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Zabawa

Bal, jakich mało!

31 stycznia 2009 na zawsze pozostanie w pamięci tegorocznych maturzystów.
To w końcu data studniówki I LO! Wielki
bal odbył się tradycyjnie w Operze Nova
w podniosłym klimacie. Nie zabrakło
wspaniałego poloneza, ogromnego tortu,
kieliszka szampana, a także zabawy do białego rana! Było naprawdę wspaniale. Wieczór uświetnił występ tańca towarzyskiego
w wykonaniu uczennicy – Dominiki, a także
krótki układ Moniki i Oli. Największą
niespodzianką okazał się jednak występ
nauczycieli, czyli High School Musical.
Popis swoich umiejętności tanecznych dali
Pan Piotr Dobosiewicz, Pani Małgorzata
Kolmajer, Pani Małgorzata Niewiadomska, Pani Sylwia Kaniewska, Pani Pepa
Castan oraz Pani Beata Gołębiewska. Występ
naprawdę warto było obejrzeć. Następnym
punktem gali było rozdanie tzw. „Norwidków”, czyli wyróżnień dla wybranego
nauczyciela od każdej z klas. Taką nagrodę
otrzymali m.in. Pani Dyrektor Katarzyna
Narojczyk, Pani Joanna Tucholska, Pan
Jarosław Acalski, Pani Elżbieta Bsufka,
a także Pani Barbara Izdebska. Nie
zabrakło emocji, wzruszeń. Następnie
wszystkich porwał wir tańca. Impreza
okazała się bardzo udana, a zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele nie schodzili
z parkietu.
Tegoroczni maturzyści długo jeszcze
wspominać będą szaleństwa tamtej nocy,
jednak teraz pora wziąć się do roboty, bo
matura tuż tuż ;)
Sylwia Nadolna

Witajcie w nowym roku,
Drodzy Czytelnicy!
Muszę to napisać. Jestem strasznie stremowana, ponieważ po raz pierwszy to ja przekazuję „ellytę” w Wasze ręce. Dodatkowo przejmujący może być
fakt, że jest to wydanie nie byle jakie, bo noworoczne.
A jak wiadomo, nowy rok oznacza nowe możliwości, ale
także nowe wymagania. Cała redakcja ma wielką
nadzieję, że przez kolejne sześć miesięcy uda się jej
sprostać Waszym oczekiwaniom.
Styczniowo – lutowa „ellyta” zajmuje się niezwykle zróżnicowaną tematyką. Na pewno zainteresuje
Was fotoreportaż z gorącej nocy studniówkowej czy
relacja z wymiany w Niemczech. Oprócz recenzji książki proponowanej w każdym numerze przez Ellyzę, będziecie mieli okazję przeczytać
o styczniowym koncercie obdarzonej niezwykłym głosem Lilu. Ania postara się przybliżyć
Wam tajemnice wegetarianizmu, a Daria z właściwym sobie poczuciem humoru zaprezentuje kolejną z dzielnic naszego miasta – Osową Górę.
Tradycyjnie przypominam, że czekamy na Wasze maile z uwagami i propozycjami tematów, którymi moglibyśmy zająć się w przyszłości. Piszcie na adres:
ellyta.redakcja@gmail.com .
Z życzeniami samych sukcesów w 2009 roku
frtk

Piękno podróży
Gość w bibliotece

21 stycznia w bibliotece miałem
przyjemność prowadzić spotkanie z Panem
Marcinem Kaczanowskim. Wiem, że nazwisko nic Wam nie mówi, ale naprawdę
warto czytać mój tekst dalej, mimo że jest
poświęcony człowiekowi, o którym nigdy
w życiu nie słyszeliście. Wyobraźcie sobie mężczyznę. Nie za wysoki, miła twarz,
z lekkim zarostem, na nosie okulary.
Z zawodu dziennikarz i tłumacz
języka
japońskiego.
Z
zamiłowania
podróżnik. Któż z nas nie marzy o dalekich wyprawach, pięknych krajobrazach
i nocowaniu w namiocie w szczerym polu,
w jakimś przypadkowym miejscu w przypadkowej miejscowości. Szczególnie teraz,
kiedy trzeba (do diaska), uczyć się
i odrabiać setki zadań domowych. Pięknie

się mówi o podróżach. Wspaniale ogląda
się filmy podróżnicze albo czyta książki,
ale z samym wyruszeniem na taką szaloną
wyprawę jest już o wiele trudniej. Rodzice,
pieniądze, złe prognozy i wyprawa kończy
się, zanim się jeszcze rozpoczęła. Człowiek, o którym wspomniałem na początku,
naprawdę to robi. Podróżuje, odkrywa
i zwiedza. Europa nie stanowi dla niego
tajemnic. Azję zna bardzo dobrze. Japonia
jest jego drugą ojczyzną. Amerykę Północną również odwiedził w czasie swoich
wypraw. Podróżując rowerem, objechał
całą Polskę.

ZIMNOOO !!!
Kurtki, szale, rękawiczki na lekcjach?! Czy to możliwe?! A jednak …
Kilkunastostopniowy mróz na dworze
daje się też w znaki i w naszej szkole.
W niektórych salach jest strasznie zimno
i temperatura spada poniżej 10-tej kreski.
Okna są nieszczelne, a kaloryfery tylko
lekko ciepłe. Takie skrajne warunki doprowadziły do skrócenia lekcji w dniach
7-9.01 oraz 14-16.01. Zajęcia odbywały się
po 30 minut z 5 minutowymi przerwami
i trwały tylko do 12:45. Nie odbyła się z tego
powodu większość sprawdzianów, a praca
na lekcjach była naprawdę bardzo utrudniona.
To dopiero początek zimy, więc co
będzie dalej?! Jak zaradzić problemowi,
gdy temperatura w klasach jest niewiele
wyższa niż na dworze? Czy możemy liczyć na polepszenie sytuacji?! Czy coś się
zmieni?
Na dzień dzisiejszy pozostaje nam
jedynie ciepły strój, dużo optymizmu
i czekanie na szybkie nadejście wiosny! ;)
Sylwia Nadolna

Oczywiście, żeby podróżować, trzeba
mieć pieniądze. Wykłada więc język
japoński na UMK w Toruniu oraz dodatkowo pracuje jako tłumacz w japońskich
firmach.
Pan
Kaczanowski
przedstawiał
uczestnikom spotkania w naszej szkole
swoje pamiątki z pobytu w kraju kwitnącej wiśni, czytał japońskie teksty i uczył
nas podstawowych zwrotów tego - nie da
się ukryć - egzotycznego języka. Na początku wydawał mi się stremowany i pewnie
rzeczywiście tak było, ale potem pokazał
klasę. Wspaniałe jest to, że ten skromny
i na pozór zwyczajny człowiek ma w sobie
tyle odwagi i siły, że jego wyprawy, mimo
przeciwności losu, dochodziły i dochodzą
do skutku. Bo z życia należy brać jak najwięcej. Trzeba żyć, a nie tylko istnieć.
Jarosław Bednarz
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Obóz we Włoszech
W dniach od 12.12.2008 do 21.12.08
mogło Wam się wydawać, że brakuje kilku
kolegów i koleżanek w ławkach, na szkolnych korytarzach. Mało tego, brakowalo
również dwóch Pań Profesor od wf-u! Otóż
muszę się przyznać, że zamiast chodzić
z plecakiem do szkoły, my wybraliśmy się
w góry do Włoch. Wyjazd sprzed filharmonii,
mnóstwo ludzi, jeszcze więcej plecaków,
kolorowe kurtki, rękawiczki, narty, deski,
kijki oraz inne akcesoria zdobiły szary
bruk parkingu, uniemożliwiając przejazd
innym pojazdom. Czekając na autokar,
dopinaliśmy ostatnie szczegóły: „Paszport?
Jest! ubezpieczenie? Jest! Chęć przygody?
Jeest!” Po kilkunastu minutach oczekiwania, na horyzoncie zza mgły wyłonił się
nasz śnieżnobiały autokar, który miał nas
zawieźć do Dobbiaco. Ta optymistyczna
wersja okazała się realna i po kilkunastu
godzinach ujrzeliśmy przepiękną krainę
śniegu.
Rozpakowanie autokaru wyglądało
podobnie jak zapakowanie, czyli multum
walizek, pokrowców na narty, deski i my
obijający się o siebie, w nadziei, że uda się
jak najszybciej dostać do wymarzonego pokoju. Tego dnia nie mieliśmy już okazji, by
spróbować białego szaleństwa, ale mimo to
na nudę narzekać nie mogliśmy, bowiem
czas dodatkowo umilała sauna i basen.
Wieczorem, na kolacji, po raz pierwszy
mogliśmy skosztować tak słynnej włoskiej
kuchni. Zresztą, dużo lepiej od samych
dań, wspominamy kelnerów, z którymi
można było rozmawiać nawet po polsku.
Było to bardzo zaskakujące przeżycie,
polski językiem międzynarodowym; nawet
w restauracjach przy stoku zamówienia
przyjmowali „po naszemu”.
Następnego dnia czekała nas wczesna pobudka, śniadanie i wyjazd na stok
autokarem z bardzo sympatycznymi
driverami, dzięki którym poznaliśmy piosenkę, a właściwie super hit wyjazdu „Biełyje
Rozy”. Za każdym razem, gdy pan kierowca
zapodawał to w głośniki, całe towarzystwo
wpadało w dziki szał, w ten sposób z normalnego szkolnego pojazdu zrobiło się disco na
kółkach. Po kilku minutach dojeżdżaliśmy
na miejsce. Pierwsze zjazdy wyglądały
różnie, tak jak stopień zaawansowania
w naszych szeregach. Z tego też powodu
podzielono nas na snowboardzistów, narciarzy dobrych (czyli początkujących) oraz
narciarzy bardzo dobrych (tych, którzy
potrafili już hamować).
W sumie każdy dzień miał następujący rozkład: od 9 do 16 na stoku, następnie
powrót do hotelu i czas wolny, który
wykorzystywaliśmy bardzo różnie, jednym z naszych ulubionych zajęć było lepienie bałwanów oraz ćwiczenie jazdy na
„woansie” czyli uprawianiu „iurkingu”. Jest
to stosunkowo nowa dyscyplina sportu,
odkryta przez dwóch, niedługo już absolwentów naszego LO, Przemysława S. syna
państwa Siemaszko oraz Piotra G. syna
państwa Górka (celowo nie podajemy nazwisk chłopców, gdyż chcieli oni zachować
anonimowość). By przybliżyć Wam sylwetkę
tej nowej dyscypliny, porozmawialiśmy
z autorami:

