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Studniówka 2008 - czyli jak bawiły się trzecie klasy

MIAU, zróbmy szał! czyli
opowieść o pewnym kotku i .....

Praca wre, czyli co w auli huczy

El chupacabra - obcy czy
legenda?
WOŚP

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Koncerty, pokazy taneczne, „światełko do nieba”,
moc atrakcji.
13 stycznia już po raz
szesnasty bydgoskie ulice
opanowali wolontariusze
Jurka Owsiaka. Potrząsając czerwonymi puszkami,
zachęcali ludzi do okazania
serca dzieciom z chorobami
laryngologicznymi.
Nie
zawiedli.
Łącznie
Orkiestrze udało się zebrać
13.027.280 zł!
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Z listów do redakcji Wprowadzenie
Koniec z okienkami, nastał nowy okres
w dziejach naszej szkoły!
W
styczniu
poinformowano
nas
o usunięciu okienek i należy przyznać,
że informacja ta wstrząsnęła bracią
uczniowską. Uważam, że owa decyzja nie
jest do końca przemyślana. Mianowicie,
należy wspomnieć, że była to tradycja
naszej szkoły, żadna inna nie preferowała okienek. W kąt odchodzi przekazywanie obyczajów z pokolenia na pokolenie,
w związku z tym Jedynka nie będzie już
taka sama – oryginalna.
Ponadto uważam, że wprowadzenie zastępstw mija się z celem. Szkoła nie zatrudnia aż tylu nauczycieli, aby każde
zastępstwo pokrywało się z lekcją, która
faktycznie ma się w tym momencie odbyć.
Co ma wspólnego fizyk z polonistą? Obie
strony będą tracić swój cenny czas, gdyż
lekcje i tak nie będą prowadzone, ponieważ
każda klasa ma przydzielonego profesora,
który naucza danego przedmiotu.
Jak
każdy
dobrze
wie,
okienka
spędzaliśmy
w
naszym
ukochanym
McDonaldzie, który oblegany był głównie
przez uczniów naszej szkoły. Działo się tak
latami, teraz jednak sytuacja ulegnie zmianie. Jak zareagują sprzedający? W głównej mierze dzięki nam zarabiali pieniądze.
Niestety, w tym momencie pozbawiamy ich
majątku :P. Ale cóż, trzeba pogodzić się z tą
frustrującą decyzją...
Smutny licealista :(

CIĄG DALSZY
ZMAGAŃ
PIERWSZAKÓW.
Opuściliśmy już świat szklanego ekranu,
film 1B się skończył. Wychodzimy z kina,
lecz nie na mróz, jaki panuje na dworze.
Wręcz przeciwnie, razem, z klasą 0H wyruszamy do słonecznej Hiszpanii. Seedy
Gonzales, corrida, torreadorzy i rozpędzone byki? Tak, nie dziwcie się, właśnie
teraz te klimaty panują w naszej szkole.
Na każdym kroku napotykamy symbole
i barwy hiszpańskie. Zaczynamy od konkursu: „Ulep byczka”- cóż się kryje pod tą nazwą? Mianowicie: plastelina, dwie pary rąk
i kreatywne pomysły. Minirywalizację wygrywa klasa 1F, natomiast drugie miejsce zajmuje1B! Klasa nie zawiodła także
smakoszy, ciasta były przepyszne, mogę
to stwierdzić z pełną odpowiedzialnością,
gdyż sama ich spróbowałam. Kolejny dzień
naszej zabawy z „hiszpańskimi pierwszakami” to dzień Emo. Oczywiście, nie mogło
zabraknąć kącika prostowania grzywki,
konkursu na najlepsze przebranie w jakże
powszechnym dzisiaj stylu. Tutaj znowu
triumfowała klasa 1F. Innego natomiast
dnia mieliśmy okazję być świadkami oficjalnego otwarcia strony klasy:
www.klasaha.pev.pl (Zapraszamy!). Klasa
zadbała nie tylko o nasze podniebienie, ale
także o uszy, do których dopływała przeróżna muzyka, zarówno hiszpańska, jak
i Emo. Uczniowie dali nam popis swoich
umiejętności muzycznych, śpiewając hiszpańskie piosenki i tym właśnie akcentem
zakończyli swoją krótką kadencję na tro-

Bardzo mnie cieszy, że są osoby, które dopytują się o kolejne numery gazety. Od tej
pory będziecie mogli kupić je w punkcie ksero. Pragnę podzielić się z Wami jeszcze jedną
nowiną. “Ellyta” dostała swoje pomieszczenie redakcyjne, za co jesteśmy bardzo wdzięczni
Dyrekcji.
W tym numerze dość felietonowo. Ale znajdziecie w nim również fotoreportaż z XVI Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I niespodzianka. Przetłumaczony z języka lengłidż
angielskiego wywiad z niezwykłą osobą, która niedawno przekroczyła progi naszej szkoły
- Lavit’em z Indii. Życzę miłego czytania i liczę na Wasze opinie na temat gazety: ellyta.
redakcja@gmail.com.
Redaktor Naczelna
Sara Ciesielska
PS. Jeżeli nie należycie do redakcji, a chcecie napisać artykuł, możecie śmiało go do nas
wysłać. Być może ukaże się on w następnym wydaniu. I co najważniejsze: nie musicie
podpisywać się imieniem i nazwiskiem, jeśli nie czujecie takiej potrzeby!
nie. Warto wspomnieć, że pieniądze zgromadzone podczas tego tygodnia klasa przekazała na szczytny cel.
Hiszpanie już nas zostawili, ale nie
smućmy się, na otarcie łez klasa 1E z tygodniem, który można określić w dwóch
słowach: Różowo mi!:) Znakiem „Jedynki” w tym czasie jest pink szkoła, pink
uczniowie. Pierwszy dzień i pierwsza zagadka - konkurs „Dogoń króliczka”. Szkoła
przyozdobiona na różowo, wszędzie balony, serpentyny pod kolor, ale klasie jeszcze
mało różu i dlatego następny konkurs: na
najdłuższy, RÓŻOWY łańcuch, który stanie
się kolejnym elementem ozdoby naszej
słodziasznej szkoły. Trzeba wspomnieć, że
zwyciężyła klasa 1C, która przyniosła dwie
reklamówki tego arcydzieła. Ze względu na
zbliżające się święta nie zabrakło śpiewania piosenek o tej tematyce, magia świąt
ogarnęła już chyba nas wszystkich, więc
konkurs bardzo przyjemny. Nasze żołądki
także podczas tego tygodnia dostały swoją
porcję pyszności. Na miłe zakończenie zdjęcia z nietypowym, bo różowym, gwiazdorem.
Myślicie , że to koniec? Nie, nie, wracamy po przerwie świąteczno - sylwestrowej
i czeka na nas klasa 1F z tygodniem bardzo
aktualnym, bo karnawałowym. Mnóstwo
balonów, serpentyn, łańcuchów, aż nie
można skupić myśli na tak przyziemnej
sprawie, jaką wydaje się teraz nauka, bo
nogi same chcą tańczyć. Muzyka bardzo
żywiołowa, typowo karnawałowa. Nawet
jedzenie przygotowane przez klasę nie
przeszkadza, ponieważ wszystkie kalorie
spalimy na balu który klasa przygotowała
specjalnie dla nas.
Niestety, to już koniec. Wszyscy pierwszacy już się zaprezentowali. Pełnię władzy
oddajemy Dyrektorowi, ale ze zniecierpliwieniem czekamy na ostanie zmagania
trójki trzech muszkieterów- klas, które
zostały najwyżej ocenione. Jakie to klasy,
dowiemy się wkrótce.
Pozwolę sobie podsumować to wszystko,
co działo się podczas tygodni klasowych.
Miał być to czas niepodzielnych rządów
klas pierwszych…! Z całym szacunkiem,
ale gdyby tak miało wyglądać funkcjonowanie naszej szkoły przez cały rok, to
panowałby Chaos. Niezorganizowane konkursy, wyrwane zupełnie z kontekstu,
brud na korytarzach po sprzedawaniu
niezliczonej ilości pyszności. Tego typu
pomysł na rywalizację między klasami
jest jak najbardziej odpowiedni i bardzo
fajny, ale klasy zbagatelizowały go, podeszły do sprawy bardzo lekko, co było widać
w zupełnej rozsypce i braku jakiejkolwiek

organizacji. Nawet klasy, które zapowiadały, że ich tydzień będzie eksplozją energii,
nie spisały się. Przepraszam Was, ale ja
naprawdę nie widziałam, żebyście robili
coś zachwycającego, nie odbiegaliście poziomem od innych klas. Pierwszaki skupiły się na muzyce na przerwach, sprzedawaniu różnorodnych potraw i wieszaniu
balonów na korytarzach. Tygodnie nie
niosły za sobą żadnego przesłania. Nie
wiem, czy to brak kreatywności wśród
najmłodszych uczniów naszej szkoły, czy
zwykłe lenistwo. Mnie nie zachwyciły rządy
klas, a czy Wam się podobały - nie wiem,
mam jednak nadzieję, że Wy także liczyliście na coś więcej.
O krótką ocenę naszych zmagań poprosiłam Igę Raczyńską, która, jak wiadomo,
trzyma rękę na pulsie, dba, aby wszystko przebiegało zgodnie z regulaminem
oraz wraz Kubą Kowalczykiem i Maksem
Jarząbkiem ocenia nasze dokonania.
Podsumowała te trzy miesiące mniej
drastycznie niż ja. „Tygodnie może nie
były bardzo wyszukane, ani szczególnie nie poruszały, ale nie były porażką.
Klasy starały przygotować się do prezentacji. Jednym wyszło to lepiej, drugim gorzej,
ale starania było widać. Jeden z tygodni
podobał mi się najbardziej, przygotowany
i zrealizowany był chyba najstaranniej ze
wszystkich. Punkty ujemne stawialiśmy
często za bałagan pozostawiany na korytarzach. Właśnie kwestie niesprzątania po
sobie i nadmiernego hałasu trzeba zmienić
już podczas dogrywek między najlepszymi
klasami. Ta forma rywalizacji jest dobra,
jednak potrzebne są znaczące zmiany dla
udoskonalenia tych rozgrywek.”
Tak więc teraz „pierwszaki” usuwają się
na chwile w cień, ale jeszcze wrócą z nowymi pomysłami!
Adrianna Czubak

Zupełnie nowe IMPREZY w Euphorii dla bydgoskich licealistów. Atrakcje, konkursy, niespodzianki, wrażenia.
Walentynki 17.02.2008 godzina 19:00
Wkrótce Grupa Operacyjna
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Dzień, w którym
gasną spory…
Ze sklepów znikają bożonarodzeniowe
ozdoby, w radio coraz rzadziej usłyszeć
można melodie kolęd, w telewizji po raz
dziesiąty nie obejrzymy na pewno „Kevina
samego w domu”. Nikt nie ma wątpliwości
- o Świętach mówi się już jedynie w czasie
przeszłym. Miejmy nadzieję, że w zapomnienie odeszła tylko skomercjalizowana
część grudniowych uroczystości, ale ich
prawdziwa istota na długo pozostanie
w pamięci. Trzeba wierzyć, że za rok będzie
nam dane spotkać się w równie miłym
gronie, jak podczas ostatniej Wigilii.
A ta była doprawdy udana. Uczniowie
I LO uczcili czas narodzin Chrystusa
zarówno w domowym zaciszu, jak i w szkole.
Świętowanie przy wspólnym stole rozpoczął, oczywiście, Samorząd. Wzajemne
życzenia, także ze strony Dyrekcji, długie
rozmowy, kolędy, masa pyszności - czyli
tradycja górą. Docenić należy inicjatywę
akcji charytatywnej, której celem była pomoc najuboższym w te wyjątkowe dni.
Bez większych innowacji przebiegały
Wigilie z wychowawcami, choć tutaj,
bynajmniej w części klas, przygotowaniami
zajął się absolutnie każdy.
Prosto z Laponii przyleciał zaprzęg
ciągnięty przez renifery, na czele którego
zasiadał Święty Mikołaj. Ponieważ wszyscy zachowywali się niczym aniołki (może
tylko pod mylącymi pozorami diabła :D),
nagrodzeni zostali długo wyczekiwanymi
prezentami. A pomysłowość Gwiazdora
i jego pomocników okazała się w tym roku
nieograniczona.
Moment opuszczenia murów szkolnych
nie oznaczał końca świętowania. Wystarczyło przejść się po centrum Bydgoszczy,
by zobaczyć, jak ogromną radość sprawia
perspektywa Bożego Narodzenia, a co za
tym idzie wolnych od obowiązków chwil.
Z pewnością łatwo znaleźć malkontentów,
którzy rozpatrują te Święta w kategorii
nudnych nasiadówek, miejmy jednak
nadzieję, że większość podczas Wigilii przełamała się naprawdę, nie tylko opłatkiem.
Dominika Matuszak

Karp, igloo i łysa
choinka, czyli
wspomnień czar
Zaczęło się od choinki. Ogromniasta,
przytachana do domu na kilka dni przed
Świętami, rozgościła się w moim salonie
i narobiła sporo zamieszania. Pomyślałam,
że może będzie tęsknić za swoimi siostrami z hipermarketu. No i usytuowaliśmy ją

