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Ręka na pulsie

Bajka dla niegrzecznych dzieci
Niepokorna wena twórcza
Święty Walnięty

Skuwka, zasuwka ... czyli małe co
nieco o poprawności językowej ...
Cool-tura

Drodzy Czytelnicy!
W jednej z książeczek Helen Exley przeczytałam
kiedyś: „Wierzę w słońce, nawet, jeśli akurat nie
świeci. Wierzę w miłość, nawet, jeśli akurat jej nie
przeżywam”, tak więc ten numer „Ellyty” kieruję
do wszystkich tych, którzy w miłość wierzą, miłość
przeżywają
lub,
podobnie
do
mnie,
wierzą
w słońce – słowem, dla każdego coś dobrego. Dlatego
możecie przeczytać o mózgu w stanie zakochania,
zobaczyć podsumowanie kultury A. D. 2009 (szczególnie
polecam zakochanym w filmie, muzyce i dobrej książce),
a ponad wszystko miłujących humor odsyłam do działu
„Psor powiedział”. Ponadto dowodem naszej miłości niech będą dla Was „Aktualności” –
z radością pojawialiśmy się wszędzie tam, gdzie się coś działo – na studniówce, dla
przykładu. I jeszcze dodatek dla wszystkich tych, którzy czują motyle w brzuchu – Wasze
dedykacje walentynkowe. Zachęcam do lektury,

Przełom światowego kina
Cecelia Ahern: Podróż do
„Krainy zwanej Tutaj”
O książkach i opiniach słów kilka
Kulturalna poGaGanka – o muzyce
pop w 2009

Joanna Kowalska

Druga strona lustra

„Chciałabym zagrać w filmie Almodovar’a”
– czyli wywiad z prof. Nataszą Posadzy.

Na kozetce

Zakochany mózg
Porady Klamentynki
Cykl Fobie, lęki i inne udręki
„Przepraszam za to, że żyję…”
MYŚLI SAMOBÓJCZE
„Wszystko jest piękne, wystarczy tylko
umieć spojrzeć.”

Lekkim piórem

Oda do Kawy
Oda do Geografii Hiszpanii
Artystyczna zupa nic?
Gnijące uczucie
Poszukiwani ludzie dziwni

Sport

Piłka nożna - sport również dla kobiet

Na wesoło
Psor powiedział (uczeń odpowiedział)

Tak wygląda moje miasto
Stacja Śródmieście

Jasełka w troszkę
innej wersji
21 grudnia 2009 r. w auli naszej szkoły odbyły się jasełka. Okres Świąt Bożego
Narodzenia, więc wszyscy przedstawiają ja-

sełka od przedszkola do…Nasza szkoła nie
jest wyjątkiem, klasa IIIc pod przewodnictwem ks. Daniela Nejmana przygotowała
nowoczesną wersję jasełkowej historii. Muszę przyznać, że nie było w
tym przedstawieniu nic z tradycyjnego
żłóbka czy Trzech Króli, co wpływa tylko na jeszcze większą nowoczesność występu. Z „oryginalnych” postaci pozostali
jedynie Maryja i Józef. Przedstawione
postacie
maja
głównie
korzenie współczesne oraz odniesienie do
aktualnych
problemów
młodzieży.
Najważniejsi bochaterowie: Józef
(Robert Wielgosz), który
rzucił
wszystkich
na
kolana
swoim
„przepraszam”, dilerzy (m.in
Joanna
Hoppe),
czy
bezdomni, którzy odtańczyli na koniec pokazowy
taniec (m.in. Michalina
Ranosz i Łukasz Kubłak).
Mogliśmy
spotkać
również
bezdusznego
prezesa i jego sekretarkę.
Dwutygodniowe
próby opłaciły się, bo
zamiast
tradycyjnego
i
nudnego

przedstawienia otrzymaliśmy zabawny
i dający do myślenia występ. W tej
konwencji śpiewane były kolędy, co również uwspółcześnia tę biblijną historię.
Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo autora. Czekamy na następne święta
i, oczywiście, jasełka.
Ola Jelińska
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Kreacje
wieczorowe

Poloneza czas
zacząć, czyli
studniówka 2010
Opera Nova, sobota, 6 lutego, na
chwilę przed godziną 20:00. Zaraz po
przekroczeniu progu najbardziej rozpoznawalnego bydgoskiego budynku słyszę
rozmowy podekscytowanych uczniów
naszej ukochanej Jedynki. Suknie,
garnitury zapach… drogich perfum,
chciałoby się powiedzieć, jednak na
wejściu uderza mnie zapach dymu
tytoniowego. Idę dalej, gdzie otrzymuję
różę – miły akcent na powitanie. Oddaję
płaszcz, kieruję się na salę główną, gdzie
za chwilę rozpocząć ma się studniówka.
Tradycyjnie, zaczyna się nie tak
bardzo tradycyjnym polonezem. Tańczący
występują w sukniach ślubnych i frakach,
co jest trochę uwspółcześnioną wersją tego
polskiego tańca. Pokaz jest udany. Następnie na scenę wchodzą wszyscy świętujący
i tańczą w pochodzie za panem dyrektorem
Jarosławem Durszewiczem. Studniówka
rozpoczęta! Oby była udana, bo jak mówią,
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jaka studniówka, taka matura.
Udajemy się do stołów, gdzie czeka
na nas posiłek. Wszystko smaczne, jest
z czego wybierać, jednak największą atrakcją staje się czekoladowa fontanna.
Po godzinie 22:00 rozpoczyna się
program artystyczny – uczniowie z naszej
szkoły prezentują swoje talenty podczas
rozdania Norwidków. Są tańce – te bardziej
nowoczesne, jak i latino, a także śpiew
i muzyka. Fenomenalny, moim zdaniem, jest występ Łukasza ‘Cookiesa’
Chrzanowskiego z 3h, który prezentuje
specjalnie na tę okazję przygotowaną
piosenkę o nieznanym mi tytule – grunt, że
się podobało. W kilku minutach umiejętnie streścił cztery lata edukacji w Jedynce,
na co szczególnie entuzjastycznie, co dało
się słyszeć, zareagowały panie profesor
Majewska i Fortuna. Wracając do
Norwidków: przyznane zostają m. in.:
p. Sylwii Kaniewskiej, p. Małgorzacie
Becella, p. Małgorzacie Dudek, p. Barbarze
Fortunie, p. Renacie Majewskiej, p. Piotrowi
Baldowskiemu, p. Jarosławowi Acalskiemu i opiekunce naszej redakcji
– p. Alicji Kłopotek. Przyznanie nagród
odbywa się w miłej atmosferze, rozluźnianej dowcipem dobrze dobranych
prowadzących. Na zakończenie oglądamy
niemy film przygotowany przez nauczycielki z naszej szkoły – projekcja również
jest udana. Znów wracamy do stołów, przy
których co jakiś czas rozlega się tajemniczy dźwięk szklanej butelki upadającej
na posadzkę. Nie zostajemy tam długo –
trzeba wykorzystać wolny parkiet, który
po zakończeniu oficjalnej części właściwie
nigdy nie świeci pustkami. Jestem zaskoczona, widząc, że tak wiele osób
chętnie się bawi. DJ może nie jest
atrakcją wieczoru (bądź co bądź, obleganej
fontanny
czekoladowej
nie
przebije), jednak nie można powiedzieć
o nim nic złego – gra dobrze – nowe
(przykład: Lady GaGa, czy Black Eyed
Peas), jak i swego rodzaju „klasyki”,
o których mówimy, że nie można przy nich
tańczyć, a jak przychodzi co do czego,
doskonale znamy tekst (przykład: „Jesteś
szalona”). W taki sposób (w moim wypadku na parkiecie) upływa czas do 5:00
– wtedy DJ kończy zabawę. Zdziwiona, że
czas upłynął tak szybko, wracam do domu
z
naprawdę
miłymi
wspomnieniami
i całym mnóstwem zdjęć.
Na koniec, w imieniu całej redakcji
życzę wszystkim trzecioklasistom pomyślnego zdania matury. Obiecujemy trzymać
kciuki, powodzenia!
Joanna Kowalska