Ellyta: dziękuje bardzo za wywiad i życzę sukcesów w rozwijaniu tego nowego
hobby!.
Jak państwo widzą, młodzieńcy nie
byli zbyt rozmowni, jednak od osób zainteresowanych udało nam się dowiedzieć,
że dyscyplina ta polega na zjeżdżaniu
z górki na desce siedząc na niej, deska
właść. woans, mieści dwie osoby: sternika
oraz napędzającego. Prędkości uzyskiwane przez iuirkistów nie są oszałamiające,
jednak zjazd dostarcza wielu emocji. Na
obozie we Włoszech sport ten szybko
znalazł wielu wielbicieli i stał się
popularny do tego stopnia, że nawet krążyły plotki o pierwszych nieoficjalnych mistrzostwach świata. Do wyścigu jednak nie
doszło, ponieważ wychowawcy, ze względu
na nasze bezpieczeństwo, nie dopuścili do
jego zrealizowania.
Czas na wyjeździe mijał za szybko,
piękna pogoda i miła atmosfera wpływała
na wszystkich bardzo korzystnie. Warto
jeszcze napisać o naszym przewodniku,
panu Jurku, który cały czas miał nas na
oku, ale po każdym dniu spędzonym na
śniegu częstował nas krówkami.
Wyjeżdżaliśmy stamtąd wymęczeni, poobijani, niektórzy, niestety, również
z nieco poważniejszymi kontuzjami, ale
z żalem żegnaliśmy się z tą malowniczą,
zimową miejscowością. Szczerze mówiąc,
był to mój pierwszy wypad na narty do
Włoch i gorąco polecam! Warunki świetne,
zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy, snowboardzistów
i miejmy nadzieję iuirkistów;)
PITU

Wymiana
międzynarodowa
Mannheim
29.11.2008.
Sobotnie
popołudnie, dworzec PKS w Bydgoszczy, milion
plecaków na obmarzniętych ławkach, no
i, oczywiście, my, bohaterowie wymiany
z niemieckim miastem Mannheim wraz
z naszymi opiekunami: prof. Marzeną
Moraczewską, prof Rafałem Walterem,
oraz z panem dyrektorem Jarosławem

Mannheim.Marta.Pitu.Owca
Durszewiczem. Początek wyprawy, na którą
czekaliśmy prawie rok. Po dotarciu autobusu,
prawie bezproblemowo udaliśmy się w długą
trasę do sąsiedniego kraju. Podróż
minęła wszystkim bardzo szybko, no
niemal wszystkim, ponieważ ludzie jadący
z nami tym samym autokarem musieli znosić nasze głośnie śmiechy, rozmowy
i innego rodzaju odgłosy wydobywające się
z tylnych siedzeń, które okupowała nasza
grupa;). Dodatkowo czas umilały nam filmy DVD puszczane przez pana kierowcę.
Nazajutrz około godziny 10 byliśmy
już na miejscu. Zaspani, ale szczęśliwi, przez
szyby naszego pojazdu ujrzeliśmy tłum
gospodarzy czekających na nas na dworcu. Na początku, jak to zwykle bywa,
chcieliśmy zrobić jak najlepsze wrażenie
na naszych „nowych rodzinach”, u których mieliśmy mieszkać podczas tych
kilku dni. Szybkie przywitanie, i każdy
odszedł ze swoimi niemckimi opiekunami do domu. Pierwsze spotkanie
grupy odbyło się dopiero wieczorem.
Wszyscy chcieli się podzielić swoimi wrażeniami, byliśmy bardzo miło zaskoczeni gościnnością naszych rówieśników.
Różnica kultur była spora. Nie mam
tu na myśli kultury niemieckiej, ale
zwyczaje panujące w rodzinach spoza
Niemiec, miedzy innymi z Iranu, Libii
i Turcji, krajów dla nas zupełnie egzotycznych, trochę nas zaskoczyły. Najbardziej
przekonali się o tym Bruce, Nata, Bercik
oraz Zbuti, którzy uczestniczyli w codziennym życiu ludzi z różnych kontynentów.
„To mnie wyłącznie wzbogaciło
o nowe doświadczenia. Osobiście uważam, że bogatsze od tych, które zdobyłbym
u zwyczajnej, tak podobnej do mojej,

Ellyta: Chłopcy skąd ten szalony pomysł?
Przemek: Bo bocian pięty.
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Pierwsze spotkanie organizacyjne w auli

Aktualności

Ręka na pulsie

„Kółko (w)koło”
Gdy zwiedzam nowe miasto, nie
pasjonują mnie wszelakiej maści zamki,
muzea czy inne zabytki. Priorytetem są
dworce. Nie wiedzieć czemu, fascynują
mnie wyjątkowo silnie.
Wysiadam z taksówki. Z bagażnika
wyciągam walizkę ze sfatygowanymi
kółkami. Moim oczom ukazuje się majestatyczny, nieco szarawy budynek dworca
PKP. Nie przesadzę, gdy stwierdzę, że jest
on nadgryziony zębem czasu. To dobrze
– klimat miejsca staje się przez to jeszcze
bardziej charakterystyczny.
klasa Elisabeth-Gymnasium

niemieckiej rodziny” - twierdzi wczesniej
wspomniany Zbuti.
Atmosfera wydawała się bardzo luźna, jak w ferie, ale by się zbytnio nie lenić, musieliśmy uczęszczać do szkoły razem z niemieckimi rówieśnikami. Z tego
względu poniedziałek, tak jak i pozostałe dni, zaczął się dla nas koło godziny
siódmej. Szybkie śniadanko i wyjazd do
Elisabeth-Gymnasium, gdzie odbyło się
pierwsze spotkanie organizacyjne w auli.
Potem przyszedł czas na poznanie tego pięknego miasta. Zaczęliśmy od ratusza, gdzie
przyjęto nas jak ważniaków zza granicy.
Siedząc na miejscach radnych, mieliśmy
okazję posłuchać prezentacji o Mannheim.
Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja
w lokalu „Leib & Seeile” .
Wtorek, oprócz wizyty w szkole,
przyniósł nam wiele wrażeń turystycznych. Wyjechaliśmy poza miasto do
Speyer, by podziwiać tamtejsze zabytki:
zamki, kościoły, kościoły i jeszcze raz zamki.
Po sprawach formalnych mieliśmy chwilę
wytchnienia, którą, oczywiście, produktywnie wykorzystaliśmy razem z naszymi
Freunden, spacerując po okolicznych,
świątecznie
wystrojonych
uliczkach.
Dziewczyny na zakupy, a chłopcy za dziewczynami. Koło godziny 16 wracaliśmy do
naszych tymczasowych domów, skąd po
krótkim wypoczynku, udawaliśmy się na
dalszą część integracji z obcokrajowcami.
W środę naszym celem było
miasto Heidelberg. W planach mieliśmy
przede wszystkim zwiedzanie Starówki. Jednak tego dnia na wycieczkę

pojechaliśmy bez naszych rówieśników
z Niemiec. Zobaczyliśmy wiele ciekawych
zamków i innych zabytków. Po zwiedzaniu mieliśmy trochę wolnego czasu, który
wykorzystaliśmy na zakup pamiątek dla
najbliższych. Podróż nas zmęczyła, gdyż od
samego rana byliśmy na nogach.
Na długo zapamiętamy też czwartkowe szaleństwo. Po turystycznej wiwisekcji
kolejnego miasteczka - Schwetzingen wciąż
było nam mało emocji. Zapragnęliśmy pojeździć na łyżwach. Niektórzy śmigali, aż
miło, innym trzeba było później robić okłady ... z lodu.
Piątek był ostatnim dniem naszej wyprawy, dlatego też chcieliśmy spędzić go jak
najlepiej. Rano udaliśmy się do szkoły
Elisabeth-Gymnasium, potem do Mannheim,
gdzie
zwiedzaliśmy
zamek
oraz na wystawę, która mieściła się
w tym właśnie budynku. Po obiekcie
oprowadzała nas bardzo miła, ciągle
uśmiechnięta
pani
przewodnik.
Po zwiedzaniu pobiegliśmy się na na Rynki
Świąteczne, a potem do swoich domów, by
przygotować się na pożegnalną imprezę.
Sobota była dość smutnym dniem.
Od rana pakowanie, następnie wyjazd.
Podróż minęła dość spokojnie. Wszyscy
smacznie spali, czemu nie należy się dziwić
po tygodniu pełnym wrażeń.
Trzeba przyznać, że w ciągu tego
tygodnia zdązyliśmy przyzwyczaić się do
naszych rówieśników i niejedna osoba
uroniła łzę przed powrotem. Dzięki
wymianie poznaliśmy wspaniałe osoby,
nawiązaliśmy nowe znajomości oraz
poznaliśmy nową kulturę. Z niecierpliwością czekamy na przyjazd naszych
rówieśników do naszego kraju pod koniec kwietnia:)
Joanna Owczarska

Wypad na łyżwy. Grupa niemiecka i polska.