Felietony

Felieton
styczniowy

Wczoraj wypaliłam ostatniego papierosa,
zjadłam ostatnie ciastko… Od dziś nie
palę, nie jem słodyczy, będę dobry i miłosierny, czyli dziś o postanowieniach
noworocznych...
Miłosierna Matka Natura tak nas już
zaprogramowała, że pewne sprawy czynimy cyklicznie, jak chociażby witanie
Nowego Roku z zestawem postanowień.
Wraz z sylwestrem pozwalamy sobie
na ostatnie chwile naszych grzeszków,
w końcu dzień następny będzie początkiem nowego, lepszego życia. Tak to
z nami bywa, że musimy się co jakiś czas
symbolicznie oczyszczać i czynimy to
np. na kartce papieru z wypisanymi
obiecankami dotyczącymi nas samych.
Wierzymy, że ruch długopisem po kartce
i pisanie formułki: „w tym roku będę/nie
będę” ma jakąś niezwykłą moc sprawczą,
więc nam nie pozostaje nic innego, jak tylko się jej poddać, bo przecież samemu już
nic robić nie trzeba. Cuda, cuda się dzieją.
Na pewno kiedyś każdy z nas próbował
lub spróbuje stworzyć taką listę. Tak więc,
co powinno się na niej znaleźć?
Niewątpliwie pierwsze miejsce zajmie
stary, dobry, nieśmiertelny frazes: „schudnę
tyle i tyle”. Rozumiem, że to postanowienie
przechodzi z roku na rok i wpisujemy je na
sam szczyt kolejnej listy w nadziei, że może
akurat w tym się uda. Gdyby za każdym
razem się spełniało, to śmiem przypuszczać, że nie pozostałby z nas ani jeden,
malutki kilogram. Swoją drogą, ludzie
o silnej woli nie potrzebują zbytecznych okazji, aby zerwać z nałogiem, jeśli
takowy posiadają, a tym o słabej nawet
święty Boże nie pomoże. Co nam, słabym
śmiertelnikom pozostaje? Ćwiczyć wolę,
proszę państwa, bez tego ani rusz, a i postanowienie jakby konkretniejsze i bardziej
rzeczowe.
Będę się więcej uczyć. Słuszność w tym
obok akwarium, ot tak, żeby nie było jej
smutno. Bądź co bądź, w te Święta nikt
nie powinien czuć się samotnie. Ledwo co
zapewniliśmy jej względną stabilność, upychając w skromnych rozmiarów wiaderku,
na podłogę posypały się igiełki (jakby nie
dość, że i tak jest na wpół łysa!). „Bogowie
nie lubią patrzeć na szczęśliwych ludzi” –
pomyślałam, zamiatając fragmenty mojego
świątecznego drzewka. Pies linieje latem,
choinka zimą i taki jest porządek wszechrzeczy. Kolejny etap – zmagania z plątaniną
lampek choinkowych, bombek, bombeczek,
gwiazdeczek, aniołków i ich włosów, dzwoneczków i innych bałwanków (istnych dzieł
sztuki rodem z PRL-u, zaspokajających
moje wyrafinowane potrzeby estetyczne).
Skończone. Artyzm mojej choinki zwala
mnie z nóg.
Świąteczne porządki, czyli to, co tygryski
lubią najbardziej. Nigdy nie czuję się tak
spełniona, jak wtedy, gdy odkrywam
nowe pokłady kurzu. Odkurzając podłogi
w moim M – 4, odnajduję sens swej marnej
egzystencji. I kto mi teraz powie, że Adwent
nie jest czasem zadumy i rozważań?
W domu rwetes i zamieszanie jak na
Stadionie
Dziesięciolecia.
Najchętniej
zatrzasnęłabym się w igloo (już nawet
niekoniecznie z Eskimosem, byle cichutko

jakaś jest. I szlachetność. Wzruszające.
Dobrą rzeczą jest mieć takie postanowienie w zanadrzu. To nic, że i tak go nie
dotrzymamy, ale jak dumnie brzmi.
Zadziwiające, jak bardzo umiemy przy tym
wszystkim oszukać nie tylko innych, ale
i samych siebie. Znajdujemy iście pocieszające argumenty, dlaczego to dziś
nie możemy zacząć, ale od jutra już na
pewno. I tak już w kółko, a z postanowień
nici. Dlaczego akurat ta data ma być cezurą
naukowego przebudzenia? Taka symboliczna jest, a naprawdę nie liczy się moment,
tylko prawdziwe chęci połączone niejako
z potrzebami. Zresztą samo stwierdzenie jest trochę mgliste. Cele wyznaczajmy
sobie lepiej, tu się powtórzę, konkretne!
Od jutra będę lepszy/a. Postanowienie to
jest w pewnym sensie idealne. Dlaczego?
Otóż jest to hasło-rzeka i możemy wpasować w to stwierdzenie praktycznie wszystko,
dlatego jego spełnienie nie przysporzy nam
wielu trudności-w litościwych oczach nas
samych. W rzeczywistości będzie się rzecz
miała trochę inaczej, ale prawdę powiedziawszy, to już nikogo nie interesuje.
Jesteśmy wspaniali i wytrwaliśmy. Duma
nas wypełnia.
Na zaprezentowaniu podium zakończę
nasze dywagacje na temat drugiej natury
naszych wielkich postanowień noworocznych. Generalnie, postanowienia nie są
niczym złym, jedynie musimy sobie
uzmysłowić, jak do tego podchodzić,
by przynosiło jakiekolwiek efekty. Byśmy
nie oszukiwali samych siebie, bo to jest
najgorsze. W końcu nie od razu Rzym
zbudowano, dajmy sobie trochę czasu,
wyznaczmy jasne, powtórzę po raz trzecikonkretne cele - i do dzieła.
W końcu, wyłączając aspekt widzenia
spraw przez własny pryzmat doświadczeń,
wszyscy dążymy do tego samego. Niech
wędrówka przez życie i ciągłe odkrywanie
go na nowo, solenne przyrzeczenia poprawy
trwają jak najdłużej. Bo ludźmi jesteśmy
i nic, co ludzkie nie jest nam obce.
Szczęśliwego Nowego Roku.
Monika Grudniak
i spokojnie). Biorąc pod uwagę ilość tegorocznego śniegu, doszłam do wniosku, że
jedynym racjonalnym(?) wyjściem byłoby
wciągnięcie do mojego projektu zamrażarki. Ale, ale – skoro „śledzik lubi pływać”
– analogicznie karpik lubi marznąć, czyż
nie? Widocznie magia Świąt podziałała i na
mnie – potulnie wróciłam do mopa. I jak tu
stawiać zamki na lodzie, kiedy nawet rzeczonego lodu nie ma?
Święta upłynęły w wyjątkowej atmosferze, z pewnością dlatego, że telewizja –
i publiczna, i komercyjna – uraczyła nas
ożywiającą dawką pouczających filmów
familijnych, mających za zadanie spojenie
więzi rodzinnych. Może to i metoda, w końcu
wspólne nudzenie się to też jakiś sposób
zjednoczenia. To jeszcze można przyjąć,
ale... Święta bez Kevina?! Przepraszam
bardzo, czym zasłużyłam sobie na takie
traktowanie? Odetchnęłam z ulgą, kiedy
Kevin zawitał w moim domu w noworoczne
popołudnie...
I wiecie, co Wam powiem? Nie zamieniłabym tych Świąt na żadne igloo, Eskimosa,
zaspy śnieżne i święty spokój. Kto powiedział, że to w ładzie i harmonii tkwi magia
Świąt?
Marta
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Ręka na pulsie
samochód. To już
nie jest moda. To
już nie jest szał ani
boom. To jest obsesyjny kult. A co za
dużo, to niezdrowo.

MIAU,

zróbmy szał! czyli
opowieść o pewnym kotku i jego
czcicielach
Dawno, dawno temu, a dokładniej
w 1974 roku japońska firma Sanrio
zaprojektowała niepozorną portmonetkę
z wizerunkiem malutkiego, białego kotka
z kokardką przewiązaną za uszko – postaci
z popularnej bajki. No, i się zaczęło. Machina
ruszyła. Hello Kitty, bo to właśnie jej
podobizna widniała na owym
portfeliku,
zaczęła
stopniowo podbijać
międzynarodowy
rynek,
zalewając go falą różu,
cukru-pudru
i
głupkowatej
szczęśliwości.
Dziś, rozmnożywszy się niczym
szarańcza,
jej
słodki pyszczek
bombarduje nas
z każdej strony. Seriale animowane, gry
komputerowe, okładki magazynów mody,
tysiące gadżetów. Doszło do tego, że rano
po wygrzebaniu się spod kołdry z Hello
Kitty możemy – ubrani, rzecz jasna,
w piżamę z Hello Kitty – ruszyć do kuchni
i zjeść na śniadanie tosty, które wyskoczyły
wprost z różowego tostera z, a jakże, Hello
Kitty i jej nieodłączną kokardką. Tu w rękę
wpadnie nam naszyjnik z głową kociaka
o średnicy nawet 8 cm, tam jakaś bluzeczka, jakiś breloczek, jakiś telefon komórkowy, jakaś gitara, w Japonii nawet jakiś

Dzieciaki
widzą
w tym dziwacznym
stworzonku kochaną przez wszystkich istotkę, która
waży tyle, co trzy
jabłka – bohaterkę
ich ulubionej bajki.
A my? A dorośli?
Chyba mamy do
czynienia z epidemią
narastającej potrzeby powrotu do okresu
niemowlęcego, kiedy wszystko, co nas
otaczało, było miękkie niczym futerko
albo uroczo różowe. Tylko nie zacznijmy
raczkować i ssać smoczka – obowiązkowo
z pyszczkiem Hello Kitty.
Może jej sukcesu należy dopatrywać się w tej wiecznej sielance, radości,
beztrosce i uśmiechu, które ją otaczają.
Społeczeństwo zgarbione pod ciężarem
obowiązków, przygnębienia i zawodu
otaczającą je rzeczywistością potrzebuje
jakiejś odskoczni. Ale czemu, na Boga, nie

możemy uprawiać sportów, słuchać dobrej
muzyki albo poznawać nowych ludzi? Czy
nie lepiej jest rozwijać samych siebie niż
ładować grube pieniądze w rozwój koncernu, który promuje postać tak płytką
i nierealną, że aż zęby bolą? Dodamy tylko, że firma Sanrio zarabia miliard dolarów
rocznie.
Oto co Yamagushi Yoko, twórca Hello
Kitty, napisał na jednym z forów internetowych miłośników kotki: „ Hello Kitty to
znak naszych czasów, wspaniale wpisuje
się w kulturę konsumpcji i postęp technologiczny oraz ewolucję społeczeństwa”.
Jeżeli mamy być szczere, to naprawdę
niewiele obchodzi nas zdanie tego człowieka. Bo w naszych oczach kultura
to nie komercyjny serial animowany,
a społeczeństwo to nie banda czcicieli
jego głównej bohaterki. Bo my nie zgadzamy się na to, by przyszłe pokolenia
kojarzyły nas z piekielną kokardką na
piekielnym uszku w piekielnej, różowej
otoczce. Co to, to nie.
Fretka i Mała Kobza
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C2H5OH…
Kiedy zadaję pytania jego koledze, o mało
co każe mi się wynosić, na koniec naszej
rozmowy prosi o numer telefonu i kolejne spotkania. Pan Zdzisiu. 55-letni stały
bywalec sklepu monopolowego, przez przypadek bohater mojego wywiadu. Dał się
poznać jako niezbyt uprzejma osoba, do
której tak naprawdę bałabym się podejść.
Odrywając się na chwilę od gry na automacie, przerwał moją pogawędkę z jego
przyjacielem, wykrzykując, że chce Panu
Stanisławowi odebrać mieszkanie, że nie
można mi ufać. Sam jednak zaufał i to
niezwykle łatwo. Nie wiem, czy to wpływ
alkoholu rozwiązał język mojemu rozmówcy, ale wyraźnie wyczułam jego potrzebę
opowiedzenia o sobie.
Na początku, kiedy nawiązywał jeszcze
do swojego znajomego, szybko sprowadził
mnie na ziemię, opowiadając o jego typowym
dniu. „Stasiek? Stasiek wstaje rano,
a potem nogi mu zaczynają śmierdzieć, no
tak, bo jak się ktoś przez tydzień nie myje,
to się nie ma co dziwić”. Dorzucił jeszcze,
że najczęściej rozwiązują ten problem, chodząc na basen. Chyba właśnie odechciało
mi się odwiedzać publiczną pływalnię.
Pozornie wszystko jest mu obojętne, jak
powtarzał w co drugim zdaniu, popatrując
od niechcenia w ekran gry, „ja mam wielkie
pieniążki na koncie, mam mieszkanie i za
przeproszeniem wszystko gdzieś”.
Szybko wnioskuję, co potwierdza potem Pan Zdzisiu, że to tylko poza przyjęta
w obronie przed monotonią otaczającego
go świata. Intryguje mnie jego wnętrze.
Niecierpliwie czekam na pierwszą szczerą odpowiedź.
- Otacza Pana grupka znajomych.
Stosunkowo sporo czasu spędza Pan
w towarzystwie przyjaciół. Gdzie w tym
świecie miejsce dla rodziny?
- Z żoną nie mam już kontaktu,
z synem jeszcze się spotykam. Ona go po
prostu przekabaciła na swoją stronę, dlatego
nasze relacje są nie najlepsze.
- Nie chce Pan walczyć, jeśli już nie
o wybrankę serca, to o Pana dziecko?
- Może i bym chciał, ale to już niemożliwe, nic się nie da zrobić. Sprawy
zaszły za daleko, żeby teraz coś naprawiać.
Ja już nie mam przyszłości. W kwietniu
zeszłego roku, pracując bez zmian od 28
lat jako kierowca, jechałem w trasę do
Poznania. Traf chciał, że auto się zepsuło
i postanowiłem podczas jego naprawy
wpaść do domu. No i się przekonałem,
co tu jest grane. Zastałem moją kobietę
z innym facetem. Zdradziła mnie po ponad
20 latach małżeństwa.
- Nie próbował Pan tego wyjaśnić, wybaczyć jej?
- Tego nie da się zapomnieć. Moja pompa nie wytrzymała. Tak mnie trzepnęło,
że z zawałem trafiłem do szpitala. Pani,
w 3 miesiące leczenia straciłem wszystko, na co pracowałem przez 20 lat, w co
wierzyłem.
Właśnie do mnie dotarło, że poznałam
wrażliwego romantyka, który w imię miłości
jest w stanie zrobić absolutnie wszystko.
Trzeba tylko taką znaleźć, a to niełatwe
zadanie, zwłaszcza, gdy większość czasu spędza się w sklepie monopolowym
z gronem kolegów. Ciągnąc temat leczenia,
zapytałam:

Ręka na pulsie
- Jak wyglądała Pana opieka podczas
kuracji?
- Dali jeść, wyleczyli, a ja za to zapłaciłem. Jak się ma pieniądze, można wszystko. Ja mam pieniądze na moich 3 kontach.
I mam mieszkanie. Nowe, bo mieszkałem
z żoną, ale po rozwodzie ona mnie spłaciła
i dała moją część.
- Mieszkanie, pieniądze, koledzy. A co
z pracą?
- Jest. Pracuję w zaopatrzeniu.
- Czuje się Pan usatysfakcjonowany wykonywanym zajęciem?
- Chodzę do tyry, bo co mam innego do
roboty, bynajmniej czas jakoś leci.
- A potem przychodzi Pan do sklepu?
- Tak. Ja tutaj ze swoimi kolesiami
zabijam nudę. Bo ja, proszę Pani, cierpię
na samotność.
- Jak sobie Pan z nią radzi?
- Beznadziejnie. W sumie w ogóle sobie
z nią nie radzę. Siedzę zamknięty w czterech ścianach, oglądam telewizję, wypijam
kieliszek albo dwa i myślę.
- O czym najczęściej?
- O życiu. O tym, co zrobiłem źle, że mnie
kobieta zdradziła.
- Żałuje Pan czegoś, co Pan zrobił?
- Żałuję rozwodu z żoną. To była miłość
od pierwszego wejrzenia. Rok temu moje
życie się zmieniło i to w stu procentach,
droga Pani.
- Teraz woli Pan poddać się losowi?
- Tak. Nic już się nie da zrobić, ja już
w nic nie wierzę.
Rozmowę przerywa nam kolega Pana
Zdzisia - Stanisław, zbulwersowany, że zajmujemy mu miejsce.
„Ja już w nic nie wierzę”…Wcale nie
C2H5OH, uzależnienie od hazardu ani
nawet świat urojeń, w którym żyje mój
bohater są największym dramatem. Pan
Zdzisiu jest jednym z wielu przykładów
ludzi ocenianych przez świat w obliczu
patologicznego zjawiska. Eliminowanych
i sponiewieranych. To osoba, dla której życie się skończyło, pozostawiając po
sobie jedynie marny stan wegetacji. Jaka
szkoda, że nie znalazł się nikt, kto podałby
mu rękę w potrzebie, przywróciłby wiarę
i nadzieję w lepsze jutro, pokazał, że wyjście jest zawsze, nawet z najtragiczniejszej
sytuacji. A przede wszystkim przypomniał
słowa Jonasza Kofty: „Trzeba marzyć, żeby
coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć
i zjawiła się miłość, trzeba marzyć”.
Kończąc naszą rozmowę usłyszałam
podziękowania za to, „że było się komu
wyżalić i teraz to już będzie lepiej”. Słowa,
dzięki którym zrozumiałam, że dziennikarstwo uczy mnie kontaktu ze wszystkimi
ludźmi, także tymi pobieżnie zaszufladkowanymi do marginesu społecznego.
Dominika Matuszak

My nie ...
do Korkiego
Nie jestem Samotna, Agresywna Nienormalna. Nie krytykuję innych, gdy mi coś
nie wyjdzie. Staram się znaleźć swoją pasję, by ciekawie przeżyć życie.
W grudniowym numerze nie zmieściło się
wiele artykułów. Niemniej jednak cała nasza redakcja zgodnie uznała, że trzeba wydrukować Twój artykuł. Był dla nas ważny.
Był o nas, młodych. W domu przeczytałam
go jeszcze raz. Jest wyrazisty, więc łatwo

mi będzie z Tobą polemizować.
Na początku postawiłeś pytanie, kto jest
winny i odpowiedziałeś: dorośli. Według
mnie - poszedłeś na skróty.
Zaklasyfikowałeś wszystkich dorosłych do
tych „złych” A co z nauczycielem informatyki, który Cię przygarnął, pewną panią
profesor, której zależy, Twoim dziadkiem?
Czy to nie dorośli? Tak,wiem,to mogą być
wyjątki. Tylko, że te wyjątki potwierdzają regułę.
Może więc to nie dorośli są odpowiedzialni za całe zło. Może my też
mamy w tym swój udział. Może nie
potrafimy rozmawiać z dorosłymi,
wszak jesteśmy „młodymi gniewnymi” i wszystko lepiej wiemy. Czy nie
przytrafiło się Ci się być okrutnym w
słowach, które kierowałeś do dorosłego? Oni też często nas ranią. Może
nas nie rozumieją. Gdybyś tak dla
przykładu zrobił herbatę swoim rodzicom, usiadł z nimi i porozmawiał,
tak jak pewnie robisz to z dziadkiem,
mogłoby się nagle okazać, że nie są
tak beznadziejni. Może gnają tak za
pieniędzmi, bo chcą, by żyło nam się lepiej.
Może jednak zdziwiłbyś się, że coś im zawdzięczasz (a może właśnie tego się boisz,
że coś komuś zawdzięczasz). Zapytaj dziadka, czy on się nie starał, aby jego dzieciom
było lepiej. Żył tylko w innych czasach, których nie potrafimy sobie wyobrazić. Wcale
nie zdziwiłabym się, gdyby Twój dziadek
nie miał czasu, żeby ze swoimi dziećmi
grać w „palanta” czy robić z nimi procę. Teraz robi z Tobą to, na co zabrakło mu czasu dla swoich dzieci. Przecież to normalne
i nie widzę w tym nic złego.
Tylko nie warto nikogo idealizować. Ideałów nie ma. No, i może całe szczęście, bo
byłoby strasznie nudno.
A my, młodzi? Może gdybyśmy się tak trochę postarali. Zdali sprawę, że Ci dorośli
też mają swoje problemy (być może my ich
trochę dostarczamy), spróbowali porozmawiać. Najgorzej się przełamać. Pomyśl o
tym. Nie użalalajmy się tylko.
Piszesz o kolegach, którzy uruchomili radiowęzeł, że nikt im nie kazał poświęcać
wolnego czasu. Masz rację, nikt im nie
kazał. Zrobili to dla siebie, bo coś ich interesuje. Mają jakąś pasję. Sprawiło im to
pewnie frajdę. Czy za to mają dostać order? Gdyby tak od czasu do czasu puścili
jakąś spokojna muzyczkę z dedykacją dla
nauczycieli, czy nie byłoby miło?
Tobie też nikt nie kazał zajmować się zwierzętami w schronisku. Sam chciałeś. I widać, że daje Ci to satysfakcję. Czy ważne,
komu to zawdzięczasz? Nie wiem, czy dla
Ciebie, ale dla mnie to bardzo ważne.
Mam takie swoje ulubione powiedzonko:
„Nigdy nie wątp, że grupka myślących,
oddanych ludzi może zmienić świat. Albowiem tylko tacy ludzie świat ten wielokrotnie zmieniali”.
Mam nadzieję, że wszyscy (my młodzi
i opiekunowie) w „ELLYCIE” taką grupką
jesteśmy.
Nie wiem, jak się nazywasz. Podpisałeś się
pseudonimem, choć się za nim nie skryłeś. Dla części jesteś znany (choćby z pracy
w schronisku), dla mnie - nie. Więc gdybyś
w czwartek o 15 30 nie miał co robić, spotykamy się na cotygodniowym spotkaniu
redakcji. Zapraszam.
Eliza

Wywiad z …
Paniami: pedagog- Beatą Gołębiowską, matematyk- Małgorzatą Niewiadomską oraz anglistkąMałgorzatą Kolmajer
„Odyseja Umysłu”

Jak zapewne wszyscy wiecie, w naszej
szkole działa od ponad roku tzw. Odyseja
Umysłu, która na całym świecie przyciąga coraz większe rzesze chętnych. Są to
nietypowe zajęcia dla uczniów, na których
uczą się oni nowych, niekonwencjonalnych
działań. Dlatego też postanowiliśmy dowiedzieć się na ten temat nieco więcej…
Prowadzą Panie zajęcia „Odysei Umysłu”. Skąd sam pomysł na tego typu
przedsięwzięcie?
Pomysł ten zrodził się ponad rok temu,
kiedy to dyrekcja zaproponowała nam
wyjazd i warsztaty dotyczące „Odysei”.
Bardzo spodobała się nam idea tych zajęć
oraz niezwykłe umiejętności, jakie możemy
dzięki niej zdobyć. Postanowiłyśmy zatem
wprowadzić pomysł do naszej szkoły i tak
też pozostało do dziś.
Jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 13:30- 15:00 i wszystkie trzy
jesteśmy opiekunkami. Tak naprawdę to
trudno opisać nasze spotkania, gdyż każde
z nich jest inne, jednak zawsze rozgrzewamy wyobraźnię przy pomocy unikatowych
zadań. Naszym celem jest rozwój twórczych zdolności , jakie posiadają uczniowie.
Pracujemy w drużynach, nabierając zdolności współpracy, koncentracji i akceptacji
innych. Członkowie zespołu uczą się
wspólnie analizować zadania, a następnie
podejmują decyzje i dokonują najlepszych,
możliwych rozwiązań. Odyseusze dzięki
temu rozwijają umiejętności przydatne
przez całe życie.
Co jest celem działań uczniów, którzy
uczestniczą w „Odysei”?
Głównym celem uczestników jest możliwość realizacji własnych pomysłów, a także
poznawania nowych metod rozwiązywania
problemów. Zaprezentowanie swoich możliwości podbudza naszą mobilizacje do
działania, a jak mówi słynne przysłowie, że
„trening czyni mistrza”- rozwiązując coraz
więcej problemów, łatwiej jest spojrzeć na
wyzwanie z wielu, różnych perspektyw,
a także podejść do tego w sposób oryginalny.
Kolejnym naszym celem jest współpraca
w grupach ludzi o odmiennych talentach
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Ręka na pulsie
i zainteresowaniach, gdyż dzięki temu
dzieciaki doceniają nawzajem swoje mocne
strony, a co za tym idzie - każdy z nich
staje się pewniejszy siebie, czuje się
potrzebny.
Odyseusze
inspirują
się
nawzajem, uczą się razem i czują, że
mogą na sobie polegać. Chcą razem pracować, są otwarci na propozycje innych
i tak poznają nowych przyjaciół. Gdy
jakieś przedsięwzięcie kończy się niepowodzeniami, młodzi ludzie nie ponoszą
konsekwencji, a tylko naprawiają błędy,
stając się bardziej niezależnymi w myśleniu
i działaniu. Wnioski wyciągane z własnych
doświadczeń stanowią także odniesienie,
któremu trzeba stawić czoła. Bardzo
ważnym elementem „Odysei” jest współzawodnictwo fair-play, co sprawia, że Odyseusze pracują najlepiej, jak potrafią, a po
zwycięstwie mogą czuć się naprawdę dumni
z osiągniętych efektów. Drużyna liczy 7
osób i reprezentuje naszą szkołę w kon-

kursie. Co roku jesienią mamy do wyboru
jeden z pięciu konkursowych problemów
długoterminowych. Przez kilka miesięcy
przygotowujemy rozwiązanie, które wiosną
prezentujemy w 8-minutowej inscenizacji.
W czasie trwania takiego konkursu występują też tzw. zadania spontaniczne - ich
rozwiązanie uczniowie tworzą w przeciągu
kilku minut od poznania zadania. Każdego
roku ogłasza się nową edycję międzynarodowego konkursu, choć coroczny udział nie
jest konieczny. Zwycięscy finału krajowego zyskują prawo reprezentowania Polski
na EuroFestiwalu Odysei Umysłu lub na
Finałach Światowych w USA. Udział
w Odysei każdemu uczestnikowi daje możliwość rozwoju i przynosi korzyści w nauce,
a także przyszłej pracy zawodowej. Program
ten jest okazją do myślenia łamiącego przyzwyczajenia i nauczenia się czegoś nowego
w sposób nietypowy, nietradycyjny.
Jakie są plany uczestników na
ten rok?
W tym roku, tak jak już wspominałyśmy, odbywa się kolejny konkurs Odysei, na który
mamy zamiar wyjechać i osiągnąć sukces. Od początku tego
roku szkolnego, czyli od przełomu września i października
wytrwale przygotowujemy się
do zadań i mamy nadzieję,
że uda nam się odnieść międzynarodowy sukces. Narazie
nie chcemy też zdradzać naszych pomysłów, ani rozwiązań, ale wszystkich chętnych
zapraszamy do udziału w zajęciach.