Jak to dziewczyna, nie oparłam się
pokusie oglądania i komentowania niektórych sukienek. Z przykrością stwierdziłam,
że większość dziewczyn poszła „na łatwiznę” i wybrała prosty krój, bez żadnych
ozdobników, ani rzucających się w oczy
elementów. Błąd! Moim zdaniem, najlepiej prezentowała się dziewczyna ubrana
w czarną sukienkę, z rękawiczkami
do kompletu, kilkoma sznurami pereł
i małym kapelusikiem przyczepionym do
włosów (przepraszam, ale nie znam nazwiska). Warta wspomnienia jest również
stylizacja na „Audrey Hepburn”, tzn.
czarna rozkloszowana sukienka do kolan,
piękne trójkątne wycęcie na plecach, rękawiczki i słodki koczek. Jeśli chodzi o ogólne
tendencje modowe, to w większości dziewczyny postawiły na krótkie kreacje, które
nie przeszkadzają w tańcu. Bardzo dobrze
prezentowały się rękawiczki jako element
dodający szyku. Równie chętnie zakładano perły. Obcasy były obowiązkowym
dodatkiem,
jednak
niektóre
bardzo
wysokie tancerki, postawiły na wygodę,
a wiec baleriny. Fryzury to przede wszystkim kobiece loki, puszczone luźno na
ramiona włosy lub upięte w finezyjny kok.
Dziewczyny, dałyście radę!
Hanna Engel
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Wielka świąteczna
vixa z sercem?
Gra rockowa muzyka, strzelają
fajerwerki, ludzie wrzucają pieniądze do

puszek, pewne radio krzyczy: „Biada wam
złodzieje!”, a chore, blade, dzieci leżą słabe na swoich szpitalnych łóżkach i czekają na sprzęt, który pozwoli im żyć. Tak, to
kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Jak co roku, tak i teraz, Jerzy
Owsiak, wykorzystując resztki dobrej woli,
która została nam po świętach, zbiera pieniądze, tym razem dla dzieci z chorobami
onkologicznymi. Idę więc na koncert, który
miał odbyć się na Starym Rynku. Jednak
z powodu niesprzyjających warunków
pogodowych przeniesiono go do hali
Astorii. Czekając na moją koleżankę,
przeprowadzam krótki wywiad z osobami
kwestującymi przed wejściem. Zadaję
najbardziej oczywiste, a za razem najistotniejsze, pytanie: „Dlaczego Pani to robi?”,
a moja rozmówczyni ze zdziwioną miną
odpowiada: „Aby pomagać” - jakże prosta
i wiele znacząca odpowiedź. Dla tej kobiety było oczywiste, że aby pomóc Orkiestrze
poświęca swój czas, marznie i na końcu nic
z tego nie ma, oprócz osobistej satysfakcji.
Opłaca się? Oczywiście. Zapytana, co myśli
na temat słuchaczy pewnego radia, głośno
bojkotujących Jurka Owsiaka, odpowiada:
„Każdy może mieć swoje zdanie”. Jakim
kontrastem jest ta krótka, skromna odpowiedź w porównaniu z przekrzykującymi
się, agresywnymi osobami sprzeciwiającymi się tej akcji.

Wielka Orkiestra w końcu dorosła!
To już XVIII raz spotykamy się na
koncertach, aby bezinteresownie (no może
nie tak zupełnie - w końcu wszyscy wiemy, że wrzucamy pieniądze jedynie dla
serduszka - naklejki!) wspomagać naszą
służbę zdrowia. Dorzucam i swoją złotówkę
do puszki i kieruję się do sali, gdzie ma
zagrać m.in. Kobranocka. Wzdłuż budynku rozłożyły się białe namioty z ciepłymi
daniami. W środku nie ma wcale dużo
ludzi. Może wystraszyła ich wszechogarniająca śnieżyca? Robimy zdjęcia i słuchamy
zaskakująco
dobrego,
początkującego
zespołu „The day after”, którego zdecydowaną zaletą jest charyzmatyczny wokalista
z silnym, zachrypniętym głosem. Jego
mocne rock’owe brzmienie zachęca niektórych do wykonania „pogo”, na co większość
patrzy raczej z politowaniem - i mało kto
się dołącza. W przerwie między występami
licytowany jest krążek „Kobranocki”, który
osiągnął cenę 50 zł. Około godziny 19.00
sala zapełnia się i, niestety, nie mamy
już tak dobrych miejsc jak na początku.
Wykorzystujemy więc okazję i robimy zdjęcia „nietypowym” kwestującym,
np. chłopakom przebranym za oddział
„Grom” albo grupie rodem z „Gwiezdnych
wojen”. O 20.00 wszyscy wychodzą na
zewnątrz, żeby podziwiać pokaz sztucznych ogni - „Światełko do nieba”, jednak
wyrażenie „światełko” jest tutaj co najmniej
niedopowiedzeniem. Jesteśmy świadkami
zachwycającego
pokazu
pirotechnicznego,
który
przebija
wiele razy to, co można ujrzeć
w sylwestra. Oklejone serduszkami, z uśmiechem na ustach
wracamy do domu.

które w trosce o moralność społeczeństwa, informowały nas, że za pieniądze
z WOŚP Owsiak „utrzymuje Krisznę, tę
sektę”, oraz że skoro wszyscy płacą podatki,
a zakup karetek pogotowia i sprzętu
medycznego „jest obowiązkiem państwa”,
to „Orkiestra nie ma racji bytu”. Gwałtowna krytyka nie skończyła się jedynie
w radiu. Przechodząc koło kwestującej
młodzieży, zaznałam czym jest 70-letnia,
ubrana w beret praworządność. Pani ta,
kierując się zapewne szlachetnymi pobudkami, krzyczała i zachowywała się
agresywnie wobec osób, które wrzucały
pieniądze do puszek: „Owsiak to szatan!

Cała Polska pomaga WOŚP,
„Jedynka” nie?
W czasie trwania tej
wielkiej charytatywnej akcji
wszędzie widać było oznaki jej
działalności, zbiórki na ulicach, plakaty informacyjne
na murach, aukcje na allegro.
A u nas w szkole? Cisza.
Bóg nie lubi Jurka Owsiaka.
Tak
przynajmniej
wynika z audycji w pewnym radiu, w której urządzono nagonkę na Dyrygenta Wielkiej Orkiestry
i jego „przestępczą” działalność .
Pani Zofia z Krzeszowic twierdziła”
[Owsiak] się nigdy nie rozliczał, co on
z resztą pieniędzy robi, jak jeden sprzęt
tam jakiś kupi. A resztę pieniędzy – no,
to powinien się rozliczać, bo to jest korupcja, tak samo jak teraz co ta
komisja śledcza jest. To by się też
przydało jemu to zrobić.” Co
więcej, nie omieszkała również
wspomnieć o biednych, zmarzniętych, ba, wykorzystywanych,
dzieciach kwestujących na rzecz
Orkiestry. Dziekujemy za współczucie. Jednak byłoby błędem
sugerowanie,
iż
Pani
Zofia
pozostała osamotniona w swoich
poglądach. Tuż po jej wypowiedzi rozdzwoniły się telefony
innych, starszych pań, o wielkich, szlachetnych
sercach,

Idziecie do kościoła, a diabłu pomagacie!
Wy nie wiecie, co on potem z tymi pieniędzmi robi! Wynoście się sprzed kościoła!”- to tylko niektóre cytaty z wypowiedzi
pani, która nie reagowała na żadne próby
wytłumaczenia jej albo choć uspokojenia.
Cóż, mamy jedynie nadzieję, że nigdy żaden wnuk tych pań, nie będzie potrzebował
drogiego sprzętu medycznego, ufundowanego przez Orkiestrę. Bowiem wtedy, aby
nie wyjść na hipokrytki, panie te będą musiały dokonać zapewne bardzo bolesnego
wyboru, dotyczącego zdrowia ich najbliższych.
Koniec Orkiestry jest bliski?
Nieprawda. Nic i nigdy nie zdoła jej
zatrzymać. Nic nigdy nie zdoła zatrzymać
serc, które chcą pomagać. Będą grać do
końca świata... I jeden dzień dłużej :)
Hanna Engel
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Walentynkowe
dedykacje

Z wolontariatu…
AKCJA
CHARYTATYWNA

Zbiórka pieniędzy na rehabilitację
Jarka Dyksa odbędzie się dnia 19 lutego
w godzinach 11:40 -13:50 w szkolnej auli.
Będzie grał szkolny zespół Number One
i wystąpi grupa teatralna „Radość”.
Odbędzie się również licytacja, na którą
w dalszym ciągu można przynosić różnego rodzaju przedmioty (do biblioteki).
Na pierwszym piętrze odbędzie się
loteria fantowa. Klasa, która zbierze
najwięcej pieniędzy wygrywa dzień bez
pytania i sprawdzianów. Więcej informacji
u p. Ewy Licy-Boruty w bibliotece.

