powiedziano mi, że byłem w
śpiączce przez dwadzieścia dni, a to
przez moją nieudaną próbę samobójczą – wybiegłem z opery, a następnie chciałem się utopić. Tak oni
to widzą. Nie powiedziałem im, co
się tak naprawdę stało.

Niedługo potem wróciłem do
domu. Pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do swojego pokoju. Znalazłem wszystkie jej zdjęcia, wszystkie związane z nią rzeczy, które
czciłem. A potem spaliłem. I stałem
się wolny od cierpienia.
Szczęśliwy.
Szymon-Sentkowski

Zatoka marzeń
C.D.
- Moja mama była wspaniałą kobietą. Kochała wszystkich ludzi,
zwierzęta i kwiaty. Potraﬁła zobaczyć to, czego inni nie widzieli.
Trochę jak ty. – opowiadała patrząc
wciąż przed siebie – Malowała obrazy. To wszystko, co tu znajdziesz,
na ścianach, czy w domkach, to jej
dzieła. Była piękna. Moi dziadkowie mówią, że jestem do niej bardzo
podobna. – zamyśliła się – Mama
zawsze powtarzała, że mam patrzeć w ludzkie serca. Nie rozumiałam tego, aż do momentu, w którym pierwszy raz spotkałam kogoś,
kto mi się spodobał, ale jego serce
było zimne. Patrzył na mnie jak na
przedmiot, nie widzą tego, co jest
w środku. Mama miała rację, trzeba patrzeć w ludzkie serca, a nie
tylko własnym sercem. - Janek nie
potraﬁł wyksztusić z siebie słowa,
patrzył jak coraz bardziej smutnieje
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– Bawiłam się z nią tu, na tej plaży. Później uczyła mnie rysować.
– odgarnęła suchy piasek i zaczęła
rysowań łeb lwa – Opowiadała mi
o malarzach i ich dziełach, czułam
się wtedy, jakbym chodziła po wielkiej, nieskończonej galerii. Mam powtarzała, że obrazy są dziełem duszy,
a nie ręki malarza. Gdy miałam dziesięć lat, wykryto u niej raka mózgu.
Wtedy zaczęły powstawać obrazy
z potworami, trójgłowymi maszkarami. Przerażające wizje końca
świata, które ojciec trzyma zamknięte w piwnicy. Choroba pochłaniała
jej mózg. Sprawiła, że miała halucynacje, zrobiła się agresywna. Ojciec poprosił dziadków, by się mną
zaopiekowali. – w oczach dziewczyny pojawił się łzy – Po półtora roku
od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o chorobie, miesiąc prze
moimi urodzinami, mama zmarła.
Byłam przy niej, gdy gasła, trzymałam ją za rękę. Nie poznawała mnie,
mówiła do mnie „dziewczynko”,
jakby nie pamiętała mojego imienia.
– parzyła przed siebie, widać pogodziła się już ze śmiercią matki, po
jej policzkach spłynęły tylko dwie
duże łzy. – Potem powiedziała coś,
czego nie zapomnę do końca, życia.
„Dziewczynko mój świat się rozmazuje, ja się zdrzemnę, a ty namaluj
go na nowo”. Zamknęła oczy i już
więcej ich nie otworzyła.
Zapadła długa, niewygodna cisza.
- Przepraszam. – Janek nie wiedział,
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co ma powiedzieć.
- Nie masz za co, teraz już mogę
o niej mówić. Jeszcze niedawno nie
potraﬁłam, zaraz płakałam. Teraz
już mogę. – zamyśliła się.
Chłopak chciał jeszcze coś powiedzieć, ale widział, że jest nieobecna,
jakby przywoływała obraz matki
malującej na plaży kolejny pejzaż.
Spojrzał na Maksa. Chłopak pokiwał przecząco głową i skinął na
niego. Podszedł i przykucnął, wziął
trochę piasku i zaczął przesypywać
z ręki do ręki.
- Zostaw ją. – powiedział Maksymilian. – Za chwilę „wróci”.
Janek pokiwał potwierdzająco głową. Nie miał zamiaru jej przeszkadzać. Choć miał ochotę być teraz
przy niej, objąć, otulić ramionami,
jak ciepłym kocem. Czuł jednak, że
musi być przez chwilę sama.
Siedzieli w trójkę i rozmawiali może
przez kwadrans, gdy Małgosia podeszła i przykucnęła za Jankiem.
Oparła się o jego plecy i zaczęła bawić się włosami.
- Przyleciała natrętna mucha. – zażartował chłopak.
Dziewczyna zaśmiała się.
- O czym rozmawiacie? – zapytała,
w jej głosie nie było już smutku.
- Obgadujemy twoje grube nogi. –
zażartował Maks.
- Maks opowiada nam o zwyczajach
greków. Jest chodzącą encyklopedią. – zachwycała się Zosia.
- Tak. – zaśmiała się Małgosia – Je-