Wywiad
Przez ostatnie dwa miesiące w I LO gościł
Hindus Lavit Chhajer. Na lekcjach j.angielskiego, w swoich prezentacjach pokazywał
nam, jak fascynujące są Indie. Przybliżał
ich niesamowitą, egzotyczną kulturę. Jednocześnie sam miał okazję poznać nasz
kraj, Polaków.
Czy mógłbyś wyjaśnić, w jakim celu
przyjechałeś do Polski?
Jestem tu, ponieważ biorę udział w programie wymiany kulturowej organizowanej
przez AISEC. AISEC jest to największa na
świecie międzynarodowa organizacja studencka obecna ponad 90 państwach świata.
Zajmuje się przede wszystkim organizowaniem wyjazdów młodzieży do innych
krajów. Prowadzona jest całkowicie przez
młodych ludzi. Ja przyjechałem do Polski
w ramach projektu Global School. Reprezentuję Indie, a moim zadaniem jest przybliżanie ich Polakom poprzez prezentacje
i rozmowę z uczniami w waszej szkole.
Dlaczego wybrałeś właśnie nasz kraj?
W AISEC są trzy bardzo aktywne państwa.
Pierwsze to Indie, drugie to Turcja, a trzecie Polska. W zeszłym roku byłem na wymianie w Turcji, dlatego też postanowiłem
odwiedzić teraz wasz kraj. Myślę, że wybrałem najlepiej jak tylko mogłem. Jestem w
Polsce po raz pierwszy i naprawdę bardzo
mi się tu podoba. Cieszę się z pobytu tutaj.
I zamierzam odwiedzić was jeszcze raz latem. Teraz zimą zwiedzam polskie miasta,
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ale słyszałem dużo o tym, gdzie można się
wybrać, kiedy temperatury będą wyższe,
np. nad Morze Bałtyckie.
Czy polska młodzież też ma szansę wyjechać w ramach AISEC?
Oczywiście. W Polsce jest wiele lokalnych
siedzib tej organizacji. Najbliższa znajduje
się w Toruniu. Jeżeli jesteś zainteresowany
wymianą powinieneś skontaktować się z biurem, w tym mieście. Otrzymasz spis projektów, które możesz wybrać. Ludzie tam pracujący doradzą ci i pomogą w wypełnieniu
wszystkich formalności. Jeśli wybierzesz Indie, to wiedz dwie rzeczy. Po pierwsze - w Indiach drugim oficjalnym językiem obok hindi
jest język angielski, więc powinieneś mówić
w tym języku. Ale z nawet podstawową znajomością angielskiego będziesz na pewno
zrozumiany. Po drugie - Indie to przepiękny
kraj, który naprawdę warto odwiedzić. Możesz spotkać tam wielu ludzi, wiele religii,
kultur. Koniecznie powinieneś zobaczyć Taj
Mahal – wspaniały pałac wybrany jednym
z Nowych Siedmiu Cudów Świata
Co najbardziej podoba się Ci Polsce?
Zdecydowanie Polacy. To niesamowici ludzie. Bardzo gościnni. Jak chyba żaden
inny naród. Także niezwykle pomocni gotowi do pomocy o każdej porze dnia czy
nocy. Są po prostu „the best”.
Jak zostałeś odebrany przez uczniów?
Czy miałeś kiedykolwiek problemy z
nietolerancją?
Nie, nigdy Polacy nie przysporzyli mi jakichkolwiek problemów. Nawiązałem tutaj wie-

W jaki sposób zachęciłyby Panie uczniów
naszego liceum do współpracy?
Byłyby to słowa promujące Odyseję, czyli
„wyrusz z nami w podroż, jaką jest edukacja…”. Myślę, że to najtrafniejsze określenie
naszych działań, gdyż jak twierdził Albert
Einstein „Wyobraźnia jest ważniejsza niż
wiedza”. Jak wszyscy dobrze wiedzą, świat
zmienia się z każdym dniem, wiedza przybywa coraz szybciej, a nie wszystkiego
da się nauczyć na pamięć. Dlatego też na
tych zajęciach uczymy się myśleć, odkrywać i tworzyć.
Czy mogłyby Panie zdradzić nam kilka
ciekawostek o „Odysei od kuchni”?
Jest wiele takich ciekawych anegdot,
dotyczących naszej działalności, jednak
zawsze najbardziej nas śmieszą sytuacje, gdy musimy przygotowywać się do
konkursów. Gdy potrzebujemy pomocy
materialnych i kierujemy prośby w stronę naszej dyrekcji, Panie w sekretariacie
z każdym naszym nowym zadaniem są
coraz bardziej zaskoczone. Najbardziej
dziwi nasze zapotrzebowanie na… waciki do demakijażu, rury, kasetony itd. Robimy zamieszanie, niekiedy wywołujemy
śmiech, jednak efekty naszej pracy są
zachwycające, niektórzy mówią - niemożliwe. Z niczego robimy po prostu wielkie
rzeczy, dlatego też jeszcze raz zapraszamy
wszystkich, którzy chcą się rozwijać, poznawać nowe, odmienne sposoby myślenia, a także wyruszyć w podróż z edukacją
i wyobraźnią zarazem.
Serdecznie dziękujemy za rozmowę i liczymy na efektowną i ciekawą pracę
ODYSEI UMYSŁU!
Sylwia Nadolna
le znajomości, zyskałem nowych przyjaciół.
Wiąże z nimi wiele pozytywnych emocji.
Uważasz, że trudno jest mieszkać w zupełnie innej kulturze, w tym społeczeństwie?
Na początku nie jest łatwo. Nowy kraj,
inna kultura. Trzeba się zmierzyć z pewnymi trudnościami. Ale później wszystko
staje się prostsze. Pobyt w Polsce nie jest
dla mnie w żaden sposób trudny. Jednak
muszę powiedzieć, że istnieje pewna bariera miedzy Polakami i Hindusami. Chodzi tu o różnicę językową. Nie wszyscy tu
znają język angielski. Ale jeśli trzeba, bez
problemu mogę się dogadać z młodymi
ludźmi. Żałuję też, że nie mogę chodzić do
tutejszych restauracji i spróbować polskiej

Ręka na pulsie

Praca wre
Siedzimy na lekcji, uważnie wsłuchujemy się w każde słowo nauczyciela, aż tu
nagle świst, zgrzyt, pukanie. Łubudu! Coś
uderza z wielką siłą o podłogę. A nas zżera
ciekawość. Cóż dzieje się na drugim piętrze
za zamkniętymi od tygodni drzwiami? Postanowiłam się tego dowiedzieć.
Weszłam do auli. Gołe betonowe ściany,
na podłodze zakurzone deski, dookoła rusztowania, w nosie kręci pył. Tu drabina, tam
drabina, a w uszach szum. Słońce przebija
się przez okiennice oświetlając wielką, pustą
przestrzeń. Pan Dyrektor stanął obok
i opowiedział mi co nieco o historii tej sali.
Podobno w czasach II wojny nasza aula była
niezwykle urocza. Pod sufitem sztukateria,
od podłogi ciągnące się pilastry (zdobione
półkolumny wtopione w ścianę). A ponadto,
obrazy przedstawiające postacie z mitologii
Nasuwa się pytanie, co się z tym stało? Otóż
obrazy wywieziono do Niemiec. Natomiast
w latach 60 przeprowadzono gruntowny remont, pilastry zniszczono. Wszystko
zamalowano dość grubą warstwą farby,
a na ściany położono boazerię. Tak więc
aula, którą znamy, była tylko namiastką tamtej. Pan Dyrektor pocieszył mnie,
opowiadając o pracach trwających już od
dłuższego czasu. Wymiana grzejników,
okien, oświetlenia. Nie ma już dębowej
boazerii. Na ścianach zagoszczą reprodukcje kolumn, a pod sufitem ujrzymy odświeżone, wyczyszczone zdobienia. Ponad nimi
- odnowione malunki, przypominające
te w „sieni” szkoły. Elementy z poprzednich
wieków będą doskonale współgrać z nowoczesnym wystrojem auli. Ruchomy podest,

dobre nagłośnienie. Warto
zaznaczyć, że scena stanie po
przeciwnej stronie pomieszczenia, a część Izby Tradycji
służyć będzie jako zaplecze.
Wszystko to pięknie brzmi.
Pozostaje nam tylko trzymać kciuki, że prace zostaną
ukończone przed upływem
wyznaczonego terminu, czyli
kwietnia.

kuchni. Jestem wegetarianinem, moja religia zabrania jedzenia mięsa.

cy są ludźmi, którzy nie pozwalają ci tęsknić za rodziną.

Jak pracuje Ci się w naszej szkole?
Szczerze mówiąc, na początku byłem lekko
rozczarowany. Ale później, kiedy poznałem
uczniów, zobaczyłem ich entuzjazm to się
zmieniło. Mam poczucie, że dokonałem
świetnego wyboru przyjeżdżając do waszego liceum.

Czym zajmujesz się w Indiach?
Pochodzę z Bombaju i tam też studiuję.
Wybrałem zarządzanie w biznesie, gdyż
w przyszłości chciałbym otworzyć własną
firmę. Trenuje koszykówkę, więc często
gram mecze. Po za tym uwielbiam grać
w krykieta, w który jest w Indiach bardzo popularny oraz jeździć na rowerze.
Słucham też dużo muzyki. Ale nie mam
swojego ulubionego gatunku. Lubię pop,
rock, hip-hop. Najważniejsze, żeby muzyka
pochodziła prosto z serca.

Tęsknisz za rodziną i przyjaciółmi, którzy zostali w Indiach?
Tak, bardzo. Ale nie tak bardzo jak powinienem. Świetnie spędzam tu czas, a Pola-

Jak wygląda życie nastolatków w twoim
kraju?
Przede wszystkim chodzą do szkoły lub
studiują. W Indiach mamy dwa języki oficjalne. Kiedy zaczyna się swoją edukację,
można wybrać naukę albo w hindi albo
po angielsku. To zależy od ciebie. Poza
tym spędzają czas wolny podobnie jak
w innych państwach na świecie. Uprawiają
różne sporty, chodzą do kina, klubów, na
koncerty. Po prostu chcą się dobrze bawić
oraz czerpać radość z tego, co robią.
Marta Wnuk
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Muzyczne
podsumowanie
roku
12 miesięcy minęło, jak z bicza strzelił.
Jak w tym okresie wyglądała polska rzeczywistość – wszyscy wiemy. Polityczny
zamęt i nachalne próby budowania nowej
rzeczywistości (pod dumną nazwą IV RP)
na szczęście za nami. A muzyczny rynek?
Cóż, starał się żyć własnym życiem, w rytm
bardziej lub mniej żwawych melodii. W
moim artykule postaram się ten rok podsumować. I choć każdy z Was będzie miał
zapewne swoje typy i własnych faworytów,
mam nadzieję, że moich nie wygwiżdżecie.
Czuję ogromny ból, bo wiem, że jak zwykle czegoś zabraknie, o czymś będzie za
dużo… Zdecydowanie rok 2007 należał do
trójki osobowości muzycznego show biznesu, a mianowicie do Rihanny, Timbalanda

Kulturalna
Bydgoszcz
Luty, miesiąc tak długo wyczekiwany! Zaczynają się ferie zimowe! Uśmiech
maluje się na twarzach wszystkich uczniów!
Na korytarzach słychać już plany na te 14
dni słodkiego lenistwa! A jeśli zostajecie
w mieście i nie macie co ze sobą zrobić, nie
marnujcie czasu! Zapraszam do przeglądu
wiadomości kulturalnych na luty!
Zamiast siedzieć w domu, możemy przejść
się do kina! Co w tym miesiącu wchodzi na bydgoski wielki ekran? Zobaczmy!
Pod koniec stycznia weszło parę ciekawych pozycji, m.in. „Zaczarowana” – bajka
Disneya, ale za to jaka. Koniecznie musicie
sprawdzić, jak wyrwana z animacji dziewczyna poradzi sobie w realnym świecie!
„Piła IV” – to coś dla fanów kultowej sagi
horrorów, następna dawka wyrafinowanych tortur psychopatycznego mordercy.
Zamykając styczeń, 25.01 premiery:
„American Gangster”, „Asterix na olimpiadzie” oraz „Metoda”.
Czas na luty! Oto harmonogram premier
na ten miesiąc:
01.02. „Lejdis”, „Madame Satã”, “One Missed Call”, „Projekt: Monster”, „Pupendo”,
„Telenowela” oraz „To nie jest kraj dla
starych ludzi”.
08.02. „In Bloom”, „Królestwo”, „Królowie nocy”, „List”, „Operacja świt”, „Podróż
czerwonego balonika”, „Pokuta”, „Wyspa
dinozaura”,
13.02. „PS. Kocham Cię”, „Rozmowy
nocą”,
15.02. „Chłopiec z latawcem”, „Jumper”,
“Walk Hard: The Dewey Cox Story”
22.02. „ Droga do przebaczenia”,
„Fundacja”, „Import/Export”, „Koń wodny:
Legenda głębin”, „Mgła”, „Najpierw strzelaj,
potem zwiedzaj”, „Posterunek graniczny”,
„Sweeney Todd: Demoniczny golibroda
z Fleet Street”, „Wojna Charliego Wilsona”
29.02. „Gdzie jest Amando?”, „Mała
wielka miłość”, „Step Up 2 the Streets”,
„Wholetrain”.
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Kultura
i Nelly Furtado. Utwory, takie jak m.in.
„Umbrella” , „The Way I Are”, czy „Promiscuous Girl” na zmianę zajmowały czołowe miejsca na listach muzycznych całego
świata. Oczywiście, polska scena muzyczna nie pozostawała obojętna na hity spoza
kraju. Choć przeboje Dody, East Clubbers
czy Gosi Andrzejewicz nie zdobywały czołówek zagranicznych list, jednak były znane i lubiane na polskiej ziemi. Nie można
również nie wspomnieć o klubowych hitach, m.in. „Destination Calabria”. Optymizmem napawa nas fakt, że z roku na
rok odwiedza Polskę coraz więcej gwiazd
różnych gatunków muzycznych. W 2007
roku mogliśmy obejrzeć Rihannę, Akona,
50 Centa. Ten rok również zapowiada się
wspaniale szczególnie pod względem tzw.
mocnego grania. Do Polski przyjadą dwie
żywe legendy metalowej sceny muzycznej,
a mianowicie Metallica (28 maja w Chorzowie) i Iron Maiden (7 sierpnia na stadionie
Gwardii w Warszawie). W mijającym roku

mogliśmy być świadkami wielu powrotów,
jak np. powrót księżniczki muzyki pop
Britney Spears, który do udanych nie należy, lub to co bliższe sercu - reaktywacja
najbardziej kiczowatego gatunku muzycznego, jakim jest Disco Polo. Tak więc na
nowo mogliśmy posłuchać hitów: „Jesteś
szalona” czy „Daj mi tę noc”. Tylko po co?
Jeśli coś raz poszło odeszło w muzyczny
niebyt, niech tam lepiej zostanie. Podsumowanie? Nie będzie podsumowania. Jaki
był ten rok, każdy widział i jeśli chciał coś z
niego dobrego wyciągnąć (czyt. wysłuchać),
to tak zrobił. Jeśli się zagapił, jego strata.
Mam nadzieję, że dzięki temu, co w muzyce
się wydarzyło, dzięki trudowi różnych redakcji, które z lepszym i gorszym skutkiem
próbowały jakoś odnotować to co się dzieje
wokół, ktoś znalazł własną nirwanę. Jeśli
tak, to świetnie…