Od: Graży
Treść: Love <3
Dla: 1c
Od: Tajemniczego Wielbiciela
Treść: <33 !
Dla: Brzozówki
Od: Krzyroka Wszoszczur
Treść: Dla dziewczyny moich marzeń,
buziaki i miziaki. Wolność dla Tybetu!
Dla: Mika Matczyńska
Od: MC Skoda
Treść: Kocham Wałka i Bartka, wszystkiego co najlepsze życzy MC Skoda
Dla: Bartek Beonigk oraz Woj. Wał 0H
Od: Olafka
Treść: Dla najwspanialszej i najukochańszej przyjaciółki ! Kocham Cię, Dziubasku!
Dla: Bogny Stolarskiej

Od: Wszystkich pięknych pań
Treść: Na górze róże, na dole fiołki, jesteście super.
Dla: Pita i Pici
Od: Wszczoszczura
Treść: Lovciam mocno <3
Dla: Marysi Świgoń
Od: Zakonspirowanej Pauli
Treść: Wszystkiego najlepszego z okazji
WALENTYNEK !
Dla: Frycka
Od: Tajemniczej Wielbicielki
Treść: <3;*
Dla: Sławek Przybylski 1A
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WITAJ PRZYGODO!

W ramach cyklu „Witaj przygodo!”
w lutym odbędą się dwa spotkania.
*16.02.2010 r. (aula, godz. 13.50)
naszym gościem będzie Dominik Szmajda, który brał udział w sztafecie śladami
Kazimierza Nowaka. Szczegóły na stronie:
www.afrykanowaka.pl. W bibliotece mamy
czasopismo "Rowertour" (numer styczniowy), w którym możecie przeczytać artykuł
poświęcony wyprawie.
*26.02.2010 r. (aula, godz. 13.50)
przyjedzie do nas Piotr Stanik, który opowie o swoich przygodach w Hiszpanii.
Serdecznie zapraszamy na obydwa
spotkania.

Decoupage pomocna dłoń
w okresie
przedświątecznym

Wielu z nas nie miało pomysłu na
tegoroczne
prezenty
bożonarodzeniowe dla najbliższych. Można by rzec, że
w bibliotece w ciągu ostatniego tygodnia
przed przerwą świąteczną odbył się „kiermasz życzeń” - pod czujnym okiem pań
bibliotekarek spod naszych pędzli rozkwitały pączki róż, maków, czy gwiazd
betlejemskich nie w doniczkach, ale
na nich.
A teraz wytłumaczę ten zawiły wstęp
- od 14 do 21 grudnia zorganizowano
w naszej szkole małe zajęcia z decoupage.
Czymże on jest? Jest to popularnie zwana

Aktualności
„technika serwetkowania”.
Chcąc upiększyć niektóre
przedmioty
codziennego
użytku,
np.
meble,
skrzyneczki
lub doniczki, naklejamy nań wzór
z kolorowej
części papierowej
chusteczki,
co
daje później
efekt ręcznie malowanego. Proces powstawania takowego dzieła możemy przedstawić w kilku etapach:
1. Gładką powierzchnię szlifujemy przy
pomocy papieru ściernego. Dzięki temu
farba nie będzie odpryskiwała.
2. Malujemy ją farbą (chcąc uzyskać
tzw. spękania, „postarzające” dekorowaną
przez nas rzecz, nakładamy najpierw ciemną barwę, malujemy specjalnym lakierem,
a następnie jasną, bądź odwrotnie, ważne,
by zachować kontrast).
3. Wycinamy (wydzieramy) pożądany
motyw z barwnej części serwetki (papieru
prezentowego) i naklejamy, przy pomocy
białka (wikolu) na osuszoną powierzchnię.
4. Nakładamy warstwę lakieru utwardzającego (zaleca się powtórzyć czynność
kilkakrotnie).
5. Ogólny czas trwania pracy wynosi
około jednego dnia.
Owoce naszej żmudnej, acz jakże satysfakcjonującej pracy, każdy z Was mógł
podziwiać na małej wystawie w bibliotece.
Znalazły się tam m. in. piękne pudełka
ozdobione wizerunkami amorków, instrumentów muzycznych, kwiatów, deski do
krojenia, stylizowane na takie, które kiedyś
zdobiły kuchnie, czy też doniczki, konkurujące urokiem z kwiatami weń rosnącymi.
Na „kurs” uczęszczała nie tylko
młodzież, ale również nauczycielki. Pani
Małgorzata Rechlewska wykonała przepiękną skrzynkę na wino, natomiast pani

Sylwia Kaniewska przyozdobiła liczne
pudełka i deseczki.
Prawdopodobnie i w przyszłym roku
z opresji „przedświątecznej bezpomysłowości” wyratują nas panie z biblioteki. Czekamy z niecierpliwością i z góry dziękujemy!
Iwona Stankiewicz, Ia

Ręka na pulsie

Bajka dla
niegrzecznych
dzieci

nią, wśród szeleszczących liści, zbierały
kasztany. Podglądały pasące się nieopodal
krówki i mustangi w dzikiej dolinie. Zimą
zjeżdżały z górki (na pazurki!) na sankach,
bijąc rekordy mniej i bardziej bolesnych
upadków.

Nie tak dawno temu... Za górami...
Opakowań po chipsach... I rzekami...
śmierdzących butów nie do pary... Był sobie las.

Ich rodzice za młodu urządzali na
tamtejszej polanie ognisko. Teraz... przynajmniej nie musieliby siedzieć na mokrej
trawie. Mieliby kanapę na miejscu, bez
problemu z dowozem! Hm, małe pocieszenie dla panów, kiedy nie ma gdzie podłączyć tamtego telewizora.

To bajka o Czerwonym Kapturku,
który nie dotarł do babci. Idąc, utknął
w zaspie (nie, nie śnieżnej tym razem)
plastikowych butelek. Cóż, dobrze, że
chociaż wilk go nie złapie. Potknął się
o stare radio Tesli.
Kiedyś w tym lesie dzieci jeździły
na rowerach o czterech kółkach. Jesie-

Niepokorna
wena twórcza
Jest wieczór. Słońce dawno schowane gdzieś za horyzontem, niebo pokryte
gwiazdami i księżyc uśmiechający się do
mnie z oddali. Siedzę w pokoju na obrotowym krześle i… Zastanawiając się, co
napisać, tępo spoglądam na świeczkę.
Mały płomyczek skacze raz w prawo, raz
w lewo. Czasem do przodu, czasem do tyłu.
Jak zahipnotyzowana obserwuję to ciekawe zjawisko. Myśli są. Pomysłu na pisanie
brak…
Co zrobić, kiedy wena uparcie nie
chce przyjść i chowa się gdzieś po kątach,
wychodząc w nieodpowiednich momentach
albo jedynie na chwilę, odchodząc zaraz po
tym, jak uda ci się wyciągnąć kartkę papieru i długopis?
Przykro mi, ale nie znam recepty
na owe schorzenie. Sama często muszę
długimi godzinami nawoływać ukochaną