Wchodzę. Wskutek zderzenia ze
zdenerwowaną, spieszącą się kobietą
w średnim wieku, walizka wypada mi
z rąk. Podnoszę ją ze stoickim spokojem
i idę dalej. Zmierzam ku zielonym krzesełkom w centralnej części hali. Wokół
mnie krążą tłumy tak wielkie, iż odnoszę
wrażenie, że w podziemiach dworca otworzyli nowy hipermarket typu „Biedronka”.
Dzięki moim zdolnościom przystosowawczym, szybko przywykam do przepychanek
i, w najlepszym przypadku, do „przepraszam”, rzucanego niejako w przelocie.
Mając zaledwie resztki sił, bohatersko docieram do miejsca mojej pielgrzymki
– zielonego plastikowego krzesełka. Już
wiem, jak czuł się Juliusz Cezar, gdy
przekraczał Rubikon. Rozsiadłam się na
tyle wygodnie, na ile to było możliwe i otworzyłam „Gazetę Wyborczą”, bo w końcu
jakąś wiedzę o świecie trzeba posiadać.
Z tablicy odjazdów dowiaduję się, że
mój pociąg spóźni się o godzinę. Czytam
więc każdy artykuł – mam czas. Giełda,
wiadomości ze świata, sport, rozrywka.
O, wiadomości z kraju. Natrafiam na ciekawy artykuł o wymaganiach wobec 5-latków
w przedszkolach. Na niezwykle długiej
liście dostrzegam punkt:
„Interesuje się architekturą, wnętrzami
i krajobrazem.”
Po sprawdzeniu daty upewniłam się, że
dzisiaj nie przypada Prima Aprilis. Jestem
zmuszona przyznać, że jest to jak najbardziej poważny i prawdziwy artykuł.
Osłupiała, dzielę się nową informacją
ze starszym panem, siedzącym na ławce
obok. I tak, od słowa do słowa zaczęła się
rozmowa. Dworcowa.
Przyznaję mu rację – świat się
zmienia, rozpędza, rosną wymagania.
Oczekujemy od innych, wymagamy od
siebie, chcemy osiągnąć wszystko. Dzieci
stają się jednostką, w którą trzeba zainwestować odpowiedni kapitał, aby przynosiła
odpowiednio wysokie zyski. Owszem, świat
czasem nawet się zapędza, od tego stopnia,
że historia zaczyna zataczać koło. Te same
sytuacje, bliźniacze problemy, zmienia się
tylko czas, miejsce i bohaterowie. Tak,
otacza nas gąszcz opinii i gotowych sposobów na życie, które czekają na nas, jak
na sklepowych półkach. Możemy kupić
pięknie opakowane nic. Sprzedają sposób
na życie, ideały, filozofie, marzenia. Media faszerują nas tanią pseudoedukacją,
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Ręka na pulsie

Poprawność językowa

Skuwka, zasuwka
czyli małe co nieco o poprawności językowej

pozwalają wierzyć w świat za szklaną
szybką.
W myśl zasady „im dalej w las, tym
więcej drzew”, im bardziej rozmienialiśmy
świat na drobne, im dłużej próbowaliśmy
wyciągnąć wnioski, dojść do prawd oczywistych, tym częściej gubiliśmy trop, rozmijały
nam się drogi, kluczyliśmy, oddalając się
od rozwiązania. Może odpowiedzi wcale
nie ma? Albo każdy ma własna, indywidualną i niepowtarzalną. Być może ktoś ma
wobec nas plan, jednak decyzja zawsze
leży tylko w naszych rękach.
Miły głos w interkomie poinformował
mnie, że pociąg już przybył. Rozmowa
została przerwana. Pozostały niedopowie-

dziane zdania, pytania bez odpowiedzi.
Skończyło się spotkanie pierwsze i ostatnie,
nadzwyczaj przypadkowe. Tak jak wszystko, co w życiu najlepsze. Na jedną chwilę
staliśmy się dworcowymi filozofami.
I właśnie nadszedł jej koniec.
Przeszłam podziemiem na peron 4.
Właściwie, prawdę mówiąc, puściłam się
tam, szaleńczym wręcz, biegiem, gdyż czas
– nasz wróg, biegł nieubłaganie. Walizka
wesoło podskakiwała na schodach, odpadło jedno kółko. Z łoskotem poleciało
w dół.
Ktoś je podnosi. Zmierza w moją
stronę. Historia zatacza koło…
Monika Grudniak

Kultura

Nie ma takiej
drugiej?
Lilu w Bydgoszczy

hiphop. Na przełomie lat nagrała około 200
utworów, jej głos towarzyszył m.in. Wdowie, Afro Kolektywowi, Łonie. W tym roku
stuknie 12 jubileusz jej istnienia w muzycznym świecie, mijającego pod znakiem
ciągłego rozwoju, ewolucji, zmian. Aktualnie trudno zaliczyć prace Lilu do jakiegokolwiek nurtu. HH, rap, szczypta
jazzu, trochę soulu – mieszanka zdecydowanie miła dla ucha.

Jeden z niewielu żeńskich głosów
polskiego świata hiphopowego zagościł 17
stycznia na scenie Yakizy. W zamian za
godzinę nerwowego zerkania na zegarki
i bębnienia palcami w bar cierpliwa publiczność dostała to, czego chciała: bity dj’a
Bambusa, pozytywne wibracje i, najważniejsze, głos Lilu. A jest on nie byle jaki.
Aż trudno uwierzyć, że w tak filigranowym
ciele mieści się tyle siły, jazzu i ciepła.

Pierwszy oficjalny i w pełni
legalny album łódzkiej wokalistki, „La”,
ukazał się w zeszłym roku. Stanowi on
zestawienie kawałków, z których najstarszy liczy sobie już 10 lat. Doskonali muzycy i kompozytorzy zadbali
o precyzję i naprawdę wysoki poziom
spektrum
dźwiękowego.
Teksty?
Niezwykle zróżnicowane: od bardzo
osobistych, poprzez proste, lekkie i przyjemne, aż po mocne, wręcz feministyczne,
z wyczuwalną jednak nutką kiczu. Lilu
śpiewa i rapuje, a towarzyszą jej wykonawcy znani koneserom undergroundowego
hh, ale również takie postacie jak Rahim
(przy okazji jej producent) czy Łona. Swoją zwrotkę wyśpiewała także uznana
w zeszłym roku za królową polskiego reggae Marika.

Pochodząca z Łodzi Lilu tworzy od
1997 roku. Fundament dla jej muzyki
stanowią standardy wyznaczane przez

Ci, którzy przyszli na koncert zachęceni wrażeniami po odsłuchaniu albumu,
z pewnością się nie zawiedli. Ani repertu-
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Język angielski na stałe zagościł
w naszej ojczyźnie-polszczyźnie. Wielokrotnie nieświadomie używa się zapożyczeń,
które z dnia na dzień zajmują coraz więcej
miejsca w języku ojczystym.
W ostatnim czasie bez ustanku
zarzucano naszych rodaków informacjami
zza oceanu. Tematem numer jeden było
oczywiście zaprzysiężenie amerykańskiego
prezydenta Baracka Obamy z udziałem wielu gwiazd, między innymi byłego
prezydenta.
Jak prawidłowo odmienić jego imię
i nazwisko? George Bush, w dopełniaczu
Georgea Busha? Może George’a Busha?
Poprawna wersja to: George’a Busha.
Należy pamiętać, ze wyrazy obcego
pochodzenia zakończone samogłoską niemą poprzedzamy apostrofem. Jeśli jednak
odmieniamy wyraz kończący się spółgłoską
„x”, zamieniamy ją na „ks”, jak w przypadku kultowego filmu „Asterix” (w dopełniaczu – „Asteriksa”).
Zapożyczenia wkradają się do naszego języka na każdym kroku. W przenośni
i dosłownie. Wystarczy jeden krok do pobliskiego MC Donalda i już aż roi się od
słów pochodzących z języka angielskiego.
Jako przykład niech posłuży cheesburger.
W slangu młodzieżowym wersja skrócona
to chees. Smaczy extra, szczególnie, gdy
przez łindoł w mcdrivie luknie cool girl.
Tak oto językoznawców naraża się na
ból głowy. Zapożyczenia mają na celu urozmaicanie języka ojczystego. Jednak jak ze
wszystkim w życiu, także z odwoływaniem
się do słów obcego pochodzenia nie należy
przesadzać. Proponuję cieszyć się pięknem
języka polskiego, a w razie wątpliwości
w jego zastosowaniu wysyłać bardzo polskie e-maile na adres:
poprawnosc.ellyta@wp.pl
Dominika Matuszak

arem, ani jego wykonaniem. Wokal Lilu
nie jest w żadnym wypadku syntetycznym
wytworem działań panów zza konsoli – to
stuprocentowa moc jej strun głosowych,
i nie można temu zaprzeczyć, jednak... .
Jej album otwiera kawałek, w którym śpiewa, że „nie ma drugiej takiej jak ja”. Odważna teza. O tym ktoś już kiedyś śpiewał,
na tamto połączenie ktoś już kiedyś wpadł,
ktoś inny ma jeszcze bardziej interesujący
głos. Mnie Lilu urzekła, ale nie zaskoczyła.
Niemniej jednak, wieczór 17 stycznia
minął pod znakiem szalonej zabawy, pozytywnych wibracji i dobrej muzyki. Zatrzęsłaś parkietem, Lilu.
frtk

Kultura

Ellyza przedstawia
W tym odcinku zajmiemy się cyklem
Stephenie Meyer ,,Zmierzch” (,,Zmierzch”,
,,Księżyc w nowiu”, ,,Zaćmienie”, ,,Przed
świtem”- wkrótce).
Oglądasz telewizję, przeglądasz gazetę
lub fora na naszej-klasie, wszędzie widzisz
,,Moim ideałem mężczyzny jest Edward
Cullen” - i nie wiesz o co chodzi? Spieszę
z wyjaśnieniem. Edward - przystojny
/piękny/olśniewający (wybierz najwłaściwsze określenie) wampir zamknięty
w ciele siedemnastolatka zakochuje się ze
wzajemnością z zwykłej dziewczynie - Belli.
Pomysł niezbyt oryginalny? Możliwe,
ale autorka zrobiła z tego majstersztyk
(i największy sukces wydawniczy od
,,Harry’ego Pottera”). Powieść ma świetne
dialogi, wartką akcję, brak tu dwóch takich samych postaci i przede wszystkim jest lekkość pióra, która sprawia, że
ZANIM SIĘ OBEJRZYSZ, masz te 400500 stron za sobą. Książka ta umknęła
mojej uwadze. Kupiłam pierwszy tom już
po obejrzeniu filmu. Lubię sprawdzić,
co lepsze - książka czy film. Otworzyłam
powieść i faktycznie ZANIM SIĘ OBEJRZAŁAM, siedziałam już w autobusie
w drodze do księgarni po następne tomy.
Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci, drogi Czytelniku, miłego czytania/
oglądania.