Tak przedstawia się luty w kinie, a jeśli
ktoś woli posiedzieć, posłuchać muzyki,
może się wybrać do wspaniałej bydgoskiej
Filharmonii Pomorskiej. Tutaj repertuar
się przedstawia następująco:
Już 1 lutego koncert „ Wielcy kompozytorzy rosyjscy”(cena biletów: od 15zł
do 28 zł),

El chupacabra –
obcy czy legenda?

5.02 – „Koncert z gwiazdą”- najsłynniejsze
kreacje wielkich Artystów w repertuarze
operowym, operetkowym, musicalowym
i piosenkarskim( cena biletów: 100zł, 40zł,
60zł),
6.02 – „Orkiestra Kameralna Capella
Bydgostiensis”
14.02 – Koncert walentynkowy –
„Bo miłość to cudowne dziecię” (cena biletów: 20zł,30zł)
15.02 – Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej (cena biletów: od 15 zł
do 28zł)
20.02 – „Przeboje muzyki filmowej na
harfę i smyczki” w programie m.in.: Śniadanie u Tiffany’ego; Różowa pantera; Piękna
i Bestia; Siedmiu wspaniałych; New York,
New York; Misja; Parasolki z Cherbourga;
Love Story; Ojciec chrzestny; Pod dachami Paryża; Noce i dnie, Polskie drogi, Pan
Tadeusz, Vabank, Ogniem i mieczem.
22.02 - Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej
29.02 - Koncert finałowy Festiwalu
Laureatów Konkursów Muzycznych
Teatr Polski w Bydgoszczy na ferie przygotował dla bydgoszczan spektakle : „Pchła
Szachrajka” oraz „Drugie zabicie psa”. Kto
jeszcze nie był na tych przedstawieniach,
ma czas na nadrobienie zaległości w ferie,
naprawdę warto!
Ferie to odpoczynek, ale zamiast wygniatać następną wklęsłość w jednej ze swoich
części ciała, można ten czas spędzić w miłej
i kulturalnej atmosferze! I tego Wam życzę!
Kasia Kolet

Didi

W roku 1987 w portorykańskich
gazetach „El Vocero” i „El Nuevo Dia”
pojawiły
się
pierwsze
informacje
na
temat
włochatego
stworzenia
o dużych, czerwonych ślepiach, ostrych
jak brzytwy kłach, zielonawoszarej
skórze oraz długich kolcach na grzbiecie. Istota ma 3-4 stopy wysokości
(1-1,2 metra) i porusza się na tylnych,
trójpalczastych łapach zakończonych
grubymi pazurami. Cienki, rozwidlony
język wystający z podłużnego pyska
szybko się porusza, wydając charakterystyczny syk, natomiast ciało bestii
wydziela nieprzyjemny zapach siarki…
Sprawa chupacabry nabrała rozgłosu
latach 90. ubiegłego stulecia. Wtedy właśnie
środkowoamerykańscy farmerzy zaczęli
masowo donosić o padaniu wielu zwierząt
domowych, takich jak kozy, krowy, kury
i gęsi. Na ciałach martwych stworzeń znajdywano niewielkie nacięcia, następnie
zaś stwierdzano całkowitą utratę krwi,
a nawet niektórych narządów wewnętrznych (najczęściej wątroby, serca i mózgu).
Początkowo winą obarczano Wampira
z Moca, nigdy niewidzianą przez człowieka istotę, rzekomo odpowiedzialnego za
podobne
zdarzenia
mające
miejsce
dwadzieścia lat wcześniej. Następnie
podejrzewano działalność sekty satanistycznej. Jednak przypadki odnotowane
w Puerto Rico, (bo tam tkwi geneza słynnej
kryptydy1), zaczęły się powtarzać na
terenie całej Ameryki Łacińskiej, a nawet
w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Wtedy portorykański komik Silverio Perez użył
po raz pierwszy określenia el chupacabra,
co w języku hiszpańskim oznacza dosłownie „wysysacza kóz”.

1
Kryptyda – zwierzę, będące obiektem badań kryptozoologów, którego istnienie nie zostało potwierdzone przez
zoologię. Są to stworzenia uznane za dawno wymarłe,
bądź znane z podań ludowych. Kryptydy dzieli się ze
względu na środowisko życia, stąd wyróżniamy: k. wodne
(np. Potwór z Lochness), k. lądowe (np. Yeti, Chupacabra), k. powietrzne (np. Diabeł z New Jersey). Niekiedy za
odrębną uważa się k. człekokształtne, tzw. hominidy (np.
Wielka Stopa). Kryptyda, której istnienie zostało oficjalnie
wyjaśnione i poparte niezbitymi dowodami, nosi miano

ex-kryptydy (np. tygrys albinos, wąż tęczowy).

Kultura
No i zaczęło się. Pogłoska stała się zarzewiem
paniki, ale i … taniej
sensacji. Wielu zaczęło
łączyć postać chupacabry z odwiedzinami UFO,
określając ją jako „zwierzątko” domowe obcych
(warto podkreślić, że
Puerto
Rico
słynie
z regularnych najazdów
kosmitów, a na całej
wyspie
wybudowano
grono ośrodków wojskowo-badawczych).
Inni
twierdzą, że chupacabra to mutant powstały
w wyniku nieudan go eksperymentu
genetycznego,
który
w
nieznanych
okolicznościach wymknął się z laboratorium. Wersja ta wydaje się nieco
bardziej racjonalna, lecz biorąc pod
uwagę małe prawdopodobieństwo istnienia tak nielicznej populacji (która przecież
musi się rozmnażać, by zapewnić ciągłość
gatunkowi) i dość niewiarygodny wygląd, to
brak jakichkolwiek podstaw naukowych,
aby uznać obecność „wysysacza kóz” na
Ziemi za fakt. Niemniej, kryptozoolodzy2
prowadzą intensywne badania w celu odnalezienia chupacabry. Tym bardziej, iż wiele zeznań świadków jest zastanawiająca…
Pierwszą osobą, która ujrzała dziwną kreaturę, był dowódca do spraw morderstw,
Jaime Riva, który wracając do domu drogą
w pobliżu Cannovannas, zobaczył siedzącą
przy ulicy skuloną postać. Myśląc, że to
człowiek potrzebujący pomocy, zatrzymał
samochód. Nagle istota szybko się wyprostowała ukazując wielkie czerwone oczy
i ostry język. Przerażony kierowca
natychmiast odjechał z miejsca zdarzenia.
Interesujące, że w tym samym czasie
Madelyne Tolentino mieszkająca na przedmieściach Cannovannas, widziała wraz
z sąsiadem parkujący samochód, z którego
wysiadł spanikowany kierowca. Następnie
ujrzała stworzenie wyglądające identycznie, jak opisane przez Rivę…
Innym razem, anonimowy policjant
z Campo Rico usłyszał dziwny krzyk przed
swoim domem. Gdy wyjrzał za okno zobaczył, jak potwór atakuje jego psa. Nie
zastanawiając się długo, chwycił karabin
i strzelił. Kula przebiła monstrum na
wylot i utkwiła w płocie, lecz nie wiadomo,
co stało się ze zranionym stworzeniem.
Mężczyzna znalazł pocisk i wysłał krew
zwierzęcia do laboratorium. Badania
wykazały, że w płynach ustrojowych osobliwego gatunku znajdują się zarówno
geny ludzkie, jak i roślinne oraz wszelkiego
rodzaju drobnoustroje. Co ciekawsze,
wszystkie składniki posiadały zbyt wysokie stężenie
jak na normalne warunki
życiowe organizmów.
Powyższe
przypadki
miały miejsce w Meksyku.
Jednak niedługo trzeba
było czekać, aby chupacabra dotarła do USA.
Choć pierwsze doniesienia
pochodzą z Miami, to jedno
z najciekawszych wydarzeń
nastąpiło
w
Tucson,
w
stanie
Arizona.
W 1996 roku rodzina
Espiroza obwieściła, jakoby słynny potwór zjawił się w ich domu! Pewnego wie-

czoru Joe, głowa rodziny,
zauważył dziko gestykulującą postać w ogródku.
Niespodziewanie, istota zwinnie przeskoczyła parapet
i wdarłszy się przez otwarte
okno bez skrupułów usiadła
na najmłodszym, siedmioletnim synu, po czym równie
szybko uciekła nie wyrządzając nikomu krzywdy!
Inne zgłoszenia dotyczyły
przede wszystkim padania
zwierząt i obecności w ich
ciałach specyficznych otworów. Stwierdzano również
utratę
narządów.
Długo
zachodzono
w
głowę,
jak
przez
zaledwie
kilkucentymetrową
dziurkę
wydobyć np. całą wątrobę! Jednak wkrótce,
w jednym z masakrowanych ciał znaleziono
ślady dziwnego enzymu, który prawdopodobnie rozpuszczał organy, aby zostały one
następnie wessane.
Działalność chupacabry odkryto też
w Polsce. Całkiem niedawno, na Pomorzu
i Mazurach niezidentyfikowane stworzenie
wymordowało hodowlane kury i króliki.
Pomórnik, (bo tak brzmi polska nazwa
chupacabry), zostawił na miejscu zbrodni
sierść, którą wysłano do Szwajcarii w celu
analizy dla CBUFOiZA3. Opinia dołączona
do nadesłanych wyników brzmiała następująco:
„… rozpoznanie polegało na izolacji i porównywaniu frakcji DNA oraz oparte jest
na cytochromie b. Wykazano, że posiadany
materiał jest specyficznym mikrosatelitą
Gulo gulo i typowy wyłącznie dla tego
gatunku. Dr Cloud Schelling, Depertement
für Nutztiere Abteilung Veterinarmedizinisches Labor, Zurich”.
Gulo gulo to łacińska nazwa rosomaka,
który, jak wiadomo, nie występuje na terenie Polski…
Czym więc jest chupacabra? Czy w ogóle
istnieje? Może stanowi kolejny po wampirach i smokach przykład wybujałej ludzkiej
wyobraźni? Z drugiej strony, dlaczego
by nie uznać jej za wynik ciągłej ewolucji, stworzenie o zmutowanych genach
wiodące samotne, nie uzależnione od
stada życie? Długo przyjdzie nam czekać na
odpowiedź…
Jednak nie zmienia to faktu, że chupacabra to doskonała pożywka dla prasy
i telewizji. Od lat tajemniczy stwór gra
główną rolę w filmach dokumentalnych
i reportażach, takich jak TVN-owskie „Nie
do wiary”, a całkiem niedawno pojawił się
w niskiego lotu horrorach. Istnieją, co
prawda, lepsze, meksykańskie produkcje,
jednak ich osiągnięcie wymaga wysiłku
większego niż zdobycie Mount Everest…
Poruszając temat Himalajów – warto by
dowiedzieć się czegoś
o popularnym „człowieku śniegu”, ale to
już kiedy indziej…
2
Kryptozoologia
–
(z
gr.
„kryptos”
–
ukryty, „zoon” – zwierzę, „logos” – nauka) – nauka
zajmująca
się
badaniem gatunków zwierząt,
których
istnienie
potwierdzają jedynie podania, legendy i relacje świadków, jednak brak naukowych
dowodów,
by
współczesna
zoologia
zatwierdziła ich wiarygodność.

3
CBUFOiZA – Centrum Badań UFO i Zjawisk Anormalnych – grupa zajmująca się badaniem oraz dokumentowaniem i wyjaśnianiem relacji o zjawiskach nieznanych.
Organizacja powstała w 1998 roku w Małopolsce, natomiast działalność na skalę krajową rozpoczęła w 2002
roku.