Tak, jako rzekł kiedyś pewien nader
spostrzegawczy młodzieniec: „W lesie na
Glinkach można sobie cały dom wyposażyć”. Spacerując tam, dowiesz się też, cóż
finezyjnego począć z brudną bielizną, kiedy
nie chce Ci się jej prać.
Wenę Józię, której w akcie
desperacji nadałam imię,
aby chociaż tym skłonić
ją do przyjścia. Niestety,
stała się tylko odrobinkę
pokorniejsza
i
bardziej
skora
do
współpracy.
Nadal zdarza jej się mieć
gorsze dni i kaprysić. Co ja
opowiadam! Przecież ona
jest najbardziej kapryśną
i zawodną wyimaginowaną
istotą, jaka kiedykolwiek
powstała w ludzkiej wyobraźni! Nie ma jej, kiedy
jest potrzebna. Pojawia się,
kiedy mam mnóstwo nauki
albo myję włosy. Z tym
swoim zadziornym uśmieszkiem siedzi koło umywalki
i podsuwa mnóstwo pomysłów, które zaraz po
przekroczeniu progu drzwi,
wyparowują, odchodzą i tak
po prostu zostawiają moją
nie posiadającą koncepcji
osobę! Na szczęście Józia,
raz na jakiś czas, ma dobry humor i grzecznie siada
na biurku obok monitora
i merdając radośnie ogonkiem, tworzy wraz ze mną.
Jednakże musicie wiedzieć,
że nie zdarza się to często.
A terminy gonią. Wypracowanie na polski, artykuł
do gazetki szkolnej „Ellyta”,
pięćdziesiąt nieskończonych
opowiadań, których bohaterom wypadałoby stworzyć
dalsze losy - bo ileż wymyślona nastolatka może
czekać na pocałunek księcia
z bajki…?
Jak
wcześniej
wspominałam, nie znam wielu
skutecznych
metod
na
przywołanie weny, ale my,
pisarze – czy też redaktorzy gazetki „Ellyta” - musimy sobie radzić z twórczym
ubóstwem.
Dlatego też staram się
wykorzystywać – kiedy tylko
to możliwe! - chwilową przychylność Józefiny i pisać.
Zdarza się jednak i tak, że

Jeśli jednak wolałbyś przywitać się
od czasu do czasu z naturą, pooddychać
ŚWIEŻYM powietrzem, uspokoić skołatane
nerwy widokiem prawdziwej zielonej murawy (nie tym dywanikiem rozkładanym pod
szlachetne stopy członków czyjejś reprezentacji), pokluczyć sobie między drzewami,
posłuchać śpiewu ptaków (...). Słowem,
pozażywać tych wszystkich pierwotnych
przyjemności - pomyśl następnym razem,
gdzie wyrzucasz papieroska czy pustą
puszkę. Zanim i Twój lasek z dzieciństwa
zamieni się w wysypisko śmieci.
Oby było choć trochę szczęśliwe
zakończenie.
PS. Ja też nie lubię ekologicznej paplaniny. Ale widać czasem trzeba.
Elwira Wawrzyniak

na siłę klecę zdania, starając się ułożyć je
w logiczną i spójną całość, będącą tekstem
literackim, nadającym się do powszechnego
użytku – czyli czytania bez wydrapywania
sobie oczu z udręki i męki. Przeważnie rezygnuję w połowie, bo czas nagle spowalnia,
a w głowie słyszę jedynie szum i komunikat:
Uwaga! Pustka! Nic więcej sensownego już
nie wymyślisz!
W tak skrajnych i drastycznych momentach nie można tworzyć! Chyba że chce
się popełnić pisarskie samobójstwo, czy
też doprowadzić swój umysł do stanu krytycznego wyczerpania. Jednakże nie sądzę,
aby ktoś miał aż tak autodestrukcyjne
skłonności.
I tym oto akcentem kończę swój
wywód na temat problemu, jakim jest brak
przychylności weny twórczej! Wbrew pozorom, sztuka tworzenia za pomocą słów, nie
jest usłana różami.
Godzinę później jestem w łazience.
Myję zęby i… pojawia się pomysł! Z podekscytowania opluwam lustro i wybiegam
szybko z łazienki. Wpadam z impetem
do pokoju. Włączam komputer. Siadam
z powrotem na obrotowym krześle. Zamykam oczy. Po chwili je otwieram i zaczynam
wystukiwać pierwsze litery…
Kasia Ostaszkiewicz
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Święty Walnięty

Czerwień widzę, czerwień! Jest taki jeden szczególny dzień, w którym czuję się
otoczona przez jedną barwę, jeden napis
i jeden kształt. Walentynki - święto jednoczące nas z amerykańskimi braćmi.
Tandeta czy doskonała okazja do pokazania swoich uczuć?
Należy zastanowić się, czy słowa
„Kocham Cię” wypowiedziane 14 lutego
mają jakąś szczególną moc i czy nabierają

nowego znaczenia? Co ma w sobie to
święto, prócz niesamowitego i tak rzadko
spotykanego
słodzenia
sobie
nawzajem? Otóż odpowiedź jest
prosta: NIC. Jest to kolejne święto
komercyjne, które w prosty sposób
manipuluje niczego nieświadomymi ludźmi, którzy desperacko,
ze względu na narzuconą im
datę, chcą pokazać kochanej
osobie swe oddanie, pamięć.
To doprawdy wzruszające. Czy nie
ma nic piękniejszego, niż raz
w roku dostać walentynkę i wiedzieć, że ktoś o tobie pamięta?
Miłość powinniśmy sobie okazywać codziennie, nie od święta do
święta.
Wyjątkowo źle, samotnie mogą
poczuć
się
w
walentynki
single.
Doprawdy nie dla nich te wszystkie czułości, dedykacje wraz
z romantyczną muzyką w radiu i telewizji.
Nie dla nich widok
zakochanych
i
ich
podniosłych
wyznań.
W ich wypadku ważnym pytaniem jest, czy

Ręka na pulsie

rzeczywiście tracą coś ważnego, wyjątkowego? Być może powinni być wdzięczni
za to, że cały ten zwyczaj omija ich
szerokim łukiem? Jednak nie mi to osądzać, gdyż każdy ma inne pragnienia
i oczekiwania. Jeżeli ten dzień ma być
jedynym, który sprawi, że dostając różę,
serduszko czy misia uśmiechnę się
z prostoty tego gestu, niech takim zostanie. Pamięć choć winna trwać cały rok,
a trwa wyłącznie jeden dzień i tak pozostaje pamięcią… Czymś, co świadczy, że
uczucie jeszcze nie wygasło.
„Kocha się za nic. Nie istnieje żaden
powód do miłości”, jak mądrze zauważył
Paulo Coelho, więc nie wpadajmy w rozpacz, gdy nasz partner czy partnerka nie
sprawi nam w ten dzień żadnego prezentu.
Liczy się jego obecność przy naszym
boku…
Laura Porowska

Poprawność językowa

Skuwka, zasuwka
... czyli małe co nieco
o poprawności
językowej...

Cieszę się, że mogę Was powitać
w tym miłosnym wydaniu naszej gazety.
Nagłośnione ostatnimi czasy święto, jakim
są walentynki, niektórzy traktują bardziej
serio, niż np. Trzech Króli – co, oczywiście
nie jest niczym tak bardzo złym, ale gdy
zapytać kogoś na ulicy, kiedy to obchodzi się walentynki – większość
odpowie – czternastego lutego! A Trzech
Króli? Hm...
Nie da się jednak zaprzeczyć, że
jest to miłe święto – dajemy sobie prezenty, czasem anonimowo, czasem wręcz
przeciwnie, zabieramy ukochane osoby
w różne ciekawe miejsca, chcemy im sprawić przyjemność (zawsze, mimo że nawet
lubię ten dzień, nasuwało mi się pytanie
– czy nie można tego zrobić np. w sobotę?).
Wielu ludzi stara się być oryginalniejszymi od oryginalnych – ostatnio modne jest
mówienie „kocham cię” w różnych językach
świata. Ktoś powiedział tak po francusku
do swojej dziewczyny, która domyśliła się
o co chodzi, więc słodko się zarumieniła...
Inny zaś chciał być „lepszy”, więc wyznał
miłość ukochanej osobie po arabsku...
Tyle że ta zupełnie go nie zrozumiała. Czy
nie lepiej jest więc powiedzieć zwyczajnie
„kocham cię” po polsku, niż silić się na
oryginalność?
Tak często wyznajemy sobie miłość (jak
już walentynkowo, to na całego), nie tylko
od święta, ale czy nie zastanowiło Was nigdy, skąd to słowo tak naprawdę się wzięło
i jakie ma znaczenie? Według jednej
z internetowych poradni językowych,
etymologia tego słowa sięga XIV i XV wieku, gdzie w różnych tekstach używane
było, by wyrazić litość, miłosierdzie (a także
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łaskawość,
przychylność).
Od „miłości”
powstały zwroty grzecznościowe: Miłość -> Mość;
Wasza Miłość -> Waszmość, a stało się tak
na
skutek
procesów
fonetycznych.
Trzecie,
i chyba nam najbardziej znane znaczenie
tego rzeczownika, pochodzi od łacińskiego „amor”, wyrażającego uczucie. Sam
wyraz miłość pochodzi zaś od prasłowiańskiego słowa *mil-ostь. Trudno to
powtórzyć, zgadzam się. Współczesne
słowo, wyrażające tak wiele, podoba mi
się znacznie bardziej zarówno w wymowie,
jak i piśmi.
Wyrazem uczuć są też kartki, które
dajemy sobie czternastego lutego - w gruncie rzeczy dosyć podobne – pełno serduszek
(a przynajmniej jedno), kwiatków, często
można znaleźć również takie z wierszykami
– dość banalnymi. Tak sobie myślę, że
własnoręcznie przepisany wiersz np. Marii
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej zrobi większe wrażenie, niż znane powszechnie rymy
typu „wiosna – radosna”. Oto trzy, które
polecam:
„Portret”
Usta twoje: ocean różowy.
Spojrzenie: fala wzburzona.
A twoje szerokie ramiona:
Pas ratunkowy...
„Wybrzeże”
Meduzy rozrzucone niedbale,
muszle, które piasek grzebie,
i ryba opuszczona przez fale
jak serce moje przez ciebie.
„ramię tancerza”
ramię pana poznane wśród tanecznej
drogi
jest jak mur nieugięte
jak żelazo twarde