Muzyczne
zwierciadło
„Muzyka nie tylko daje nam ukojenie
i dostarcza rozrywki. Jest czymś więcej.
Można poznać człowieka po muzyce, jakiej
słucha.” – Paulo Coelho.
Czy nie zdarza Wam się czasem
szukać w Internecie jednej piosenki przez
kilka godzin? Usłyszana w radiu albo
w przypadkowym filmie, melodia zamiast
spłynąć po Was jak woda, zostaje gdzieś
głęboko w sercu. A gdy w końcu uda się
ją znaleźć, z głośnika wydobywają się
dźwięki, które tak bardzo pragnęliście
usłyszeć, odtwarzacie ją milion razy.
Ulubione piosenki mają to do siebie.
Często przez bliskość melodii wydaje nam
się, że tylko my ją znamy. Czy nie jest
najwyższy czas, żeby każdy mógł zachwycić się tym, co tak bardzo zauroczyło Was?
Żeby każdy mógł poprawić sobie dzień,
słuchając Waszych ukochanych melodii.
W tym nowym dziale wszystkie chętne klasy na łamach gazety mogą przedstawić listę
ulubionych, najlepiej jak najmniej znanych
piosenek. Przedstawiacie się jako klasa,
ale nie do końca. Nikt nie ma wpływu na
piosenki innych. Każdy ma prawo umieścić
jedną (tak wiem, że to trudne wybrać tylko
jedną z tylu ulubionych, ale cóż...). To ma
być właśnie ta piosenka, bez której Wasz
muzyczny świat przestałby istnieć.
Przeciwieństwa się przyciągają.
Klasa druga „e” jest tego idealnym przykładem. Na liście jej ulubionych piosenek
można znaleźć praktycznie wszystkie rodzaje
muzyki. Zebranie tych piosenek zabrało mi trochę czasu, ale ostatecznie
mam na komputerze folder o nazwie
„Muzyka II e”, a w nim wszystkie utwory,

które wskazali jako swoje ulubione. Piszę
te słowa po odsłuchaniu niżej zamieszczonej listy 3 razy. Dostarczyła mi ona
sporo wrażeń. Mogę powiedzieć jedno.
Cieszę się, że ludzie są różni; sam nigdy
nie odsłuchałbym tej mieszanki wybuchowej. Gdyby była taka możliwość, do
każdej gazety dołączyłbym płytę z hitami
klasy mat-fiz, ale to jest raczej niemożliwe. Jednak każdy, kto chce, może mieć tę
składankę.

Michael Connell
„Czarne echo”

Detektyw Harry Bosch z Wydziału
Zabójstw w Los Angeles dostaje wezwanie.
Sprawa wygląda prosto – jakiś człowiek
przedawkował heroinę i ostatnie chwile życia spędził w cuchnącym tunelu. Jednak
intuicja nie pozwala Boschowi przybić na
teczce ofiary pieczątki „śmierć samobójcza”. I im dogłębniej zajmuje się śledztwem, tym bardziej jest przekonany, że
ma rację. Ale Harry nie spodziewał się, że
śmierć Billy’ego Meadowsa jest związana z
aferą diamentową…
Książki Michaela Connelly’ego zawsze
wzbudzają we mnie zainteresowanie, lecz
ta powieść jest arcydziełem. Niesamowita
akcja ukazana zarówno ze strony Boscha,
jak i jego przeciwników. Akcje pościgowe
czy strzelaniny opisane są tak realistycznie, że czytelnik szybko utożsamia się z
bohaterami. Książka trzyma w napięciu do
ostatnich stron, a rozwiązanie tajemnicy
jest bardzo zaskakujące.
Polecam wielbicielom dobrych sensacji i osobom, które lubią czytać „jednym
tchem”, bo ta książka wciąga tak, że tylko
stopy wystają.
Gosia Armknecht

Wystarczy, że o nią poprosi i poda
adres e-mail, lub powierzy mi czystą płytę.
Lista Muzyczna klasy 2 E :
1.
2.
3.
4.

Ostatni (Edyta Bartosiewicz)
Besame Mucho (Andrea Bocelli)
Here I go again (Marta Wiśniewska)
You can’t always get what you want
(Rolling Stones)
5. Tak bardzo się starałem
(Czerwone Gitary)
6. Wish you were here (Pink Floyd)
7. The phantom of the opera (Nightwish)
8. Handlebars (Flobots)
9. Hey (Pixies)
10. Mały Książę i Róża (Iga Porada)
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Life is like a boat (Rie Fu)
Longing (Gackt)
Six Days (DJ Shadow)
It’s Ok, to be gay (Tomboy)
W aucie (Sokół i Pono)
Chcę ci coś opowiedzieć (Dżem)
New classic
(Drew Seeley & Selena Gomez)
18. Another day to die (Alicia Keys)
19. I kissed a girl (Kate Perry)
20. Star Wars Soundtrack (John Williams)
21. Viva la vida (Coldplay)
22. Green eyes (Coldplay)
23. How to save a life (The Fray)

24. Idę ulicą (DJ Hidi)
25. You have a bad day (Daniel Porter)
26. Why don’t you get a job
(The Offspring)
27. Everything (Lifehouse)
Każda klasa może przedstawić się na
łamach gazety. Czekamy na Wasze listy
piosenek! Wystarczy, że taką sporządzicie
i przekażecie je na ręce któregoś z redaktorów ( najlepiej moje albo Didiego, który
od następnego numeru także zajmie tym
działem)
Dziękuję za pomoc przy sporządzaniu listy
klasy IIe Dominice Rucińskiej.
Jarosław Bednarz
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Kultura Druga strona lustra

melomania
Witam wszystkich w pierwszej
odsłonie „melomanii”. Zamieszczać tu
będę krótkie, osobiste recenzje płyt,
które moim skromnym zdaniem warte
są Waszej uwagi i poświęcenia czasu.
Zakładam, że wielu z Was jest fanami
dobrej muzyki, a pod tym właśnie
pojęciem muzyki dobrej kryje się przecież wiele różnych gatunków, stylów
i nurtów. Dlatego też będę się starać
prezentować albumy wywodzące się z
różnych półek.
Może na początek pardzo patriotycznie.

„Od koncertu Iron
Maiden w Warszawie do koncertu
w Filharmonii…”

Niezwykła rozmowa z Profesorem fizyki, Panem Wojewodą Grzegorzem F.

Skinny Patrini - Duty Free
Kilka słów o samym zespole. Skinny
Patrini to polski duet łączący alternative,
new wave oraz electro. Obserwując współczesną scenę electro, czerpie z niej inspiracje, które później zgrabnie wykorzystuje,
tworząc mieszankę mocnego, mrocznego
i psychodelicznego dźwięku. Świeże spojrzenie duetu na muzykę daje im niesamowicie
pozytywne brzmienie. Michał Skórka
(zwany Skinny), łącząc swoje minimalistyczne bity ze specyficznym wokalem Anny
Patrini,
tworzy
zbiór
oryginalnych
utworów, które uchwycić może każde
ucho.
Album Duty Free otwiera utwór „Sweat”, który jasno daje nam do zrozumienia,
że podczas słuchania płyty czasu na nudę
po prostu nie będzie. Zestawienie kolejnych jedenastu utworów utwierdza nas
w tym jeszcze silniej. Mimo że teksty nie
mają zbyt głębokiego przesłania - usłyszane treści mówią nam bowiem o małym
piekiełku, czy też o niechcianej miłości
czarnoksiężnika Merlina - to po krótkim
czasie możemy złapać się na cichym podśpiewywaniu Skinny Patrini pod nosem.
Wsłuchując się w kolejne utwory z płyty,
takie jak „So what?!” czy „Delicious”, można zrozumieć fenomen brudnego elektro,
którym zajmuje się zespół. Dopiero końcowy utwór albumu pozwala nam odsapnąć.
„Eavning Dress” to rytmiczna kołysanka
zamykająca zestaw dwunastu dzieł sztuki,
w której chyba najlepiej wyeksponowana
jest oryginalna barwa głosu Anny Patrini.
Komu poleciłabym album?
Każdemu, kto chociaż trochę lubi poruszać swoim ciałem i otwarty jest na nowe
muzyczne doznania.
rx queen
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W: Nie, fantastyka to głupoty. Przygoda,
rozrywka, powieści, w których coś się dzieje. Czasami sięgam też po literaturę poważną, dotyczącą natury, świata nas otaczającego.
K: A muzyka?
W: Różnie. Od koncertu Iron Maiden w
Warszawie do koncertu w filharmonii. Z
wyjątkiem disco polo i dyskotekowych hitów.
K: A czy sam coś Pan komponuje?
W: Nie. Nie jestem uzdolniony muzycznie, dlatego też nie gram na żadnym instrumencie. Jednak bardzo
lubię słuchać, to świetna rozrywka.
K: A jeśli chodzi o poezję?
W: Czasem lubię poczytać, ale pisać
zdecydowanie nie.
K: A czy fizyka od początku była
dla Pana łatwa, bo dla mnie to bardzo trudny przedmiot?
W: Fizyka w pierwszej klasie szkoły
średniej jest bardzo trudna. Nie mając aparatu matematycznego, trzeba opisać bardzo trudne rzeczy. To
zupełnie normalne, że wielu sobie z
tym nie radzi. Nie każdy ma zdolności matematyczne, które tu są niezbędne. Jeśli

K: Przyznam, że dla mnie fizyka to
czarna magia. Dziś Pan uczy tego
przedmiotu, a jak było w szkole średniej? Miał Pan jakieś marzenia z nim
związane? Chciał Pan pracować np. w
NASA?
W: W szkole średniej… hmm wtedy interesowałem się filozofią.
K: Ooo, a to ciekawe. To przecież zupełnie inna dziedzina.