Klaudia Ziółkowska

Ellyza przedstawia
W dzisiejszym kąciku ,,Ellyza przedstawia” powrót do klasyki, czyli ,,Carrie”
Stephena Kinga.
Któż nie zna mistrza grozy, uwielbianego
przez fanów, cenionego przez krytyków?
Lecz czy ktoś pamięta jeszcze jego pierwszą
książkę? Z tytułową bohaterką, chcąc nie
chcąc, część z nas może się utożsamić.
Nie jest najładniejszą dziewczyną w szkole, nikt, nawet własna matka - fanatyczka
religijna, jej nie rozumie, często jest
obiektem głupich żartów, jak ten, który
doprowadza do Nocy Zagłady. Książka
jest sprawnie napisana, może dlatego dwa
lata po wydaniu została zekranizowana.
Niewątpliwie nie jest to najlepsza pozycja
w dorobku Kinga (mam nadzieję, że autor
też tak myśli ). I całe szczęście , bo pisarz
mógłby spocząć na laurach i nie napisać
kolejnych genialnych dzieł. Mimo to, warto
wsiąść czasem do wehikułu czasu i przenieść się w przeszłość, żeby z tym większą
przyjemnością czytać następne powieści
mistrza horrorów.
A teraz, Drogi Czytelniku, wróćmy do
teraźniejszości.
Coś z półki z nowościami, czyli ,,Ostatni
szczegół” Harlana Cohena.
Zdanie skromnej pani krytyk pewnie
Cię nie interesuje, ale może posłuchasz
Dana Browna, który powiedział, że ,,Harlan Coben wciągnie cię od pierwszej strony
i będzie szokował do ostatniej”? „Ostatni
szczegół” to kolejna powieść (patrz: lista
poniżej), w której pojawia się Myron Bolitar
- detektyw amator, agent sportowy, były
agent FBI. Myrona nie trzeba przedstawiać
zagorzałym odbiorcom książek Cobena
(wśród nich jestem ja). Tym zaś, którzy go
jeszcze nie poznali, mogę powiedzieć tylko
jedno: już czas go poznać i nie tylko jego.
Czyż docenilibyśmy wdzięk, czar i dobre
wychowanie Bolitara, gdyby nie jego przyjaciel Win? Tym z Was, którzy sądzą, że
literatura sensacyjna jest w złym guście,
mówię: sięgnijcie po Cobena, nie zawiedziecie się, a wspaniałe poczucie humoru
autora, którego nie znajdziecie wśród
innych pisarzy tego gatunku, będzie towarzyszyć Wam przez długi czas.
Moja rada dla tych, którzy nigdy nie
sięgnęli po książki tego autora: czytajcie
w kolejności powstawania książek, a nie
wydania ich w Polsce, czyli : „Bez skrupułów”, „Krótka piłka” , „Bez śladu” , „Błękitna
krew”, „Jeden fałszywy ruch”, „Ostatni
szczegół” i „Najczarniejszy strach”.
W 2008 r. życzę wszystkim miłośnikom
literatury samych wspaniałych książek do
czytania.
Tym zaś, którzy marzą, by kiedyś błysnąć
na firmamencie pisarstwa światowego,
dedykuję :
,,Nie trać czasu, czekając na natchnienie. Zacznij działać, a natchnienie cię
odnajdzie”.
Eliza Nowosad
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Skuwka, zasuwka
… czyli zabawy
z językiem
Kochani Czytelnicy,

Od nowego roku stajemy się ideałami
- choćby w kwestii językowej. Dość już
nieustannie
powtarzanych
błędów,
wytykanych nie tylko w sprawdzanych
wypracowaniach, ale także codziennym
życiu. Szumnie mówiąc rozpoczynamy
dział poprawności językowej w „Ellycie”.
Jako młoda redakcja, oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że do tekstów wkradają
się czasem „chochliki językowe”, dlatego
też prosimy Was, abyście korygowali nasze
błędy. Na wszelkie uwagi, skargi, zażalenia
czekamy pod adresem: poprawnosc.ellyta@wp.pl. Na tego również maila możecie
wysyłać zapytania dotyczące poprawności
językowej, na które, korzystając z rad specjalistów, postaramy się odpowiedzieć.
A teraz dość już ogólników. Czas na najczęściej popełnianie, a zarazem najbardziej
irytujące błędy:
- „będziecie Państwo” – pomieszanie z
poplątaniem. Druga osoba liczby
mnogiej, odnosząca się do trzeciej.
Trzeba dokonać wyboru i zdecydować się na wersję: wy będziecie lub
Państwo będą.
- „weznę, weźniemy” - jakby to powiedziała Superniania: nie, nie, nie, za
karę usiądź na jeżyka na tak długo,
ile masz lat. Koniecznie: wezmę i weźmiemy utworzone od podstawowej
formy wziąć (nie wziąść czy też
wziąźć)
- Proszę Panią - Panią prosi się niezwykle
rzadko, na ogół o rękę. Szczerze nie
polecam wzorować się na niektórych
politykach, szczególnie tych, których
sztab specjalistów od image już się
poddał. Nawiązując kontakt z rozmówczynią, stosując formę grzecznościową, używa się formy - Proszę,
Pani.
Czekamy na maile i życzymy powodzenia z
naszą „polszczyną chińszczyzną” ☺
Dominika Matuszak

Druga strona
lustra
O tym, ile stron zeszytu można zapełnić
notatkami na jednej lekcji, z pewnością wiedzą klasy, których lekcje historii prowadzi
pani profesor Kołowacik. Dla wielu uczniów
morze dat, faktów i nazwisk jest nie do
ogarnięcia. Okazuje się jednak, iż morze to
można wypić z uśmiechem na ustach i jeszcze czerpać z tego przyjemność.
Zawsze dostawała Pani Profesor piątki
z historii?
Z historii tak;) W liceum lekcje te
prowadził profesor, który nie uznawał
tłumaczenia, iż klasa „czegoś nie rozumie”.
Oczekiwał wyjaśnienia, czego dokładnie
nie rozumiemy. To zadanie najczęściej
należało do mnie. Kończyło się tym,
iż po prostu odpowiadałam na ocenę.
W czasach, kiedy chodziłam do liceum,
odpowiedź taka wyglądała inaczej niż
w chwili obecnej. Uczniów nie przepytywano
z trzech ostatnich lekcji, ale z całości
materiału. Niekiedy w czwartej klasie
padało pytanie dotyczące tematów przerabianych na pierwszym roku. Zawsze
jednak lubiłam historię, więc nie było to
dla mnie dramatyczne przeżycie.
Czy ktoś zaraził Panią tą pasją?
W pewnym sensie odpowiedzialny za to
jest mój dziadek. Gdy byłam dzieckiem,
zawiózł mnie do Biskupina, który spodobał
mi się tak bardzo, iż zainteresowałam się
historią. Rzeczywiście, wiele opowiadał mi
o minionych dziejach, jako że sam pasjonował się historią. Chcę jednak zaznaczyć,
iż przedmiot ten nie zawsze należał do
moich ulubionych. W szkole podstawowej
nauczyciel nie potrafił zaciekawić uczniów
wykładanymi przez siebie lekcjami, natomiast miło wspominam zajęcia biologii oraz
fizyki. Uczestniczyłam nawet w olimpiadzie
fizycznej, udało mi się przejść do etapu
wojewódzkiego. Z kolei, aby dostać się do
liceum, zdawałam egzamin z biologii, a nie
z historii. Zastanawiałam się wtedy dość
poważnie nad związaniem swojej przyszłości ze stomatologią. W szkole średniej
ta sytuacja jednak się zmieniła. Miałam
świetnego historyka, a nie najlepszego biologa. Wtedy też moje zainteresowania nieco
się zmieniły.
Jak wspomina Pani Profesor czasy liceum?
Wydaje mi się, że jest to
najlepszy czas w życiu. Trochę Wam zazdroszczę, że
jesteście na tym właśnie
etapie. Studia może i kuszą
samodzielnością, ale szkoła średnia to czas beztroski.
Co prawda, targają nami
emocje, mamy mnóstwo dylematów, ale z uśmiechem
wspominam te lata. W klasie,
oczywiście, tworzyły się różne grupki, jednak koleżanki
i koledzy miło zachowali się
w mojej pamięci. Ze znajomymi utrzymuję kontakt
właściwie do dzisiaj. Kiedy
wyjeżdżam do rodziny, a nie
pochodzę z Bydgoszczy, staram się z nimi spotykać.
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Druga strona lustra
Co takiego szczególnego jest w historii?
Staram się rozumieć świat, w którym
żyję. Co prawda, nie da się zaakceptować
wszystkiego, co dzieje się na świecie, bo
przecież niektóre wydarzenia wydają się
kompletnie pozbawione sensu. Umiejętność, o której wspominałam, wydaje mi
się jednak niemożliwa bez znajomości
historii czy też procesów, jakie zadecydowały
o jakimś fakcie. Ponadto postrzegam historię przez pryzmat ludzi ją tworzących. Nie
zgadzam się z opinią osób twierdzących,
że historia ogranicza się do faktów i wydarzeń, przyczyn i skutków. Dla mnie historia
to przede wszystkim ludzie z krwi i kości.
Ludzie mający różne słabości, a przecież
kto ich nie ma? Dlatego też uważam, iż najciekawszymi osobowościami z przeszłości
są te, które wcale nie były kryształowo idealne. Chociażby Kazimierz Wielki, jeden
z najbardziej znanych królów Polski.
Chociaż, gdyby się nad tym głębiej zastanowić i przeprowadzić sondę uliczną, to
pewnie większość ankietowanych powiedziałaby na jego temat tylko tyle, że zastał
Polskę drewnianą a zostawił murowaną.
Jest nam jednak o tyle bliski, iż rzeczywiście miał wiele słabości, a przez to wydaje
się taki ludzki.
Czy jest to Pani ulubiona postać historyczna?
Nie mam ulubionych postaci historycznych. Swoją pracę magisterską pisałam
o epoce napoleońskiej, co wcale nie oznacza,
że byłam jakoś szczególnie zainteresowana
samym Napoleonem. Właściwie - wręcz
przeciwnie:) Mówi się, że Polacy kochają
Bonaparte za jego zasługi dla Polski. Ja nie
należę do tego grona, ponieważ - według
mnie - realizował on wyłącznie własne interesy. Natomiast pasjonują mnie te postaci,
które nie są jednoznaczne, których losy nie
były proste i którymi targały silne emocje.
Fascynujące jest odkrywanie czynników,
jakie zadecydowały o takim, a nie innym
ich postępowaniu.
A dlaczego praca nauczyciela?
Lubię kontakt z młodzieżą. Poza tym
uważam, że człowiek powinien kierować się
w życiu tym, co kocha, a ja nie wyobrażam
sobie pracy w innym miejscu. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Jesteście bardzo
otwartymi osobami, chcecie poznawać
i się uczyć. Może nie zawsze uczniowie są
w najlepszej formie, w końcu nie musimy być
w dobrym nastroju dwadzieścia cztery
godziny na dobę, ale traktujecie to
trochę jak przygodę. A to z kolei zachęca
nauczyciela do poszukiwania nowych metod
nauczania, podsuwania nowych pomysłów.
Czy pamięta Pani Profesor swój pierwszy dzień w pracy?
Bardzo dobrze pamiętam swoje pierwsze
dni w szkole. Pracę rozpoczęłam w szkole
niepublicznej. Głowę miałam pełną ideałów, wydawało mi się, iż to wszystko, czego
nauczyłam się na studiach, można będzie
zastosować w praktyce. Mam na myśli na
przykład metody aktywizujące, umożliwiające odejście od tradycyjnego wykładu.
Przeżyłam na początku gorzkie rozczarowanie, gdy usłyszałam, że uczniowie tęsknią
za tymi wykładami, na których mają
z pewnością mniej zadań do zrealizowania.
Na szczęście udało mi się później przekonać
ich, że historia może być naprawdę interesująca, kiedy nauczyciel nie omawia
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wszystkiego, a mamy możliwość odkryć coś
sami. Analiza źródła historycznego i kontakt
z żywą historią jest dużo ciekawszy.
Owszem, tradycyjne wykłady także poszerzają naszą wiedzę, ale nasza praca jest
również niezbędna do lepszego poznania
przeszłości.
Pamięta Pani jakieś zabawne wydarzenie w pracy?
Pamiętam, jak jedna z moich pierwszych klas, o czym opowiedział mi ksiądz,
poprosiła przed sprawdzianem z historii
o modlitwę za mnie. Chcieli, aby w układaniu testu natchnęło mnie, abym zadała
takie pytania, na które oni będą znali
odpowiedzi. Stwierdziłam, że to bardzo
miłe, że się za mnie modlą.
Jak wspomina Pani Profesor czasy
studenckie?
Studia należy traktować przede wszystkim jako naukę samodzielności. Trochę
zazdroszczę obecnym licealistom wachlarza
możliwości, jeśli chodzi o wybór uczelni.
Kiedyś wyjazd za granicę był utrudniony nie tylko ze względów finansowych. Nowy
system polityczny dopiero się kształtował,
a wymiana międzynarodowa w dzisiejszych
czasach jest zdecydowanie łatwiejsza.
Czuję w związku z tym pewien niedosyt.
Jednakże okres studiów wspominam bardzo miło, ze znajomymi nadal utrzymuję
kontakt, bliższy nawet niż z koleżankami
i kolegami z liceum, jako że studiowałam
w Bydgoszczy.
Czym obecnie pasjonuje się Pani, za
wyjątkiem historii?
Pasje te, niestety, musiałam odłożyć
na pewien czas, zarówno ze względów
rodzinnych, jak i zawodowych. Lubię dobrą
literaturę, jednak nie mam obecnie zbyt
wielu wolnych chwil na czytanie. Po urodzeniu dziecka priorytety się zmieniają.
Zaległości staram się uzupełniać w trakcie
wakacji. Ponadto lubię podróże. Jeśli chodzi
o wyprawę bogatą w różne, niekoniecznie
przyjemne przygody związane z organizacją,
to do takich należał wyjazd z klasą do Grecji.
Mimo trudności była to bardzo wartościowa
wyprawa, chociażby ze względu na możliwość zobaczenia na własne oczy tego, czego
się naucza.
Istnieje jeszcze jakieś miejsce, które
chciałaby Pani Profesor zobaczyć?
Nie byłam jeszcze we Włoszech. Chciałabym także zobaczyć Irlandię, przede
wszystkim ze względu na krajobrazy.
Marzę także o wyprawie na Bliski Wschód,
choć jest to niespokojny rejon. Wydaje mi
się jednak, iż najszybciej uda mi się zrealizować plany związane z wyprawą na dawne
Kresy Wschodnie.
rozmawiała Daria Obarska
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Łatwy nałóg i co
dalej … ?!