czy słabość wzbudza w panu litość czy
pogardę
nie proszę pani
zachwyt pełen dzikiej trwogi
Miłość można wyznawać codziennie,
niektórzy jednak potrzebują specjalnych
okazji, jak np. walentynki. Gdy zastanawiałam się, co Wam napisać z okazji Dnia
Św. Walentego, przyszła mi do głowy
refleksja, że niektóre święta i różne obyczaje kultywowane w narodzie związane są
z imionami męskimi. Ciekawe, dlaczego?
Czternastego lutego wyznajemy sobie
miłość, w andrzejki (30 listopada)
i w świętojanki (24 czerwca) wróżymy,
kiedy ta miłość wreszcie przyjdzie,
w mikołajki (6 grudnia) obdarowujemy
ukochanych i bliskich (używając do tego
ich butów), w imieniny Marcina (11 listopada) zajadamy się rogalami. W Irlandii,
a ostatnio coraz częściej również w Polsce,
obchodzi się dzień św. Patryka (17 marca). Aż żal bierze, gdy pomyśli się o tym,
że tak mało znana jest św. Kinga (24 lipca)
i św. Barbara (4 grudnia) – może dlatego, że obie święte opiekują się górnikami,
a nie zakochanymi. No tak, kobiety zawsze
miały poważniejsze zadania życiowe,
niż objadanie się, prezenciki i duchowe
rozterki.
Na sam koniec chciałabym życzyć
wszystkim zakochanym, ale nie tylko,
sympatycznego Dnia Św. Walentego spędzonego niekoniecznie na romantycznej
randce, ale w ciekawym miejscu i miłym
towarzystwie.
Ola Rulewska

Cool-tura

Przełom
światowego kina

Długo wyczekiwany przez wielbicieli premier kinowych film „Avatar”,
zrealizowany w dwóch technikach:
znanej wszystkim tradycyjnej 2D
i dotychczas mało stosowanej 3D, jest
niewątpliwie wielkim sukcesem Jamesa Camerona. „Avatar” wszedł do
kin 25 grudnia zeszłego roku. Został
zrealizowany z wielkim rozmachem,
właściwym temu reżyserowi, porównywalnym zresztą do innego, równie
dochodowego filmu „Titanic”. Widocznym przez specjalne okulary efektom
nietrudno się zresztą dziwić, biorąc
pod uwagę budżet przeznaczony na
jego produkcję - blisko 237 milionów
dolarów. Film ten, przez wielu nazywany przełomem światowego kina, okazał
się niewątpliwą żyłą złota. Mało tego,
że trudno znaleźć jakąkolwiek osobę,
która nie widziałaby tej produkcji, to
jeszcze nie brakuje takich, co podziwiało ją więcej niż jeden raz.
Film opowiada historię niepełnosprawnego komandosa, Jake'a Sully'ego,
który otrzymuje szansę na wyzdrowienie
biorąc udział w nietypowym projekcie militarnym. Wspólnie z towarzyszami udaje
się na planetę Pandorę, zamieszkałą przez
Na'vi - rasę człekopodobną. Ludzie nie są
w stanie na niej oddychać, dlatego korzystają ze specjalnej techniki łączącej mózg
człowieka z ciałem Avatara- istoty wysokiej
na 10 stóp, o niebieskiej skórze. Ludzie
próbują nawiązać kontakt z tubylcami, aby
zdobyć cenne minerały. Niestety ingerują
tym samym w środowisko tych istot, które
żyją w pojednaniu i całkowitej symbiozie
z naturą. Jake przypadkowo opuszcza
swoich towarzyszy, a z opresji ratuje
go Naytiri - jedna z plemienia. Początkowo negatywnie nastawiona do przybysza,
z czasem zaczyna go uczyć technik
plemiennych, jak żyć w puszczy i pojednać
się z naturą. Z czasem główny bohater
zmuszony jest podjąć decyzję, po której
stronie stanąć- czy po stronie tubylców,
dla których jedyną wartością jest ich las,

Cecelia Ahern
Podróż do „Krainy
zwanej Tutaj”
Muszę przyznać, że sięgnęłam po tę
książkę głównie z powodu przyciągającego
wzrok pstrokato – różowego koloru okładki.
Zaciekawiona, co też kryje w sobie ta
niebezpiecznie rażąca oczy powieść, chwyciłam ją w ręce, a po odczytaniu zdania:
„Wzruszająca mieszanka magii, intrygi
i romansu…” uznałam, że to coś dla mnie.

czy ludźmi, którzy chcą go bezprawnie
zniszczyć...
W „Awatarze” nie mogło ,oczywiście,
zabraknąć wątku miłosnego, który nawiązał
się wokół głównego bohatera i przedstawicielki plemienia. Jednak zasadniczy
problem ilmu, jest negatywna ingerencja
człowieka w środowisko i chęć zysków.
Świat w tym filmie, nazwany przez
Camerona spełnieniem jego dziecięcych
marzeń, rzeczywiście przedstawiony został w sposób imponujący i zapierający
dech w piersiach. Bogactwo obcej planety,
niezwykle bogata roślinność i dziewiczość
zakątka, poparta efektami 3D, wywarła na
mnie piorunujące wrażenie. Wiele zwrotów
akcji, dynamicznych momentów, jak choćby element walki między zaopatrzonymi
w prymitywne urządzenia tubylcami
a opartymi na technice ludźmi, wciskały
widza w fotel. Tocząca się akcja stawała się
niemal namacalna i tak bliska oglądającym, że przeżywali ją razem z bohaterami.
Twórcy filmu stworzyli prawdziwie
fotorealistyczny świat. Przełomowe rozwiązania techniczne sprawiły, że stworzone komputerowo rośliny i skały
stawały się naturalne i realistyczne.
Natomiast najbardziej zaawansowany system kamer stereoskopowych na
świecie sprawił, że sceny odgrywane na
żywo idealnie współgrały z komputerowymi.
W swoim życiu widziałam wiele
produkcji kinowych, zasługujących na
miano „przełomowych”, jednak ta jest
dla mnie niewątpliwie najlepszą z nich.
Mogę zagwarantować, że po obejrzeniu
tego filmu dwa razy zastanowicie się,
zanim wybierzenie się na coś innego
do kina, aby się zbytnio nie zawieść
brakiem jakichkolwiek efektów i banalnością kolejnej tandetnej produkcji.
Natomiast takie dzieła jak „Avatar”
warto obejrzeć, aby przekonać się,
jak powinny wyglądać filmy na miarę
XXI wieku.
Julia Szczęsna