śli ktoś od urodzenia tu mieszka, to
wie to i owo.
- O jej to ty jesteś grekiem? – zachwyciła się. – Słyszysz Janek on
jest Grekiem, a tak ładnie mówi po
polsku.
- Tak naprawdę, to nie jestem
Grekiem. – Maks zaczął prostować – Moja mama była Greczynką,
a ojciec jest Polakiem. Pracował
u moich dziadków i poznał moją
mamę. A potem jak to w bajkach
bywa, żyli długo i szczęśliwie. I skłamałaś droga kuzynko. – chłopak zaśmiał się z tego, co powiedział – Nie
mieszkam tu od urodzenia. Przecież
moja mama studiowała w Polsce
i przyjechali tu dopiero, gdy miałem
pięć lat. Ojciec skończył ﬁlologię
polską i nigdy mi nie odpuszczał,
musiałem czytać polskich pisarzy,
uczyć się gramatyki i ortograﬁi.
Ja też studiuję w kraju, tylko na
wakacje przyjeżdżam popracować
i zarobić trochę. – puścił oko do
Małgosi.
Siedzieli tak i rozmawiali do późnego wieczora, z małą przerwą na
obiad, kolację i przenosiny na taras przy domku. Janek z Małgosią
wciąż starali się być blisko. Ciągnęła ich do siebie jakaś niewidzialna siła. Minęło zaledwie kilka dni,
a oni mieli wrażenie, że znają się od
wieków. Wieczorem Janek odprowadzał dziewczynę do domu, chwycił ją mocno za rękę, odwzajemniła
uścisk. Szli w milczeniu, od czasu

do czasu spoglądając na siebie. Gdy
doszli do furtki spojrzał na nią.
- Wiesz? – powiedział.
- Wiem – odpowiedziała i pocałowała go w usta.
Odwzajemnił pocałunek.
- Ta nazwa, „Zatoka Marzeń”,
pasuje do tego miejsca, Tu spełnia
się moje marzenie. – powiedział patrząc jej prosto w oczy.
- Moje też. – pocałowała go jeszcze
raz na pożegnanie i poszła w kierunku domu.
- Do jutra. - powiedział cicho.
Odwróciła się i pomachała. Złapała
za końce sukienki, jak małe dziewczynki, gdy chcą tańczyć w rytm
muzyki i zakręciła się wokół własnej osi. Uśmiech szczęścia jaśniał
na jej twarzy, jak u małego dziecka
na widok cukierka.

Rozdział 10
Nazajutrz Janek wstał niespokojny. Miał dziwne przeczucie, że
coś się wydarzy. Chodził nerwowo
po pokoju szukając czegoś. Czego?
Nie wiedział. Nagle usłyszał pukanie. Otworzył. W drzwiach stała
ona, ręce jej drżały, jak listki osiki
na wietrze.
- Co się stało?- zapytał.
Było koło ósmej rano, wszyscy jeszcze spali.
C.D.N.
DoPio
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Sucharowo
Co robi kierowca gdy jest mu zimno?
Siedzi w golﬁe.

Przychodzi baba do lekarza z książką na głowie. Lekarz pyta:
- Co pani dolega?
-FaceBook.

Jaka jest ulubiona ryba szewca?
Halibut

Jak nazywa się moment przed ugryzieniem bułki?
Preambułka

Co mówi wkurzony ogrodnik?
Przesadziłeś

Dlaczego Batman mia 5 z WF-u?
Bo zawsze mieł strój.

Jaką bajkę najbardziej lubi Putin?
Atomówki.

Jakie rośliny choduje Tusk?
KakTuski
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