Czyli cała prawda o narkotykach …
Temat bardzo nam bliski, choć jednocześnie jakże odległy… Wbrew pozorom
narkotyki są obecne w naszym życiu
prawie na każdym kroku. Najczęściej
sięgają po nie osoby młode, przede wszystkim w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Często zadajemy sobie pytanie:
dlaczego oni biorą?! Po co to wszystko?!
Odpowiedzi jest jednak wiele.
Pierwszy aspekt to, oczywiście, szkoła.
Uczniowie dzielą się na dwie podstawowe grupy: zrezygnowanych i ambitnych.
Wydawałoby się, że nic ich nie łączy, bo nie
ma takiej możliwości. A jednak…
Pierwsza grupa, czyli osoby uczące się
słabo, pełne kompleksów i problemów,
niejednokrotnie nie potrafią poradzić sobie z emocjami. Czują się niepotrzebni,
niekochani, beznadziejni. Ich świat legł
w gruzach, a oni… oni wpadają. Sięgają
po narkotyki. Zaczynają od jednorazowego
„brania” raczej miękkich narkotyków, później to już jednak rytuał i w grę zaczynają
wchodzić dragi twarde. Ich zasadą staje się
życie zgodne z regułami marihuany, kokainy, amfetaminy, haszyszu, ekstazy, LSD,
itp. Początkowo bronią się, mówiąc, że to
lekkie narkotyki, właściwie wcale ich nie
uzależniają, że nie muszą brać, że w każdej
chwili mogą rzucić.
To jednak nieprawda. Mówiąc tak, oszukują samych siebie. Ciągłe kłopoty potęgują
chęć brania, a to z kolei powoduje jeszcze
większe problemy. Błędne koło się zamyka.
Wszystkie narkotyki są groźne dla człowieka, a różnice między nimi polegają jedynie
na sposobie uśmiercania. Prawda jest jedna: osoby, które uzależniły się przed 18
rokiem życia, mają jedynie 50% szans na
dożycie 30 urodzin.
Nie myślcie jednak, że tylko tzw. „margines” ćpa. Podstępny nałóg wielokrotnie
dosięga także osoby inteligentne, wykształcone, pochodzące z dobrych rodzin. Często
sięgają ambitni, nienauczeni porażki i niepowodzeń. By zostać prymusem, by wygrać
„wyścig szczurów”, biorą, bo przecież to pomoże, rozwiąże kłopoty. Jednak wcale tak
nie jest. Co miało pomagać - staje się przyczyną problemów wielu ambitnych osób.
Sięgają także młodzi ludzie, którzy przeżywają w domu okres buntu. Mówią, że
nikt ich nie rozumie, że rodzice ciągle są
niezadowoleni, że nikt nie ma dla nich
czasu, że ciągle traktowani są jak dzieci,
że nie potrafią znaleźć wspólnego języka
z rodzin.
Do tego dochodzą jeszcze dylematy miłosne, zdrady, kłótnie i nieporozumienia ze
znajomym. Rozpacz i ból doprowadzają do
wielkiej desperacji. Właśnie tu rozpoczyna
się narkotykowe szaleństwo, narkotykowa
przygoda. Najpierw biorą, bo tak łatwiej.
Później, bo już zdążyli się przyzwyczaić.
Dalej jest tylko gorzej.
Tak powstaje labirynt, jakże trudny do
pokonania. Wzajemne pretensje rodziców,
kontrole, kary, ograniczenia. I dalej jeszcze
większy chaos i większe piekło. I jak teraz
temu zaradzić?!

Narkotyki już same w sobie są złe, ale
pod ich wpływem często dochodzi do
połączeń z alkoholem, stosunkiem seksualnym, czy też jazdą samochodem - często
tragicznych, a nawet śmiertelnych.
Pierwszy aspekt dotyczy nieprzemyślanych kontaktów seksualnych, kiedy to „pod
wpływem” nie myśli się o niechcianej ciąży,
skutkach zdrowotnych czy urazach psychicznych. Liczy się tylko chwila. Dopiero
później ponosi się tego konsekwencje.
Podobnie jest z prowadzeniem samochodu po zażyciu narkotyków. To jedno
z najbardziej ryzykownych i niebezpiecznych zachowań. Taki kierowca ma
spowolnione reakcje, źle ocenia prędkość,
odległość i wielokrotnie podejmuje błędne
decyzje. Często doprowadza to do wypadków, a nawet śmierci. Jednak już samo
posiadanie niedozwolonych substancji
może skończyć się konfliktem z prawem.
Uzależniony najpierw pożycza pieniądze,
gdzie się da i od kogo się da. Kiedy to już
nie działa, a nawet kieszonkowego brakuje coraz częściej, zaczynają się kradzieże.
Najpierw drobne. Zaczynamy od najbliższych, znajomych, aż trafiamy do osób
trzecich. Dla kolejnej działki można już
zrobić wszystko- handlować, zabijać, sprzedawać siebie i innych. Nie liczy się już nic.
Pewnego dnia może jednak skończyć się
igranie z prawem. Możemy zostać ukarani
grzywną lub pozbawieniem wolności nawet
do 10 lat.
Jak zatem widać, narkotyki to tylko
pasmo niekończących się problemów i nieszczęść.
Ale co robić i jak postępować, jeśli ktoś
w naszym otoczeniu jest uzależniony?!
Jak mu pomóc?! To bardzo trudne i pracochłonne zadanie, jednak mimo wszystko
realne.
Jeśli dobrze wiemy, że dana osoba
regularnie bierze, należy najpierw poważnie, lecz spokojnie i zdecydowanie zarazem,
porozmawiać z nią. Jeśli takie działania
nie pomogą, należy zwrócić się do osób
kompetentnych, czyli psychologów lub
innych lekarzy. Niekiedy wystarczy szczera
rozmowa, dobre chęci osoby uzależnionej,
jej bardzo silna wola, ale przede wszystkim odnalezienie sensu i celu, dla którego
mogłaby rzucić. Aby tak się stało, należy
pomagać takiej osobie ze wszystkich sił
i wspierać ją w każdej chwili, w każdej
sytuacji, być z nią, chociażby duchowo,
przez cały czas.
Taka pomoc jest procesem długotrwałym, trudnym i wymagającym wielkich
poświęceń. Uważam jednak, że mimo
wszystko warto poświęcić się i uwolnić
kogoś z nałogu.
Na zakończenie chciałabym dodać, że
tak naprawdę nie warto sobie niszczyć
życia narkotykami, bo przeżywa się
pod ich wpływem tylko ulotne przyjemności
i nietrwałe chwile radości. Prawdziwą sztuką życia jest stabilna droga naprzód, wbrew
przeszkodom i nieszczęściom, jakie czyhają na nas na każdym kroku, a nie ucieczka w bezmyślny świat blantów i dragów.
Pamiętajcie o innych i starajcie się im
pomóc, choć nie zawsze da się ich już odzyskać. Nie pozwólmy im się zniszczyć do
końca, na śmierć już tu - na ziemi.
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Rodzeństwo związek
nierozerwalny
Wielu z nas często narzeka na swoje
młodsze bądź starsze rodzeństwo. Prawdopodobnie bywały sytuacje, w których
wolelibyście pozbyć się brata czy siostry.
Bo to młodszym trzeba się opiekować, gdy
rodzice nie mają czasu, starsze natomiast
ciągle się wywyższa i na domiar złego skarży rodzicom. Tak, tak, znam takie sytuacje
z autopsji. Czy wiecie jednak, że istnieje
związek pomiędzy kolejnością przychodzenia na świat, a cechami osobowości danego
człowieka?
Pierwsze dziecko przez pewien czas jest
jedynakiem, ma rodziców na wyłączność i
silnie się z nimi identyfikuje. Gdy na świat
przychodzi drugie dziecko, sytuacja diametralnie się zmienia. Wszystko zależy, oczywiście, od odpowiedniej postawy rodziców,
mogą oni złagodzić uczucie odrzucenia u
pierwszego dziecka. Nie ulega jednak wątpliwości fakt, że w życiu kilkulatka wszystko przewraca się do góry nogami. Ta sytuacja ma wpływ na dalszy rozwój psychiki
dziecka (a właściwie obojga dzieci- młodszego i starszego) i późniejsze stosunki braterskie. Naturalne jest początkowe uczucie
zazdrości u pierworodnego dziecka. Będzie
chciało ono w różny sposób zwrócić na
siebie uwagę rodziców, a zarazem pozbyć
się intruza, jakim stał się dla niego nowy
członek rodziny. Konkurowanie o rodziców stanowi podstawę stosunków między
rodzeństwem. Jednak już po kilku miesiącach od narodzin relacje między dziećmi
ulegają poprawie i reakcje pierworodnego
nie są już tak nasilone. Starsze dzieci mają
przed sobą niezwykle trudne zadanie, bowiem zmagają się z wieloma przeciwstawnymi uczuciami, z którymi do tej pory nie
mieli styczności. Jednocześnie odczuwają
radość i strach, zainteresowanie i zazdrość
wobec małego rodzeństwa. Bywa, iż starsze
dziecko próbuje naśladować noworodka,
aby tylko zwrócić na siebie uwagę rodzica,
który więcej czasu poświęca teraz mniejszemu dziecku. Jednak początkowe relacje
między rodzeństwem często zmieniają się
z upływem czasu. Starsze staje się przewodnikiem. Jest inicjatorem zabaw, swoim
zachowaniem daje przykład, jak ma postępować to młodsze. Dawnego jedynaka taka
sytuacja napawa optymizmem, znów czuje
się potrzebny i wartościowy. Również młodsze dziecko czerpie korzyści z przebywania
z rodzeństwem. Uczy się, jak ma się zachowywać, aby osiągnąć zamierzone cele i stara
się nie popełniać błędów starszego kompana. Młodsze rodzeństwo, obserwując reakcje starszego, może tę wiedzę wykorzystać
do zdobywania swoich celów. W relacjach
między braćmi i siostrami dostrzegane są
pierwsze oznaki empatii. Wykazują ją już
dwuletnie dzieci. Starsze dzieci uczą się, co
czuje w danym momencie ich młodszy brat
lub siostra, dzięki czemu w dorosłym życiu
łatwiej jest im zrozumieć uczucia innych
osób. Bardzo pokrzepiający jest fakt, że relacje zbudowane w dzieciństwie mogą pozostać niezmienne przez całe życie. Wielu
dorosłych utrzymuje wspaniałe relacje ze
swoim rodzeństwem i udziela im wsparcia
w trudnych sytuacjach.
Relacje między rodzeństwem są istot-
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nym elementem kształtowania się naszej
osobowości. Pozytywne stosunki we wczesnym dzieciństwie budują naszą psychikę,
uczą, jak postępować mądrze i tak, by nie
krzywdzić drugiego człowieka. Dlatego nie
narzekajcie więcej na swoje rodzeństwo!
Zrozumcie, że więź między wami jest nierozerwalna i wyjątkowa. Postarajcie się, aby
wasze relacje były jak najlepsze, ponieważ
to dobrze rokuje na przyszłość. Badania
wykazały, że dzieci pierworodne są inteligentniejsze, natomiast młodsze uczą się na
błędach starszych, dzięki czemu wykazują
się większym sprytem. Dlatego nieważne,
którzy z kolei się urodziliście, ważne, że
jesteście równie wspaniałymi ludźmi i nie
jesteście sami - zawsze możecie liczyć na
swoje rodzeństwo.
Anna Krukowska

Za Bramą
Agnieszka Ryska
ROZDZIAŁ 3
Na dziedzińcu
Gosia obudziła się następnego dnia
z ogromnym żalem do samej siebie.
Wiedziała, że źle rozpoczęła rozmowę
z chłopakiem i być może straciła już szansę na kolejną. Nie zamierzała jednak zbyt
łatwo się poddawać. W dziwny sposób
coraz mniej myślała o Julce, a coraz więcej
o jej bracie, chociaż starała się przed tym
bronić. Wciąż stawała jej przed oczami jego
chuda twarz, a na myśl o piwnych oczach
chłopaka przechodziły ją dreszcze. Przeciągnęła się, obdarzając promiennym uśmiechem stertę ubrań na krześle.
W jej pokoju zwykle panował bałagan albo, jak sama lubiła to określać,
artystyczny nieład. Pod ścianą, tuż obok
drzwi stało biurko pokryte tonami papierów
przyniesionych z zarządu, a często również
szkolnymi podręcznikami, które leżały
także na szafach i łóżku, ustawionym tuż
pod oknem. Półki uginały się pod ciężarem książek i słowników. W kącie pokoju,
na drewnianym stoliku, stała rozłożysta
paprotka.
Małgosia ziewnęła przeciągle i przeszła
do kuchni.
- Dzień dobry! – powiedziała wesoło,
usiadła przy stole, wsypała do miseczki
płatki i zalała mlekiem. – Tata śpi? – spytała, patrząc na wiszący na ścianie zegar,
który wskazywał wpół do dziesiątej.
- Jest w pracy – odpowiedziała jej matka.
– Ubierz się i zaraz pójdziemy na zakupy.
Dziewczyna jęknęła w duchu. Miała
zamiar jeszcze raz spróbować odnaleźć
uliczkę, chociaż chłopak wyraźnie dał jej
do zrozumienia, że nie chce od niej pomocy. Spytała mamę o nazwę ulicy, której
zdążyła już nauczyć się na pamięć.
- Tak, wiem gdzie to jest – odpowiedziała
jej kobieta, wyjmując z lodówki warzywa