Główną
bohaterką
jest
Sandy
Shortt – jedynaczka, która wychowała się
w hrabstwie Leitrim – najmniejszym okręgu
Irlandii - a po ukończeniu szkoły przeprowadziła się do Dublina. Ma 185 centymetrów wzrostu i czarne kręcone włosy.
Kiedy była dzieckiem, zaginęła jej
koleżanka – Jenny – May Butler. Wydarzenie to zapoczątkowało obsesję Sandy
na punkcie tego, co bezpowrotnie znikało.
Potrafiła odwrócić dom do góry nogami,
aby tylko dowiedzieć się, gdzie znajdowała
się… skarpetka.
Jako dorosła kobieta zajmuje się
poszukiwaniem zaginionych osób. Jest
samotniczką, bojącą zaangażować się
emocjonalnie w cokolwiek poza własną
pracą.
Pewnego dnia zgłasza się do niej Jack
Ruttle z prośbą o pomoc w odnalezieniu
młodszego brata. Sandy przyjmuje zlecenie
i, aby spotkać się z Jack’iem, jedzie do rodzinnego miasta, gdzie… znika.
Trafia do krainy zwanej Tutaj. Po raz
pierwszy w życiu to ona ginie i to ona ma
być szukana. Niestety, z miejsca, do którego trafiła, nikt nigdy nie wraca… Najgorsze
jednak jest to, że tylko jedna osoba zdaje
się przejmować tym, że od długiego czasu
nie daje znaków życia.
Dlaczego? Czy uda jej się zaadoptować w tym dziwnym miejscu? A może
pozna odpowiedzi, na które tak długo
czekała? Jak od tej pory będzie wyglądało
jej życie?
Tego, niestety, Wam nie powiem.
Autorka w barwny sposób ukazuje
losy Sandy. Podczas trwania akcji utworu,
wplata opisy z okresu jej dorastania i historię nieprzerwanej miłości. Od czasu do
czasu można przyjrzeć się też bliżej temu,
co dzieje się poza Tutaj.
Przyznam szczerze, że urzekła mnie
ta opowieść – nie tylko ze względu na walory
merytoryczne, ale również estetyczne. Ani
razu nie ziewnęłam z nudów. Nie raz byłam
zaskoczona – na szczęście, nie jest to
książka, której wydarzenia można tak
łatwo przewidzieć. Bardzo polubiłam
główną bohaterkę - za pewne przez tę jej
„inność” i nietypowość.
Nie twierdzę kategorycznie, że jest to
powieść idealna, ale na pewno pełna zalet i
warta poświęcenia tych kilku godzin.
Gorąco zachęcam do czytania.
Kasia Ostaszkiewicz
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O książkach
i opiniach
słów kilka

Ile razy w ostatnim miesiącu wziąłeś
książkę do ręki? Zastanów się dobrze –
zrób mały rachunek sumienia. Policzyłeś?
Jaki wynik? Hej, programu telewizyjnego
nie bierzemy w rachubę! Instrukcji obsługi nowej empeczwórki także… I w tym sęk
– dobrą lekturę, wartościową, odkładamy
na półkę. A nasze słownictwo drastycznie
szybko ubożeje.
W niniejszym eseju nie będę Was,
moi drodzy, ani nawracała do powrotu na
jasną stronę mocy, ani prawiła komunałów – przecież nie o to chodzi. Z własnego
doświadczenia wiem, że tego typu przekaz
do nikogo nie przemawia. Za to mogę podać Wam kilka przykładów powieści, które
odcisnęły, na swój sposób, piętno na moim
umyśle.

Zacznę od tego, że bardzo zazdroszczę klasie humanistycznej, która omawia
(a w zasadzie już omówiła) „Mistrza
i Małgorzatę”. W wakacje coś mnie tchnęło
i również po nich sięgnęłam, zamiast kolejne dwadzieścia razy okrążać na rowerze
osiedle. Decyzji nie żałuję. Z zewnątrz
tomisko wygląda lekko odstraszająco,
patrząc z perspektywy nas, biednej
młodzieży. Istnieje wiele wydań utworu
Bułhakowa – jedna ma czerwoną sztywną
okładkę z wygrawerowanym i pozłacanym
tytułem, co na pierwszy rzut oka kojarzy
się koszmarem czytania do późna w nocy
„Pana Tadeusza”, „Quo vadis”, lub też
innych „Lalko” - podobnych straszydeł.
Inna, którą miałam przyjemność trzymać
w dłoni, jest raczej wątłej budowy; miękka
oprawa, foliowa obwoluta i jakieś barokowe
bohomazy w ramach ilustracji tytułowej.
Powoli przechodzimy do sedna. Przetrawienie pierwszego rozdziału zajęło mi trochę
więcej czasu, niż dalszego ciągu. Zawierał
tyle szczegółów postaci, że pamiętałam
każdy element ich wyglądu, i nękały mnie
manie prześladowcze, że zobaczę je na
ulicy. W „Mistrzu i Małgorzacie” każdy znajdzie coś dla siebie – i katolik,
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i ateista, i wielbiciel romansu, i wartkiej
akcji, i marzyciel, i ten, co twardo stąpa po
ziemi. To odskocznia w świat fantastyki
wszechobecnej, o sile pokusy, miłości
i namiętności, a także – kunsztu pisarskiego. Opowiada o materializmie (czyż to nie
ponadczasowe?) społeczeństwa i ukazuje
diabła nie jako obślizgłego gada z jabłkiem
w zębach, ale dżentelmena oczytanego,
kulturalnego biznesmena, który nie chce
zguby ludzkości – przecież pomógł rozkwitnąć miłości tytułowych bohaterów.
W naszej Liście Przebojów powieść
Bułhakowa otrzymuje zaszczytny tytuł
„Najgenialniejszej” - mamy tu i fantastykę,
i romans, i wątki biblijne, z czego powstaje
jedna bardzo długa przypowieść.
Po drugie dodam, że nie wszystko,
o czym piszę, wywarło na mnie bardzo
pozytywne wrażenie. Przykładowo, słynny „Harry Potter”, chłopiec, który przeżył.
Teoretycznie wszystko gra – wartka akcja
jest? Jest. Postaci zapadające w pamięć
są? Są. Można się przy tym rozerwać?
Można. Chyba na strzępy, biorąc pod
uwagę oklepane wątki i amatorski język.
I przewidywalność. Założyłam się kiedyś
z koleżanką, że na losowej stronie szóstego tomu, którą otworzy, akurat nie będzie
niniejszego cytatu: „HEDWIGA! NIE!!!”.
Przegrałam. Albo powtarzane jak mantra:
„Harry, Ron i Hermiona pobiegli”, „Harry,
Ron i Hermiona zobaczyli”, „Harry, Ron
i Hermiona schowali się”. Książka osiągnęła sukces, bo zawiera wartości, którymi
się nas faszeruje (niczym gotowaną brukselką) od najmłodszych lat. Biedny Harry
zginąłby już po tygodniu swojego bujnego
w późniejszym czasie życia, gdyby rodzina i przyjaciele nie ratowali go z każdej
opresji (to nie jemu należały się coroczne
oklaski! – mała dygresja autorki). Powieść
pani Rowling nazwałabym Najbardziej
Superową. Kolokwializmu użyłam z pełną premedytacją, gdyż jej treść jest nimi
naszpikowana. Mimo znacznej grubości
każdej z części czyta się ją łatwo i lekko.
Za jej największy plus uważa się, że dzięki niej społeczeństwo znów zaczęło czytać.
Teraz mamy powtórkę z rozrywki, gdyż
gdzie się nie spojrzy, tam widnieje wizerunek Edwarda ze „Zmierzchu”.
A teraz chciałabym polecić książkę,
która nie zdobyła tak wielkiej popularności, co wcześniej wymienione, dziwię się,
ubolewam, dlaczego tak się stało. Mam na

myśli „Julitę i huśtawki” autorstwa Hanny Kowalewskiej. Może niektóre z Was, bo
chłopcy raczej nie, czytały inną lekturę
tej miłej pani - „Letnią Akademię Uczuć”?
Idealna dla gimnazjalistek, pełna niebanalnego humoru i barwnych postaci. Wracając
do „Julity” – pierwszy raz o niej usłyszałam