W: Niby dlaczego?
K: A myśli Pan, że fizyka i filozofia mogą
iść w parze? Czy to możliwe?
W: A nie?
K: Nie! Filozofia to zastanowienie się
nad sensem istnienia, a nie nad…
W: A skąd wziął się wszechświat?
K: Według mnie to pytanie dla chemika.
Wielki wybuch, wodór, hel.
W: A skąd wziął się wodór?
K: A to już fizyka (śmiech). A czy ma
Pan jakieś zainteresowania? Jeśli tak,
to jakie? Czemu poświęca Pan najwięcej
czasu?
W: Latem jazda konna i windsurfing, a
zimą zdecydowanie narty i również jazda
konna. Lubię też poczytać dobrą książkę,
posłuchać dobrej muzyki.
K: A jakie gatunki książek? Fantastyka?

chodzi o mnie, to tak jak powiedziałem wcześniej, zacząłem interesować
się filozofią, a właściwie kosmologią,
filozofią dogłębną. Chciałem wiedzieć,
jak powstał wszechświat, co nim rządzi, dlaczego wygląda tak, a nie inaczej. No i wtedy zdałem sobie sprawę,
że tylko fizyka może odpowiedzieć na
te pytania. Stąd tez szybka decyzja o
studniach na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
K: A czy chciałby Pan jakoś zachęcić
uczniów do nauki fizyki?
W: Uczcie się fizyki, bo obowiązkiem
młodego Polaka jest bycie inżynierem. Herberta i Szymborską można poczytać, jak
już zbuduje się most albo maszynę.
K: Prowokacyjnie, ale prawdziwie. Dziękuję za rozmowę.

Psychologia

Wegetarianizmspróbujesz?
Coraz częściej słyszy się o tym,
że ktoś z naszego otoczenia wybrał
wegetarianizm. W księgarniach, empikach znajdziemy osobne półki z książkami
kucharskimi zawierającymi dania jarskie.
Wegetariańskie restauracje powstają jak
grzyby po deszczu. W wielu czasopismach
opisywane są za i przeciw wobec takiej
diety, co również świadczy o zainteresowaniu czytelników. Pisząc o wegetarianizmie
autorom rzadko udaje się jednak uniknąć
skrajności. Pierwsza to bezkrytyczny
hurraoptymizm, prowadzący do wizji
wegetarianizmu jako panaceum na wszelkie ludzkie schorzenia. “Wyrzuć mięso ze
swojego jadłospisu, nie martw się o nic
i ciesz się prawdziwym zdrowiem”, twierdzi niepoprawny wegetariański optymista.
Druga skrajność to swego rodzaju
żywieniowy fatalizm, według którego
dieta bezmięsna nieuchronnie prowadzi
do przeróżnych niedoborów, kończących
się nieodwracalnym kalectwem, lub nawet
śmiercią nieszczęsnego adepta wegetarianizmu. Jak odnaleźć się między tymi
dwiema
skrajnymi
postawami?
Czy
dieta jarska jest naprawdę w stanie dostarczyć człowiekowi wszystkich niezbędnych
składników odżywczych? Jeśli tak, to co
należy jeść, aby być zdrowym?
W celu rozwiania wszelkich wątpliwości
dotyczących
wegetarianizmu
członkowie dwóch prestiżowych organizacji
zrzeszających specjalistów od żywienia
(amerykańskiej American Dietetic Association i kanadyjskiej Dietitians of Canada)
przygotowali dokument pod tytułem
„Stanowisko na temat diet wegetariańskich”. Po przeanalizowaniu setek
artykułów z prasy medycznej obejmujących dziesiątki lat badań nad stanem
zdrowia
osób
niejedzących
mięsa,
autorzy 18-stronnicowego dokumentu
(po raz pierwszy przedstawionego w 1997
i wznowionego w 2003 roku) piszą tak:
„Właściwie zaplanowane diety wegetariańskie są zdrowe, spełniają zapotrzebowanie żywieniowe i posiadają liczne zalety
zdrowotne przydatne w zapobieganiu i leczeniu niektórych schorzeń”.
Jak pewnie zdajemy sobie sprawę,
wegetarianizm ma wiele odmian. Istnieją
skrajne odmiany takie jak np. frutarianie - jedzący tylko owoce i warzywa,
które same spadną z drzew. Każdy człowiek
jest inny, potrzebuje różnych składników
żywieniowych do prawidłowego funkcjonowania. Nasuwa się więc pytanie, czy
jaroszem może zostać każdy? Czy owa
dieta nie wywoła u nas negatywnych skutków i nie zrujnuje nam zdrowia? Autorzy postanowili podkreślić konieczność
właściwego planowania diety:
„Dieta wegańska i inne typy diet
wegetariańskich są odpowiednie na
wszystkich etapach życia, włączając
okresy ciąży, karmienia piersią, niemowlęctwa, dzieciństwa i dojrzewania. Diety
wegetariańskie oferują wiele zalet żywieniowych, takich jak niższy poziom
tłuszczów nasyconych, cholesterolu i białka
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O czym myśli
dyrektor?

zwierzęcego, a zwiększone ilości węglowodanów,
błonnika,
magnezu,
potasu, kwasu foliowego oraz przeciwutleniaczy takich jak witamina C
i E oraz fitochemikaliów. U wegetarian
zaobserwowano niższe wskaźniki masy
ciała niż u nie-wegetarian, a także mniejszy współczynnik umieralności spowodowanej niedokrwieniem serca; wegetarianie
wykazują także niższy poziom cholesterolu;
niższe ciśnienie krwi; oraz niższy współczynnik
występowania
nadciśnienia,
cukrzycy typu 2 oraz raka prostaty
i okrężnicy”.
Mimo licznych badań, nadal wiele
osób uważa, że wegetarianizm prowadzi do
różnorodnych niedoborów. Do najczęściej
wymienianych zaliczamy: białko, żelazo,
witaminę B12 i cynk. Wbrew powszechnie panującym poglądom, wegetarianie
nie mają problemu ze spożywaniem odpowiedniej ilości pełnowartościowego białka.
Niewyedukowani twierdzą, że jedynym
odpowiednim białkiem, jakie możemy
dostarczyć organizmowi, jest to zwierzęce,
co oczywiście nie jest prawdą. Produkty
sojowe, owoce, warzywa strączkowe, czy
zboża również zawierają białko. Należy
tylko pamiętać o zróżnicowaniu diety,
wzbogacaniu jej i odpowiednim zbilansowaniu spożywanych produktów. Stereotyp
wegetarianina-anemika
również
nie
znajduje poparcia w wynikach badań.
Okazuje się, że wyłączający produkty mięsne
z diety nie cierpią z powodu anemii częściej
niż nie-wegetarianie
Podsumowując: przejście na wegetarianizm lub weganizm nie musi powodować niedoboru jakichkolwiek składników
odżywczych. Przy odpowiednim planowaniu
i doborze pokarmów, jest to bezpieczny
wybór dla każdego – dziecka, młodzieńca
oraz osoby dorosłej. Może warto się więc
zastanowić, czy nadal chcemy pożerać
swoich mniejszych braci? Zwłaszcza, że
mamy tyle innych możliwości do wyboru.
Dieta wegetariańska nie musi, a nawet nie
powinna być monotonna. Otwórzmy się na
nowe smaki, poznajmy inną kuchnię. Na
pewno sobie w ten sposób nie zaszkodzimy, możemy jedynie nauczyć się czegoś
nowego. Ja już podjęłam decyzję, a Ty?
Anna Krukowska

A ja nie!