Za Bramą
na sałatkę. – Co stamtąd chcesz? To,
delikatnie mówiąc, nieciekawa dzielnica.
- PCK – odparła z uśmiechem dziewczyna.
– Pokażesz mi gdzie to jest, mamuś?
Kobieta przerwała obieranie warzyw
i spojrzała na córkę.
- Jeśli musisz tam iść, to weź kogoś
ze sobą. To naprawdę niebezpieczny rejon.
Dziewczyna
wzruszyła
ramionami,
dokończyła jedzenie płatków, pocałowała
mamę w policzek i pobiegła do pokoju, by
po chwili znów pojawić się w kuchni, ubrana i uczesana.
***
Stała niepewnie u wylotu uliczki, rozglądając się dookoła. Było już ciemno
i trochę się bała, jednak chciała jak
najszybciej odnaleźć mieszkanie Bednarskich. Postawiła parę ostrożnych kroków
na drodze wyłożonej starym brukiem i zaraz
cofnęła się przestraszona, kiedy tuż obok
niej przebiegł z piskiem ogromny szczur.
Z narastającym niepokojem ruszyła przed
siebie, przeszukując wzrokiem ściany
budynków, by odnaleźć właściwy numer.
Mało która kamienica była oznaczona,
a widok wybitych okien nie napawał
jej optymizmem. Szybko zaprzestała
więc spoglądania na boki i postanowiła
odszukać bramę, przy której widziała
dziewczynkę.
Każdy najmniejszy szelest i odgłos
nocy przyprawiał Gosię o przyspieszone
bicie serca. Wreszcie dotarła na miejsce i natychmiast przylgnęła do ściany
budynku. Usłyszała kroki dochodzące od
strony podwórza. Czekała z niepokojem
i prawie odetchnęła z ulgą, kiedy rozpoznała
sylwetkę chłopaka.
Nastolatek nie rozglądał się, dzięki czemu
mogła pozostać niezauważona. Przerzucony przez jego ramię plecak był pusty
i połatany. Zaciekawiona, zaczęła iść za
nim. Chłopak wydawał się być zatopiony
w myślach i nie słyszał jej za sobą. Starała
się jak najciszej stawiać kroki, jednak od
czasu do czasu głośniej stuknęła obcasem.
Bednarski nie zwracał na to uwagi, jakby
był przyzwyczajony do dziwnych odgłosów
nocy.
Kiedy po kilkunastu minutach chłopak
wciąż się nie zatrzymywał i coraz bardziej zagłębiał się w tę ponurą dzielnicę,
zaczęła się niecierpliwić, a nawet trochę
niepokoić. Starała się zapamiętać drogę,
jednak zbyt często skręcali, by jej się to
udało. Kilka razy przestraszyła się, że
straciła chłopaka z oczu i się zgubiła,
jednak zawsze z ulgą witała ponownie
jego sylwetkę, wyłaniającą się nagle
z mroku nocy.
W końcu chłopak wszedł na dość duży
dziedziniec, oświetlony blaskiem lamp,
ustawionych pod ścianami budynków,
którymi był otoczony. Okolica sprawiała wrażenie dużo bardziej spokojnej,
zadbanej i bezpiecznej niż dzielnica,
w której mieszkał nastolatek. Bloki może
nie były imponujące, ale prezentowały
się dużo lepiej niż podupadłe kamienice
z oknami zabitymi deskami. Dziedziniec
był całkiem schludny, prawie kwadratowy,
wyłożony kostką chodnikową.
Chłopak podszedł do jednego z ustawionych w rogu śmietników i zaczął wyjmować
z niego puste puszki, które wkładał do
plecaka. Gosia stanęła jak wryta. Przyglądała się przez chwilę, po czym spróbowała
się delikatnie wycofać. Wpadła jednak
na ustawiony obok kolejnego śmietnika

Za Bramą
stos garnków, które poprzewracały się
z hukiem.
Chłopak odwrócił się gwałtownie i jęknął. Małgosia uśmiechnęła się do niego
niepewnie jednak ani na jego ustach, ani
w jego oczach nie dostrzegła odwzajemnienia
gestu..- Cześć – powiedziała nieśmiało
dziewczyna.
Spiorunował ją spojrzeniem. Nie wytrzymała i spuściła wzrok. Po chwili usłyszała, że
chłopak powrócił do przerwanej czynności.
- Czemu to robisz? – odważyła się spytać.
- Śledziłaś mnie od początku? – odpowiedział pytaniem.
Ponownie przerwał i odwrócił się w jej
kierunku, patrząc na nią wyczekująco.
Po chwili wahania podeszła bliżej i ledwo
zauważalnie skinęła głową. Westchnął.
- Dlaczego to robisz? – ponowiła pytanie.
- Zarabiam… - odparł. – Czego ty,
dziewczyno, ode mnie chcesz?! – zawołał
nagle dużo bardziej niecierpliwie. – Nie
pomożesz mi.
Gosia stała obok tego tajemniczego chłopaka i czuła się jak dziecko
przyłapane na psocie.
- Ja… - zaczęła, nie bardzo wiedząc jak
skończyć.
- Odpuść sobie, co? Idź do domu.
Działał na nią strasznie dziwnie. Wystarczyło, że to powiedział, a ona odwróciła
się i pomaszerowała w kierunku, z którego
przyszli. Zanim jednak zdążyła wyjść
z dziedzińca, przystanęła i niepewnie spojrzała na chłopaka.
- Coś nie tak? – spytał niecierpliwie.

Na wesoło
- Nie znam drogi – odparła nieco śmielej.
Chłopak westchnął, złapał ją za nadgarstek i, nie bawiąc się w delikatność,
pociągnął za sobą tak, że prawie się
przewróciła. Wyraźnie widziała, że był poirytowany i właściwie mu się nie dziwiła.
Powoli udawało jej się wyjść z dziwnego,
hipnotycznego stanu, w który wpadła pod
wpływem jego spojrzenia. Mocny uścisk
Bednarskiego sprawiał, że bolała ją ręka.
- Puść. Umiem chodzić – powiedziała
spokojnie.
Chłopak spojrzał na Gosię zaskoczony,
jakby zdumiony faktem, że się odezwała.
Posłusznie rozluźnił uścisk. Dziewczyna
potarła parę razy bolące miejsce.
Małgosia szybko zauważyła, że nie wracają tą samą drogą, którą przyszli na
dziedziniec. Budynki stawały się coraz
bardziej zadbane i nowoczesne. Przybywało
lamp ulicznych i przystanków autobusowych. Wreszcie wyszli na główną ulicę.
Przez całą drogę nie odezwali się do siebie
ani słowem.
- To cześć – rzucił krótko chłopak i odszedł
w swoją stronę.
- Nie powiesz mi nawet jak masz na
imię? – zawołała za nim Gosia, jednak on
sprawiał wrażenie jakby jej nie słyszał.
„Kim ty myślisz, że jesteś?!” – krzyknęła
w myślach dziewczyna i pobiegła na autobus, który właśnie podjechał na przystanek.
c.d.n

„Kolekcjonerstwo ma charakter profesjonalny i wiąże się ze zdobyciem pewnej
wiedzy o przedmiocie. Polega na porządkowaniu zbioru, który powinien być
dostatecznie duży i w miarę kompletny.
Jeśli ktoś posiada kilka unikatów, to
posiada tylko fragmentaryczny zbiór.
Kolekcjoner dąży do zdobycia całości.”
Uderzenie Mariusza Lewandowskiego zza pola karnego, Ricardo z trudem
wybija piłkę w lewo, dopada do niej
Euzebiusz Smolarek i mamy bramkę
dla naszego zespołu! Grzegorz Rasiak
odbiera futbolówkę na środku boiska,
podaje po ziemi do Smolarka i 2-0! Tak,
któż nie pamięta meczu Polska-Portugalia i wspaniałego zwycięstwa biało-czerwonych nad czwartą drużyną świata.
Polscy eksperci piłkarscy. wspominając
o naszych sukcesach zagranicznym
kolegom, mogli wreszcie przestać mówić
o mundialu z 74 roku, Polacy mogli znowu
być dumni ze swojej drużyny. Pokolenie
młodzieży urodzonej w latach 90-siątych
mogło wreszcie zobaczyć na żywo genialnie
grających piłkarzy z orzełkiem na piersi.
Któż nie chciałby mieć jakiejś pamiątki
z tego meczu u siebie w domu? Chyba tylko
ci nieinteresujący się polską piłką nożną.
Rodzajów takich pamiątek jest bardzo
wiele, od biletów z takich spotkań, po
koszulki samych grających… Wszystko
zależy od nas. Takie są właśnie początki
kolekcjonowania. Gdy już mamy jeden
bilet, to najczęściej jest tak, że mamy
wewnętrzną potrzebę dokupienia drugiego,
trzeciego i kolejnego. Ani się spostrzeżemy,
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a mamy już pokaźną kolekcję. W praktyce,
niestety, nie jest to takie łatwe. Żeby zdobyć
coś wartościowego trzeba się nieźle natrudzić. W zależności od tego, co zbierasz,
musisz się też liczyć ze sporymi wydatkami.
We wszystkich kategoriach są pozycje na tyle popularne, że można je kupić
za grosze oraz „białe kruki” wyceniane na
kilkaset złotych, a niekiedy nawet kilka
tysięcy. A wspomnianych przeze mnie
wcześniej rodzajów kolekcjonerstwa sportowego jest mnóstwo m.in.: odznaki,
szaliki, proporczyki, medale, naklejki, wlepki, zdjęcia, pocztówki, puchary, figurki,
autografy i wiele innych. Bywają kolekcjonerzy, który zbierają też np. wszystko
o ulubionym klubie sportowym, bądź
pamiątki dotyczące wybranego (najczęściej
rodzinnego) miasta.
Hmm, a może znajdzie się też ktoś,
kto zbiera kije hokejowe, oszczepy czy buty
do rzutu młotem.
Ludzie są różni i mają różne pasje.
Jarosław Bednarz

Jak nas czołg najedzie, to nic nas już
nie uratuje.
Nie pytajcie mnie dlaczego. Moja
odpowiedź i tak brzmi – bo tak jest.
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Muszą być podręczniki, musi być niebiesko na tych ławkach.
Testosteron – to trzeba wziąć pod
uwagę.
Boisz się kolegi? – to się przesiądź.
Obudziłam się i teraz mi tak po głowie
chodzi – Honduras...
Bo byśmy usnęli jak ci błędni rycerze
aż do końca świata.
Jakaś kula tocząca się falą inteligencji...
Teraz to przelatujecie przez to liceum
jak perszingi.
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Ładysława Łepek

•
•
•

Kącik kolekcjonera

Kolekcjonerstwo

Pfsor powiedział

Co ty tak rękami machasz. Zaraz nogami tak zaczniesz, i będzie...
Bo ja słyszę zawsze, widzę, o nawet
myślę też, wiecie?
(wybierając osobę do tablicy) No, to
może Asia, bo ona jest dzisiaj taka
rozkoszna.

Sport

Podsumowanie
roku w naszej
szkole

Jak co roku wiele działo się w szkolnym sporcie. Czasem cieszyliśmy się
z wielkich wygranych, choć bywały i dni,
gdy trudno było pogodzić się z gorzkim
smakiem porażki. Dzielnie walczyły nasze
siatkarki i siatkarze, koszykarki i koszykarze, szczypiornistki
i szczypiorniści,
lekkoatletki i lekkoatleci, wioślarze, piłkarze, a także wszyscy Ci, którzy w jakiś
sposób prezentowali godnie nasze liceum.
Niezmiernie cieszymy się z odniesionych
sukcesów, a cóż nam pozostaje na nowy
rok - by był jeszcze lepszy od poprzedniego
i bardziej obfity w zwycięstwa!!!

POWODZENIA!!!

ZABAWA

Zabawa

Rozwiązanie

Dziecinnie prosty teścik.
Oto najłatwiejszy quiz pod słońcem.
Plan-minimum to 5 poprawnych odpowiedzi.
Bądź duży i nie oszukuj! Ale nie daj plamy!
1) Jak długo trwała Wojna Stuletnia?
2) Który kraj robi kapelusze Panama?
3) Z jakiego zwierzęcia robi się catgut?
4) W jakim miesiącu Rosjanie obchodzą rocznicę Rewolucji Październikowej?
5) Z włosów którego zwierzęcia zrobiona jest szczotka wielbłądzia?
6) Nazwa Wysp Kanaryjskich pochodzi od nazwy którego zwierzęcia?
7) Jak miał na imię król Jerzy VI?
8) Jakiego koloru jest zięba purpurowa?
9) Skąd pochodzi chiński agrest?
10) Jakiego koloru jest czarna skrzynka w samolocie?

1) 116 lat
2) Ekwador
3) z owiec i koni
4) w listopadzie
5) z wiewiórki
6) od psów
7) Albert
8) szkarłatnego
9) z Nowej Zelandii
10) pomarańczowa,
oczywiście
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