w radiu, akurat nocowałam u babci. Adam
Ferency przeczytał jej fragment. I zaczęłam
gorączkowo szukać. Gdy w końcu zdobyłam te zaledwie dwieście stron śmiesznie
małego formatu, jak zawsze przeczytałam
notkę na tylnej stronie. Padło tam określenie „witraż”. Gdyby określić gatunek tego
utworu, to właśnie „witraż” jest najbardziej
adekwatną nazwą. Akcja dzieje się w PRL
-owskiej wiosce i skupia się na ośmiorgu
bohaterach, których losy są śledzone
indywidualnie od momentu narodzin do
śmierci. Najbardziej ujmujące u Kowalewskiej są drobiazgowość, obrazowość
oraz wzruszający opis sytuacji prostych,
codziennych, który wyciska łzy z oczu
i chwyta za serce. Na przykład – siedmioletnia
dziewczynka
o
wyglądzie
i zachowaniu aniołka, wychodzi samotnie
przed posesję, na brukowaną uliczkę.
Akurat pada deszcz, dlatego kamienie
mokre od wody w poetycki sposób
przyrównano do tysięcy lusterek. W końcu
Julita dostrzega małego puszystego kotka.
Najpierw i ona, i jej nowy przyjaciel bawią
się na poboczu, potem zwierzątko schodzi
na drogę. Dziecko waha się, ale zostaje
w miejscu. Nierozważnego kiciusia rozjeżdża furgonetka. Nie podobał mi się wątek
samej śmierci kota, ale reakcja bohaterki. Chwyta rozkrwawione ciało i zanosi
mamie, bo mama przecież wszystko
potrafi, aby, tak jak uszko misiowi, zszyła brzuszek zwierzęcia. Nie cytuję słów
użytych przez Hannę Kowalewską – sami
przeczytajcie. Gdy ogarnie Was złość,
sięgnijcie po tę książkę, koi nerwy, jak
zapach i smak babcinych pierogów.
To najpiękniejsza lektura, z jaką miałam
styczność.
Podsumowując, pisząc ten esej
wyznaczyłam sobie za punkt honoru
zachęcenie Was, Kochani, do lektury
czegoś więcej, niż tylko etykiety kawy czy
programu telewizyjnego.
Iwona Stankiewicz
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Kulturalna
poGaGanka –
o muzyce pop
w 2009

Rok 2009 był istną katastrofą dla
światowej gospodarki. Niemal we wszystkich państwach europejskich spadł PKB,
a kraje bałtyckie znalazły się nawet na
skraju bankructwa. Światowy kryzys
wielu dał się we znaki… Co za szczęście,
że popkultura potrafi obronić się nawet
przed takimi zagrożeniami, a i sposób
w jaki to zrobiła nie może pozostać nieskomentowany.
Kiedy na świecie szalał kryzys, wiadomo było, że z początku ludzie będą za
wszelką cenę przed nim uciekać i bronić
się czym się da, a co za tym idzie rzeczy tak
trywialne jak słuchanie muzyki, czytanie
książek czy chodzenie do kina zejdą na
drugi plan lub nawet stanąsię wrogami
funduszy rodzinnych. I tak rzeczywiście
się stało. Nie wiadomo, czy szczęśliwie,
w Polsce nie było to zauważalne (w końcu
to MY utrzymaliśmy wzrost gospodarczy
w ubiegłym roku), więc kina nie zaczęły
nagle świecić pustkami, a płyty i książki nie
zalegały w magazynach Empików. Jednak
mówiąc „nie wiadomo czy szczęśliwie”
chciałbym odnieść się do tego, że właśnie
dzięki spadkowi zainteresowania szeroko
pojętą rozrywką na świecie coś się ruszyło.
I to znacząco.
Rok 2009 to bez wątpienia jedna
z najciekawszych dat, z jakimi przyszło
mi mieć do czynienia. Kultura popularna
przeszła niesamowitą zmianę, a wszystko
to za sprawą zaledwie kilku artystów sceny

muzycznej i, teraz już powoli przygasającej, lecz wciąż żywej Zmierzchomanii. Ale
od początku.
W ubiegłym roku, jak zawsze
na wiosnę, zaczęły się kolejne już edycje

starych, dobrych show. W Wielkiej Brytanii rozpoczął się trzeci sezon Britain’s got
talent, a po drugiej stronie Atlantyku,
w USA już ósma edycja American Idol. No,
i kto by się spodziewał, że w tych oklepanych przez komercyjne stacje telewizyjne
na całym świecie programów może się
jeszcze coś wydarzyć. Była już Kelly Clarkson, sympatyczny i puszysty Paul Potts,
była Jordin Sparks, David Cook, więc co
nas mogło jeszcze zaskoczyć? Kolejna
ładnie śpiewająca dziewczynka, a tych już
na razie za dużo na rynku lub jakiś niesamowity, unikatowy talent. Niestety, te
robią wrażenie tylko za pierwszym razem,
a potem stają się nudne, niczym już nie
zaskakują i pokazują cały czas tę samą
„twarz”. Jednak już od pierwszego odcinka
brytyjskiego „Mam talent” wiadomo było,
że szykuje się jednak coś niezwykłego.
Wszystko to za sprawą Susan Boyle, która
krótko po emisji odcinka stała się gwiazdą
sieci, kiedy wszyscy namiętnie przesyłali
sobie filmiki, w których niepozornie
wyglądająca, kiepsko ubrana, podstarzała kobieta mająca trudność nawet ze
sprecyzowaniem miejsca swojego zamieszkania, sprawiła, że jurorzy mieli otwarte ze
zdumienia usta, a publiczność wstała
już
po
kilkunastu
sekundach
jej
występu. Coś tak szokującego nie mogło
pozostać niezauważone, dlatego pani Boyle
zakwalifikowała się aż do finału, który
dzięki jej udziałowi miał wręcz rekordową oglądalność. Ale nagle coś się stało
i... Susan Boyle przegrała z grupą taneczną
Diversity i zajęła „zaszczytne” drugie
miejsce. Tylko, że o grupie tanecznej zapomniano natychmiast po finałowym
odcinku, a o Susan dopiero wtedy zrobiło
się naprawdę głośno. Brukowce zaczęły
rozpisywać się o jej domniemanej
depresji wywołanej porażką w programie.
Niektóre próbowały zamknąć ją na
swoich
łamach
w
ciężkim
stanie
w szpitalu. Jednak rzeczywistość była
odmienna. Susan Boyle nagrała płytę,
która sprzedała się na świecie w… dziesięciu milionach egzemplarzy, co oznacza, że
ilością sprzedanych krążków wyprzedziła
największą gwiazdę tego roku, czyli Lady
GaGę.
Ale na tym nie koniec. Pani Boyle
przeżyła istną metamorfozę porównywaną do tej z baśni Christiana Andersena
„Brzydkie kaczątko”. I jeszcze jedno. Spełniło się jej marzenie, o którym powiedziała jury już w pierwszym odcinku – zawsze chciała być zawodową piosenkarką,
a teraz właśnie tak jest. I któż powie, że
życie nie jest piękne.
I tak, wiosna w Wielkiej Brytanii
spłynęła pod nazwiskiem Susan Boyle i jej
niezwykłych umiejętności, tak bardzo
niepasujących do jej wizerunku i prostego zachowania. Więcej, nie trzeba
było oglądać filmiku z jej castingowego
występu dłużej niż pół minuty, żeby
zauważyć, jakie wrażenie wywarła jej
osoba na wszystkich zgromadzonych
w studiu. Ale powiedzmy sobie szczerze,
że gdyby nie ten artykuł, większość z nas
już by o niej zapomniała. Sam, szukając
materiału, przypomniałem sobie o niej
zupełnie przypadkiem. Prawdopodobnie
dlatego, że mimo szoku, jaki Susan Boyle wywołała śpiewając I dreamed a dream,
nie wprowadziła na scenę niczego nowego.
Czegoś, czego ludzie jeszcze nie widzieli lub przynajmniej nie w takiej odsłonie.