Agnieszka Ryska
Rafał nie był zadowolony ze swojego życia. Miał dobrze płatną pracę, duży
dom na przedmieściach większego miasta
i samochód dopiero co odebrany z salonu.
Czuł jednak wyraźnie, że nie o to chodzi
w życiu.
W pracy najzwyczajniej w świecie
się nudził. Nigdy nie pałał miłością do
informatyki. Zaczął ją studiować głównie
ze względu na przyszłe zarobki. Wiola
mówiła, że pieniądze przydadzą im się
na start. Podjął tę pracę również ze względu na nią.
Wiola - a właściwie Wioletta - była
jego oczkiem w głowie odkąd skończył
dziewiętnaście lat. Dokładnie w dzień
urodzin zobaczył ją na huśtawce na placu
zabaw. Ze śmiechem i dziecięcą radością,
na przemian unosiła się i opadała, wyginając się nieco komicznie w tył i w przód.
Podszedł wtedy bliżej i obserwował ją
z uśmiechem na ustach.
- Co się tak patrzysz? - usłyszał nagle. Miała ładny, melodyjny głos.
- Dawno nie widziałem kogoś, kto by się
tak cieszył zwykłym bujaniem się na huśtawce.
Spojrzała wtedy na niego takim dziwnym wzrokiem. Doskonale pamiętał, że
dostrzegł w nim zarówno rozbawienie jak
i ciekawość, a na dodatek nutkę rozdrażnienia.
- Zwykłe bujanie się? - zawołała oburzona.
- A kiedy ostatnim razem to robiłeś?
- Jakieś… dziesięć lat temu - odparł, obliczając w myślach.
Roześmiała się szczerze i wskazała mu głową huśtawkę.
— Spróbuj — powiedziała i znów się rozbujała. Jej włosy falowały, poruszane pędem
powietrza.
Nieco sceptycznie usiadł na huśtawce i odepchnął się nogami od ziemi. Poczuł
dziwne podekscytowanie, narastające wraz
z wysokością, na którą wzbijała się huśtawka. Pamiętał, że właśnie wtedy zmienił
się całkowicie jego stosunek do życia.
Z Wiolą był już osiem lat i z każdym
dniem coraz wyraźniej widział, że role
w ich związku się odwróciły. On coraz bardziej ufał swoim uczuciom, wyobraźni i żył
marzeniami, a ona - jakby dla równowagi
- twardo stąpała po ziemi. Gdyby sytuacja
sprzed lat miała się powtórzyć, to on bujałby
się na huśtawce, a Wiola popatrzyłaby na
niego z dezaprobatą i pewnie postukałaby
się palcem w czoło.
Swoją pracę znosił dla niej, choć do
szczęścia wystarczyłby mu zapas kartek
i kilka miękkich ołówków. Bądź co bądź,
był grafikiem. To, że komputerowym, nie
miało aż tak wielkiego znaczenia… Przynajmniej taką wersję prawdy próbował
sobie wmówić każdego dnia.
Tak naprawdę, Rafał z chęcią rzuciłby
to wszystko i wyruszył w świat w poszukiwaniu inspiracji i natchnienia. Ale była
jeszcze Wiola, a Wiola chciała stabilizacji.
Wybudował więc dom, kupił samochód,
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planował się oświadczyć. W końcu i tak już
od dawna mieszkali razem…
Ona kierowała salonem wizażu
i najwyraźniej w tym się właśnie spełniała. Łączyła w tym zawodzie wrodzoną, choć
starannie ukrytą, twórczość z nabytą rzeczowością i zmysłem ekonomicznym.
Rafał nie rozumiał świata ani mechanizmów, które nim rządziły. Wszystkie
dni były do siebie podobne. Nie potrafił się
odnaleźć w codziennym zabieganiu za
pieniądzem, który i tak nie dawał pełni
szczęścia, co mógł z całym przekonaniem
potwierdzić na własnym przykładzie.
Nie chciał być jednym z tych, którzy
w wyścigu szczurów tracą nie tylko rodziny, ale także i siebie. Wbrew temu, co
wyznawał, czuł, że jest dokładnie taki sam
jak miliony innych. Tak samo cyniczny
i sam sobie obcy.
Któregoś dnia obudził się i odruchowo pocałował śpiącą obok Wiolę
w policzek. Zdziwiło go jak bardzo
rutynowy stał się ich związek.
Włączył komputer i otworzył projekt,
nad którym ostatnio pracował. Zamknął go
jednak dużo szybciej niż zamierzał. Wstał
szybko od biurka i podszedł do okna. Wyjrzał przez nie, krzyżując ręce na piersiach.
- To nie ma sensu! - rzucił cicho w przestrzeń.
Czuł, że powinien się cieszyć z życia, czerpać z niego pełnymi garściami.
Tymczasem dusił się we własnym ciele jak
w klatce. I czy tylko na to było go stać?
Na zewnątrz padał deszcz. Uderzał
miarowo w dach, rynny, ściany, parapety,
okna… Deszcz, który kochał.
Wiedziony jakąś tajemniczą siłą,
wybiegł nagle do ogrodu - w piżamie
i szlafroku. Krople deszczu zaczęły coraz
szybciej i gwałtowniej uderzać w niego,
przemaczając go do suchej nitki.
Zaczął się głośno śmiać. Prawie
opętańczo. Rozłożył ręce i uniósł głowę
wysoko, ku niebu. Czuł jak powoli, wraz
z kroplami deszczu, spływają z niego
wszystkie wątpliwości. Cieszył się tą chwilą najdłużej jak mógł, po czym wrócił do
domu, by wybiec z niego znowu w kompletnym stroju i z teczką w ręku. Nigdy nie
był tak pewien swojej decyzji. Rozwiązanie
przyszło z najmniej spodziewanej strony z góry.
- Co chcesz zrobić? - szczerze zdziwił się
jego przełożony, kiedy Rafał wyjawił mu
powód swojej nadprogramowej wizyty.
- Chcę odejść - odparł z uśmiechem brunet. Jego zielone oczy błyszczały. - Wybacz
szefie, ale ta praca nie jest dla mnie.
Mówiąc to, cofał się powoli ku wyjściu.
- Rafał! - zawołał za nim mężczyzna. Odwrócił się do niego. - Powodzenia!
Uśmiech na twarzy bruneta jeszcze
się powiększył. Skinął głową i wymaszerował z nowoczesnego budynku. Kiedy
tylko przekroczył po raz ostatni próg swojej
dawnej firmy, poczuł się niesamowicie wolny. Odetchnął pełną piersią. Pozostała mu
jednak trudniejsza część zadania. Wiola.
Do domu wszedł w nieco przemoczonym garniturze. Niska szatynka czekała
już na niego, siedząc w kuchni. Spojrzała
na niego wyczekująco, z groźbą w szarych,
dużych oczach.
Rafał usiadł naprzeciwko niej i przez
chwilę przyglądał jej się z delikatnym
uśmiechem błąkającym się na jego ustach,
który zdawał się ją niesamowicie irytować.
Lubił kiedy się złościła. Wyglądała wtedy
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przez chwilę znowu jak dziecko. Przypominała je również wtedy, gdy szczerze się
śmiała. Jednak to zdarzało się ostatnio
niezwykle rzadko…
Gdzie
byłeś?
spytała,
raczej
nieprzyjemnie.
- W pracy - odparł beztrosko.
- Dziś masz wolne. Powinieneś odpocząć - powiedziała, pomijając fakt, że ona
w swoim salonie wizażu bywała codziennie.
- Otóż to. Właśnie w tej sprawie tam pojechałem - odpowiedział.
- Wziąłeś urlop? - zdziwiła się. - Przecież
prosiłam, żebyś poczekał na mnie! - dodała
z żalem.
- To nie urlop, Wiola. Rzuciłem to.
Spojrzała na niego jakby widziała go
pierwszy raz w życiu. Czegoś takiego nigdy
się nie spodziewała.
- Co zrobiłeś? - spytała, jakby miała nadzieję, że się przesłyszała.
- Odszedłem z pracy. To nie dla mnie,
Wiola.
- A co jest dla ciebie, co? - Zerwała się
z krzesła i zapaliła papierosa.
- Nie pal - poprosił ją. Robiła to zawsze
wtedy, kiedy była maksymalnie rozzłoszczona, a nie chciała pokazywać swoich
emocji. Prychnęła tylko.
- Musisz jakoś zarabiać - powiedziała.
- I będę. Mogę rysować ludziom portrety.
Sprzedawać moje prace…
Spojrzała na niego przeciągle i roześmiała się chłodno i nieszczerze.
- Umrzesz z głodu już po miesiącu takiej
pracy! - oświadczyła z przekonaniem.
Westchnął ciężko i podszedł do niej.
Objął ją od tyłu, jednak szybko wyszarpnęła się z jego uścisku.
- Wiola, to nie dla mnie, zrozum! - powiedział. Wzruszyła ramionami. - Wiola, spójrz
na mnie, nie lubię mówić do twoich pleców.
- Kolejne wzruszenie ramionami. Obrócił ją
do siebie. - Posłuchaj mnie uważnie. Ja
nie chcę takiego życia! Nie chcę, by każdy dzień był taki sam jak poprzedni. Nie
chcę się irytować po przeczytaniu gazety.
Nie chcę nastawiać budzika ze świadomością, że każdego ranka znowu muszę iść do
pracy, której w dodatku nie znoszę. Chcę,
byśmy odkryli się na nowo. Żebyśmy nie
ograniczali się do cichego „dobranoc” każdego wieczoru i „dzień dobry” każdego ranka. Pamiętasz jeszcze, Wiola, jak cudownie
się nam rozmawiało? Pamiętasz?
Pamiętała. Ale nie chciała pamiętać.
Jego słowa sprawiały jej ból, bo gdzieś tam
w środku wciąż była tą samą Wiolą, którą poznał w dniu swoich dziewiętnastych
urodzin. I też często chciała uciec od tego
świata, zostawić go i żyć inaczej. Lepiej. Nie
miała jednak tyle odwagi. Skinęła leciutko
głową.
- A kiedy ostatnio byliśmy w kinie, co?
Mijamy się w drzwiach, Wiola. Ty z pracy,
ja do pracy albo na odwrót. Czy to ma sens?
- Puścił ją i podszedł do okna. - A pamiętasz
jak kiedyś chcieliśmy razem uciec z domu
i objechać cały świat moim skuterem?
- spytał, odwracając się z powrotem do
kobiety. - Co się stało z tymi marzeniami?
- Umarły… - wyszeptała Wiola. - Zabite
przez świat.
Spojrzał na nią z niedowierzaniem.
Gdzie się podziała jego Wiola?
- I ty naprawdę w to wierzysz? - spytał zdumiony. - Nie pamiętasz już jak mówiliśmy,
że możemy mieć wszystko? Gdzie to zniknęło?

- Nie wiem, Rafał. Ja… nie wiem… Już nic
nie wiem… - odparła cicho, wpatrując się
w czubki swoich domowych kapci.
Zapadło milczenie. Brunet patrzył na
nią w zamyśleniu. Nie poznawał kobiety,
która przed nim stała.
- Sprzedajmy ten dom - powiedział nagle.
- Sprzedajmy samochód i wyjedźmy stąd.
Skuterem, tak jak to sobie wymarzyliśmy.
Przejedźmy całą Polskę w poszukiwaniu
natchnienia. W poszukiwaniu szczęścia,
Wiola. W poszukiwaniu siebie…
Spojrzała na niego z bólem. W jej
duszy rozpętała się prawdziwa burza, której nie potrafiła uspokoić. Wszystko już jej
się plątało, wszystko rozmywało.
- Wiola, proszę, zrób to dla mnie! - błagał.
- A co ze mną? - spytała cicho. - Pytałeś
czego ja chcę?
- A czego chcesz?
- Chcę być sobą - odparła, trochę niepewnie.
- A kim ty jesteś? - zapytał, wpatrując się
w nią przenikliwie. - No kim?
- Nie wiem, Rafał. Ja… chyba się trochę
pogubiłam…
- Jedź ze mną, proszę! Pomogę ci się odnaleźć!
Wiola patrzyła na niego przez chwilę.
Jej malinowe usta drżały lekko jakby od
urywanego, bezgłośnego płaczu. W oczach
niepewność mieszała się ze strachem i żalem.
- Nie mogę - powiedziała w końcu, nie patrząc na Rafała. - Nie mogę… - szepnęła.
Nic nie powiedział. Przygryzł jedynie
dolną wargę i zamknął oczy. Chyba nie
zauważył chwili, w której Wiola została
niewolnicą tego świata, którego również nie
znosiła.
- Pocałuj mnie na pożegnanie - poprosiła. Tak jak kiedyś…
Zbliżył się do niej i spojrzał jej głęboko w oczy. Przez chwilę zdawało mu się,
że dostrzegł w nich dawny blask. Znikł on
jednak bardzo szybko, a może nigdy go tam
nie było… To nie była jego Wiola. Już nie.
- Przykro mi - wyszeptał, odsuwając się
od niej. Poczuł dziwny skurcz w brzuchu,
a gardło zaczęło mu się niebezpiecznie zwężać… - Naprawdę… - dodał i zniknął w sypialni.
Wiola dopiero po chwili zdobyła się
na to, by wejść za nim. Pakował do plecaka
swoje ubrania, a właściwie tylko jedną parę
spodni, kilka bluzek i kurtkę. Wziął do ręki
teczkę pełną kartek papieru i wrzucił do
niej trzy ulubione ołówki. Szatynce oczy
przesłoniła mgła. Przełknęła jednak ślinę
i zaciągnęła się papierosem, troszeczkę za
mocno. Zaczęła kaszleć, po czym rozpłakała się na dobre.
Rafał zapiął swój plecak, zarzucił go
na ramię i spojrzał na nią ostatni raz. Bez
słowa wyszedł z domu i wsiadł na dawno nieużywany skuter, stojący w garażu
jedynie przez sentyment. Wiola już dawno
chciała się go pozbyć.
Nie czuł żalu, gdy wyjeżdżał z podjazdu na ulicę. Zostawiał za sobą życie,
którego nie cierpiał. Co było przed nim –
nie wiedział. Wiedział tylko tyle, że teraz
zacznie żyć tak, jak od zawsze chciał. Nie
wziął ze sobą ani złotówki. Miał nadzieję,
że nie będzie to walka z wiatrakami, a on
sam nie wróci do domu pokonany jak Don
Kichot.

Sport

Początki Goofego,
czyli snowboard
w akcji

Kiedy zaczynałam jeździć na desce,
naturalnie nie miałam zielonego pojęcia,
jak prawidłowo należy się za to zabrać.
Gdy pierwszego dnia po przyjeździe w góry
pojawiłam się na stoku, początkowo beż
żadnego sprzętu - spanikowałam. Wszyscy
dookoła mnie doskonale już sobie radzili
i nikt się nie przewracał, przynajmniej tak
mi się wydawało. A ja? Stałam na szczycie
górki i w myślach tworzyłam niewiarygodne obrazy mnie jako ogromnej śnieżnej kuli
toczącej się na sam dół, będącej ciągniętą
przez tzw. „Parapet”. O nie! - pomyślałam,
nie chcę się połamać. Poszłam do wypożyczalni i poprosiłam o… narty. Tak, narty
z pewnością nadają się dla takiej osoby jak
ja – niewysportowanej, sztywnej panikary.
Nie było to jednak najlepsze rozwiązanie.
Te dwie deski wcale mnie nie słuchały!
Jedna pojechała w prawo, druga w lewo,
a ja bezradnie pozostałam na środku
z podartymi spodniami. Poszłam się przebrać i... znowu to samo. Kolejna dziura.
Byłam bezradna, wypięłam się i oddałam
je, prosząc jednak o snowboard.
- Już gorzej być nie może, raz się żyje
- zaczynamy!
Łatwo powiedzieć, prawda? Nie
zdążyłam nawet oderwać się od ziemi,
a z powrotem na niej wylądowałam, i tak
przez kolejne 2 dni! Nie pomogły starania,
błagania, obserwowanie innych. Dopiero koleżanka, która „jakoś” sobie radziła
pomogła mi powstać. Eh, mój okrzyk
radości słyszeli chyba wszyscy. Początkowo
jeździłam bardzo wolno, bez żadnej zmiany
krawędzi, wyłącznie na piętach. Wydawało mi się to nie lada wyczynem, przecież,
co prawda niepewnie, ale jechałam. Stopniowo zaczęłam nabierać zaufania do tej
niebezpiecznej „zabawki”. Jeździłam coraz
szybciej, szybciej i szybciej, no i skończyło
się w... lesie. Na końcu stoku nie potrafiłam zahamować i czule objęłam drzewko.
Miałam niezłą nauczkę. Od tamtej pory
jeżdżę ostrożniej, jednak styl „choinki”
zaczyna mnie nudzić, a po jednej lekcji
z instruktorem okazało się, że i to robię
źle. Postanowiłam więc, że poszukam pewnych informacji na temat innych stylów, co
z pewnością ułatwi nie tylko mi, ale i Wam
dalszą naukę. Zanim jednak przypniemy
deskę do swoich nóg, musimy się zorientować czy jesteśmy regular (normalny) czy
goofy (zwariowany).
Regular to takie ustawienie na desce, podczas którego lewa noga jest z przodu.
Goofy - odwrotnie – prowadzi prawa noga.
Jest to bardzo istotne, ponieważ
złe ustawienie wiązań znacznie utrudni
nam naukę jazdy, a czasami może nawet
zniechęcić do dalszej praktyki. Aby się
dowiedzieć, które ustawienie jest dla nas
optymalne, powinniśmy wyjść na lód i spróbować zwyczajnie się poślizgać do przodu
lub spróbować tego w skarpetkach na
podłodze. Noga, która, wcześniej postawimy na parkiecie, ew. lodzie będzie nogą
prowadzącą naszą deskę. Wszystko wychodzi jednak w praktyce.

Ogólna klasyfikacja dzieli snowboard
na 3 główne grupy:
Alpin (konkurencje zjazdowe i slalomy), freeride (jazda poza wyznaczonymi
trasami, często w terenie bardzo trudnym)
freestyle (akrobatyczne ewolucje wykonywane na różnego rodzaju przeszkodach),
freecarving (dla fanów prędkości i byłych
narciarzy)
Freeride:
Jest to najbardziej ogólny styl jazdy.
Opiera się na jeździe po różnych
terenach – po głębokim puchu, lesie, otwartych przestrzeniach, stromych górzystych
urwiskach, niewyznaczonych trasach, jak
również w snowparku. Chcąc omijać leciwe
świerki podczas zjazdu lub móc popisywać
się jazdą pod wyciągiem, należy właśnie
wybrać freeride. Styl ten jest dobrym
rozwiązaniem dla początkujących i niezdecydowanych, którzy chcą jeździć, ale nie
wiedzą jak.
Deska freeride`owa jest niesymetryczna, czyli kierunkowa. Jej nos
jest podniesiony, abyśmy nie utonęli
w puchu śnieżnym, a środek ciężkości
przesunięty do tyłu, co ułatwia
manewrowanie. Deski te są
dłuższe i mniej elastyczne
od freestyle`owych. Oczywiście tym, którzy dopiero
pogłębiają
swoją
wiedzę
o deseczce odradza się jazdę
na zbyt twardym i zamrożonym śniegu.

wygładzone przez ratraki, nie oszukujmy
się jednak takie warunki w Polsce zdarzają
się bardzo rzadko, większe prawdopodobieństwo znalezienia takiej trasy to Alpy
i inne zagraniczne kurorty. Nie muszę chyba dodawać, że ten styl nie jest
odpowiedni dla początkujących, aczkolwiek
ci, którzy mieli już do czynienia z nartami
w swoim życiu nie będą mieli problemów
– są przyzwyczajeni do twardych butów
- do tego typu jazdy używa się twardego
sprzętu (deska, wiązania i buty). Deski są
wąskie i sztywne, dłuższe i węższe niż freerid-owe, pozwalają na jazdę po twardych,
zmrożonych stokach. Są one kierunkowe
– tzn. tylko przód deski jest zawinięty do
góry i można na nich jeździć tylko w jedną
stronę.
Justyna

KIBICE WYBRALI
3 stycznia odbyła się 74. już Gala
Mistrzów Sportu. Czytelnicy Przeglądu
Sportowego oraz telewidzowie TVP wybrali
10 spośród 25 sportowców, którzy według
nich zasłużyli na odznaczenie w roku ubiegłym.

Freestyle:
Bardziej skoki niż jazda.
Tego, co niektórzy potrafią
robić na deskach, nie da
się chyba opisać słowami.
Jumpy, triki etc. Nie polecam początkującym od razu
skakania, opanujcie najpierw
podstawowe umiejętności na desce. No,
ale przecież do odważnych świat należy, a
więc „skaczcie do góry jak kangury” ;) Nie
musimy wspaniale jeździć, aby zacząć podskakiwać na przeróżnych hopkach (skoczniach). Do freestyle`u, oprócz giętkich kości, potrzebna będzie stosunkowo krótka i
elastyczna deska o właściwej sprężystości.
Jest ona symetryczna, co pozwala na jazdę
zarówno do przodu, jak i do tyłu. Na deskach
freestylowych możemy jeździć właściwie
w każdych warunkach, jednak polecane jest szarżowanie na miękkim śniegu.
Natomiast również w tym przypadku
odradza się jazdę po ubitych i oblodzonych
stokach.
Freecarve:
Styl wyścigowy, nazywany czasem
snowboardingiem alpejskim, przeznaczony dla osób, lubiących duże prędkości.
Jazda na krawędziach to podstawa!
Wykładanie się na maxa, czyli wychylenie
w czasie skrętu na granicy przyczepności
deski oraz podpieranie i tarcie ręką po
śniegu. Miłośnicy tego stylu jazdy poruszają się po szerokich, dość stromych stokach.
Czasami sprawiają wrażenie, że nie panują
nad deską, ale to tylko pozory. Trasy pod
ten rodzaj jazdy powinny być idealnie

I tym razem doszło do niespodzianki.
Mimo że oczy wszystkich zwrócone były na
zdobywców medali dla Polski w Pekinie, to
nie olimpijczyk stał się laureatem pierwszego miejsca. Zajął je ROBERT KUBICA,
jedyny Polak w Formule 1, zwycięzca GP
Montrealu.
Oto pełna lista laureatów:
1.ROBERT KUBICA
2.Leszek Blanik (gimnastyka sportowa)
3.Tomasz Majewski (lekkoatletyka)
4.Czwórka podwójna (wioślarstwo)
5.Szymon Kołecki (podnoszenie ciężarów)
6.Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie)
7.Tomasz Gollob (żużel)
8.Tomasz Sikora (biathlon)
9.Agnieszka Radwańska (tenis ziemny)
10. Piotr Małachowski (lekkoatletyka)
Drużyna roku – Lech Poznań
Trener roku – Aleksander Wojciechowski
Najlepszy niepełnosprawny sportowiec
roku – Natalia Partyka oraz Katarzyna
Pawlik
Superczempion – Mariusz Czerkawski
Gosia Armknecht
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Z PRZEDOSTATNIEJ CHWILI

Tak wygląda moje miasto

Tak wygląda moje miasto
Przystanek: Osowa Góra

17 stycznia prezes PZPS Mirosław
Przedpełski podczas gali Siatkarskie Plusy
ogłosił, kogo mianowano na selekcjonerów
reprezentacji polski siatkarzy i siatkarek.
Zostali nimi kolejno Daniel Castellani

oraz Jerzy Matlak. Gratulujemy!

Łenblej
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Ciekawie jest już od momentu
postoju na przystanku. Stoję sobie spokojnie i czekam. Czekam, czekam… Po
24 minutach wyłania się on. Nowoczesny,
długi, ogrzewany, zatłoczony autobus linii
71, którym dziś pojadę prawie na koniec
Świata. Mijam przystanek
‘Grunwaldzka – Las’, krajobraz robi się coraz bardziej
melancholijny, nagle coś
zaburza jego jednolitość.
Tak, to Biedronka! Jesteśmy na miejscu!
Góra, czy Dół?
Powszechnie wiadomo, że mieszkańcy Osowej
Góry toczą zaciekłą, odwieczną walkę. Dół uważa,
że ich część osiedla jest kolebką kulturalną Osowej.
Góra twierdzi natomiast, że
Dół nie dorasta jej do pięt,
a przy tym stanowi jedynie
marną kopię Góry.
- My mamy „Łemblej”!
– mówi Mateusz, mieszkaniec dolnej części.
- A my mamy światła
na boisku! To wasze „Łemblej” może się schować! – ripostuje obywatel Góry.
- My mamy Netto! –
Mateusz nie daje za wygraną.
- A my mamy Biedronkę i brukowane ulice!
– Człowiek z Góry nie ustępuje.
- Macie brukowane
ulice, bo nie potraficie grać
w piłkę…!
Trudno ten spór rozstrzygnąć. Dół zadziwia
wszechstronnością architektury (każdy domek reprezentuje odmienny styl,

kształt, kolor i rozmiar). Góra natomiast
może poszczycić się lepszym stanem nawierzchni dróg i chodników. Dół może
pochwalić się „wszędobylskim” Księdzem
Proboszczem. Góra, wysokim poziomem
nauczania tamtejszego gimnazjum.
Oceania
Na szczególną uwagę zasługują nazwy ulic. Jest to chyba jedyne osiedle
w Bydgoszczy, które może poszczycić się
tak „zoologicznym” nazewnictwem. Znajdziemy tutaj m.in. ulicę Homarową, Gęsią,
Borsuczą, Kogucią, Papuzią, Pingwinową,
Waleniową, Wróblą, czy Strusią.
Aktywna Plebania
Od niedawna przy kościele działa
świetlica. Można przyjść, posiedzieć, po-

grać w piłkarzyki, bilard, ping-ponga, lotki.
Pośmiać się i miło spędzić czas z przyjaciółmi. Mimo tego, że świetlica jest otwarta
jedynie pod nadzorem osób dorosłych, to
i tak cieszy się dużą popularnością wśród
młodzieży.”
Mrozio
Mrozio opowiedział mi także trochę o
wcześniej wspomnianym „Łemblej”:
„Łemblej” istnieje odkąd pamiętam.
Stworzyli to miejsce mieszkańcy osiedla.
Postawiono bramki, przymocowano siatki.
Co sobotę grywało się tutaj w piłkę. Prym

Natalia i jej młodsza siostra na
łyżwach (osiedlowy stawik)

Netto. Odpowiedź Dołu na
górnolotną Biedronę!

Mateusz stwierdził, że tę chwilę trzeba koniecznie uwiecznić na zdjęciu. Bowiem kontener znajdujący się po lewej
stronie zdjęcia podobno większość swojej egzystencji
przeleżał w poziomie.

Słynna Biedronka
wiedli Ministranci, na czele z Księdzem
Proboszczem. ;) Spędzaliśmy tam całe dnie,
niezależnie od pogody.
Obecnie teren wokół boiska jest coraz
bardziej zabudowywany i „nowe pokolenie”
rzadko teraz grywa tam w piłkę.”
Zintegrowani
Roztrzepany Dżejson, zapytany(na)
(Dżejson, z wiadomych powodów nie chciał
nam zdradzić swojej orientacji) o to, co jest
Jego „miejscówką” ma problem z zakończeniem swojej myśli:
„Taras Osowej to doskonałe miejsce
na spacery - „Mały Wąwóz”, gdzie pomysłowa młodzież postawiła stolik, zrobiła
siedzenia i przymocowała daszek. „Czarny
Staw”, który wieczorami nadawałby się na
miejsce kręcenia horroru. Park przy kościele, w którym nad stawami ludzie nie
tylko łowią ryby, ale także dzieci „wyżywają
się” na kaczkach i łabędziach . „Kamienie”,
na których już niejedna zakochana para
oglądała gwiazdy. „Dziura”- miejsce, do
którego aby się dostać, należy wiedzieć
o schowanym między drzewami przejściu.
„Park Otwarty” przy szkole, gdzie na każdym kroku można spotkać znajomych,

którzy spędzają tam większość wieczoru. „Park Zamknięty” ze słynnym „molo”, do którego czasem lepiej się nie zbliżać, gdyż miejsce
to nie cieszy się dobrą reputacją. Dużą popularnością z kolei mogą
poszczycić się „Pawki” (przy szkole bądź przy pętli; ciąg sklepów
m.in. monopolowych, spożywczych itd.). Oczywiście należy wspomnieć o basenie „Sardynka”, „Klatce” oraz nowo wybudowanych
boiskach przy SP 64 i Gim 32, gdzie osowogórska młodzież może rozładować nadmiar
energii…”
To właśnie Mieszkańcy Osowej tworzą jej jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny
klimat. Spotykają się wieczorami na osiedlowych ławeczkach, piaskownicach, w parkach
i rozmawiają do późnej nocy. Nikt tutaj na nikogo nie patrzy wilkiem, wszyscy są równi.
Dżejson mówił mi, że wśród tych ludzi czuje się bezpiecznie i czuje się naprawdę sobą. To
oni sprawiają, że tak wiele „zaczarowanych” miejsc ma dla Niego tak ogromne znaczenie.
Nikt z nich, za żadne skarby, nie chciałby opuszczać ani Dołu, ani Góry.
Chciałabym skorzystać z zaistniałego faktu, że grono redakcyjne, ma dla mnie
w zapasie jeszcze kilka
wolnych linijek. Dziękuję Wam, kochana osowogórska Ellyto, za to, że
w pewien piątkowy wieczór
znaleźliście tych kilka chwil
i zechcieliście wtajemniczyć
mnie w Wasze swojskie
klimaty. Bez Was napisanie
tego reportażu nigdy nie doszłoby do skutku. Jesteście
niezastąpieni! ;*
Daria

Basen „Sardynka” obok Gimnazjum nr 32

Wspomniane przez Dżejsona „Pawki”
PUB Boston. Chluba Dołu.
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Życie na weoło

Cała prawda o kobietach i mężczyznach czyli Kobieta idzie spać...

Rodzice oglądali telewizje i mama powiedziała: „Jest już późno, jestem zmęczona,
pójdę spać”. Poszła do kuchni zrobić kanapki dla nas na
jutrzejszy lunch, wypłukała kolby kukurydzy, wyjęła mięso
z lodówki na dzisiejszą kolację, sprawdziła, ile jest płatków
śniadaniowych w puszce, nasypała cukru do cukierniczki,
położyła łyżki i miseczki na stole i przygotowała ekspres do
zaparzenia kawy na rano.
Potem włożyła już upraną odzież do suszarki, załadowała
nową partię do pralki, uprasowała koszulę i przyszyła guzik.
Sprzątnęła ze stołu pozostawioną grę, postawiła telefon na
ładowarkę i odłożyła książkę, powiesiła ręcznik do wysuszenia. Potem ziewnęła, przeciągnęła się i poszła do sypialni.
Zatrzymała się przy biurku i napisała kartkę do nauczyciela, odliczyła trochę kasy na wycieczkę w teren i wyciągnęła
podręcznik schowany pod krzesłem.
Podpisała kartkę urodzinową
dla przyjaciółki, zaadresowała
kopertę i nakleiła znaczek oraz
zapisała, co kupić w sklepie
spożywczym. Obie kartki położyła
obok torebki. Potem zmyła twarz mleczkiem “trzy w jednym”, posmarowała się kremem “na noc i przeciw starzeniu”,
umyła zęby i opiłowała paznokcie. Ojciec zawołał: “Myślałem,
że poszłaś do łóżka”. “Właśnie idę” - odpowiedziała. Wlała
trochę wody do miski psa i wypuściła kota na dwór, potem
sprawdziła czy drzwi są zamknięte i czy światło na zewnątrz
jest zapalone.
Zajrzała do pokoju każdego dziecka, wyłączyła lampki
i telewizory, powiesiła koszulki,
wrzuciła brudne skarpety do kosza i krótko pogadała z jednym z
dzieci, jeszcze odrabiającym lekcje.
W swoim pokoju kobieta nastawiła budzenie, wyłożyła ubranie
na jutro, naprawiła stojak na buty. Dopisała 3 rzeczy do listy
6 najważniejszych czynności do wykonania. Pomodliła się i
wyobraziła sobie, że osiągnęła swoje cele. W tym samym czasie
mężczyzna wyłączył telewizor i oznajmił “w powietrze”: “Idę
spać”. Co też bez namysłu uczynił.
Co nadzwyczajnego jest w tej historii? Zastanawiasz się,
dlaczego kobiety żyją dłużej? “BO JESTEŚMY SKONSTRUOWANE NA DŁUGI PRZEBIEG…” (i nie możemy umrzeć wcześniej,
bo tyle mamy jeszcze do zrobienia!!!
Dopio
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Znajdź
10 różnic

O czym myśli
dyrektor?

Podaj 10 szczegółów różniących obie fotografie.

O czym myśli dyrektor?
Najlepsze teksty zostaną wydrukowane w kolejnym
numerze.
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