A właśnie to zagwarantował im w tym roku
„American Idol”.
Przesłuchania, jak w każdej innej
edycji nudne, pokazały co najwyżej różnorodność ocen jurorów, ale oczywiście
(co w Idolu najfajniejsze) nie wyłonił się
kandydat na zwycięzcę już w pierwszym
odcinku. Dopiero stopniowo tydzień po
tygodniu faworytem stawał się odrobinę
ekscentryczny, ale bardzo charyzmatyczny Adam Lambert, który kilka razy
otrzymywał owację na stojąco od samych
jurorów. I pewnie by wygrał, bo jako jedyny
wyróżniał się na tle pozostałych tak swoją
osobą, jak i dość niezwykłą, wysoką skalą
głosu, ale stało się „coś niespodziewanego”
i nagle w Internecie pojawiły się zdjęcia
Adama całującego innego chłopaka.
Protestanckie
społeczeństwo
amerykańskie od razu się tym zainteresowało,
a ponieważ wokalista już zdążył zaskarbić
sobie sympatię wielu (w tym również gorliwych działaczy anty LGBT), zaczęły się
domysły jakoby ktoś umyślnie stworzył
fotomontaż, żeby udaremnić
sukces
Lamberta w Idolu. Niestety, nadzieje
konserwatywnej
części
społeczeństwa
zniknęły bezpowrotnie wraz z ukazaniem
się Rollingstone Magazine, w którym Adam
dokonał oficjalnego comming-outu jako
gej, podkreślając, że nie ma nic do ukrycia i dziwi go takie zainteresowanie całą
sprawą.
Na tym pewnie mogłoby się zakończyć, gdyby nie to, że zdobywając drugie
miejsce znalazł się na chwilę w centrum
zainteresowania mediów i to wystarczyło
mu na zaserwowanie prostemu, amerykańskiemu ludowi sporej dawki kontrowersji
polegającej na tym, że podczas jednego
ze swoich koncertów zaczął całować się
z jednym z muzyków, głowę tancerza
włożył sobie w jednoznacznym geście między uda, a ponadto łapał znajdujących się
na scenie mężczyzn za krocza. W prasie
(nie tylko brukowej) zawrzało. Tłumacząc
się Lambert powiedział: „Kobiety robią to
od lat – prowokują seksualnością – a kiedy zrobi to mężczyzna, wszyscy świrują.
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Jest rok 2009 – czas podjąć ryzyko, być trochę odważniejszym, czas otworzyć ludziom
oczy, a jeśli ich to gorszy, to może nie jestem dla nich. Nie chcę wkurzyć ludzi, lecz
promować wolność sztuki i ekspresji”. Taka
piękna przemówka, a nie podziałała na pełne tolerancji serca
Amerykanów i po występie Lamberta Rodzicielska Rada Telewizji
(w wolnym tłumaczeniu) wystosowała apel, w którym zachęcała
widzów
do
wysyłania
skarg
do stacji telewizyjnych, które
miały w planach zaprosić piosenkarza do programów na żywo
(zwłaszcza tych przed 22:00).
W ten sposób nawet wielkie konsorcjum takie jak ABC zrezygnowało
z wizyty Lamberta w Good Morning
America, czym zainteresował się
CBS, ostatecznie zapraszając go
do swojego porannego The Early
Show. Podsumowując, w Ameryce
otrzymaliśmy w końcu coś kontrowersyjnego.
Jednak najważniejsze dopiero
przed nami. Wszystko, co działo się
na pierwszym planie w tegorocznej popkulturze można zamknąć
w dwóch słowach: Lady GaGa. Bo
któż inny utrzymywał się tak długo na wszelkich możliwych listach
przebojów jak nie ona. Przy niej
nawet saga Zmierzchu może się
gdzieś schować ze swoim czasem
panowania na listach bestsellerów. A to dlatego, że właśnie ona
zafundowała nam chyba najwięcej
doznań w tym roku. Balansujące
na granicy niewyobrażalnego kiczu
i sztuki, pełne absurdalnych, barokowych w swym przepychu kreacji teledyski będące jednocześnie
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emanującymi symboliką seksualną
opowiastkami zdobyły wiele nagród,
podobnie jak sama artystka. Trzydzieści cztery wygrane (w tym dwie
najważniejsze - Grammy) oraz ponad
siedemdziesiąt nominacji mówi samo
za siebie. Do tego chyba niedające się
nie zauważyć ubrania, które zwykła
sobie projektować, wyznanie, że jest
biseksualna i wiele innych zapewniło
jej rozgłos. Dużo rozgłosu. Sprzedała
prawie dziesięć milionów płyt i
mimo że mogłoby wydawać się to
mało, trzeba wziąć pod uwagę, że
jej głównymi odbiorcami są ludzie
młodzi, a co za tym idzie związani
bardziej z Internetem niż sklepem płytowym. Tak naprawdę trzeba doliczyć
więcej niż drugie tyle, żeby wynik był
obiektywny
i
możw
miarę
na go było porównywać z narodzinami
gwiazd
muzyki
pop
w poprzednich latach, a pamiętać
trzeba, że np. Mariah Carey sprzedała
swoją pierwszą płytę w liczbie osiemnastu milionów egzemplarzy, ale w czasach kiedy ściąganie z sieci było czymś
niewyobrażalnym.
Wyżej wymienieni to postaci,
o których w roku 2009 na pewno było
głośno, ale nie zapominajmy, że wcale nie
trzeba wzbudzić oburzenia i zgorszenia
większości społeczeństwa, żeby zostać
docenionym i cały czas znajdować się „na
topie”, czego przykładem w ciągu ostatnich miesięcy była Beyoncé. Chyba
jako jedna z nielicznych gwiazd, które
swoją pozycję wyrobiły już w poprzednich latach, nie została w tym roku (przynajmniej w USA) przyćmiona przez nowych
ludzi w branży. Mimo że I am… Sasha
Fierce wydawał się najmniej interesującym
albumem w całym jej dotychczasowym
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dorobku - nudnawe teksty, czarno-białe,
raczej minimalistyczne teledyski i zbyt spokojna, jak na divę RnB, muzyka - Beyoncé
po raz kolejny pokazała na co ją stać przez
cały rok zdobywając liczne nagrody, w tym,
ostatnio, aż sześć nagród Grammy.
Tak wyglądała muzyka popularna
i jej ogólne trendy w 2009r. Ale co nas czeka roku bieżącym? Na pewno dalsza dominacja GaGi, możliwe metamorfozy gwiazd,
które nie mogą się pogodzić z tym, że
muzyka w stylu, który dotychczas wykonywały odchodzi do lamusa i trudno im będzie
z jej pomocą obstawiać szczyty list przebojów przez dłuższy czas. Już widzimy
wyraźną zmianę w twórczości np. Rihanny,
która ostatnio odsłania coraz więcej ciała,
a te nieliczne zasłonięte części ukrywane
są pod coraz bardziej wymyślnymi strojami. Do tego jej piosenki nie są już w ogóle
podobne do tych sprzed paru lat. Niektóre
grupy (kiedyś) rockowe zmienią się niemalże w boysbandy, co zaczęło się dziać już
w zeszłym roku. Coraz więcej wykonawców zapewne zdecyduje się na zmianę
tradycyjnych instrumentów na elektroniczne, ale nie musimy się obawiać
rozkwitu wiejskiego techno z klubów.
Pop prawdopodobnie dalej będzie tracił
swój dotychczasowy wizerunek muzyki dla mas, niezbliżającej się do kwestii
moralnych, a zacznie być jeszcze bardziej
wyzywający i agresywny. Na pewno też nie
zapomnimy o kilku standardowych wykonawcach ostatnich lat, ale nie sądzę, że
wrócą nagle i zmasowanym uderzeniem
zepchną z piedestału nowych wykonawców,
a tych zapowiada się w tym roku sporo.

Druga strona lustra

„Chciałabym
zagrać w filmie
Almodovar’a” –
czyli wywiad
z prof. Nataszą
Posadzy.

Poznajcie dokładniej osobę,
która jest nie tylko wspaniałym
wykładowcą języka hiszpańskiego, ale także wspaniałym
człowiekiem.
ZAWSZE szczera, uśmiechnięta, pogodna i otwarta!
NIGDY
nie
narzeka,
nie
zamyka się przed innymi i nie
owija w bawełnę!
Taką właśnie prof. Nataszę
Posadzy wszyscy lubią!
J.Ł. Skąd wzięła się u Pani pasja do tak
niepopularnego języka, jakim jest język
hiszpański?
N.P. Rzeczywiście, kiedyś język hiszpański
był zdecydowanie mniej popularny, ale teraz się wszystko zmieniło. U mnie wszystko
zaczęło się od fascynacji literaturą iberoamerykańską, którą czytała moja mama
i to właśnie dzięki niej zaczęłam interesować się tym językiem. Czytała między
innymi Octavio Paz’a i Gabriel García
Márquez’a … Znałam już wtedy język francuski i stwierdziłam, że trzeba poznać coś
nowego…
J.Ł. Słyszałam, że pisała Pani doktorat na
bardzo ciekawy temat. Czy mogłaby Pani
coś więcej o tym powiedzieć?
N.P. Ciekawy, ale dość ciężki temat.
Dotyczy on obrazu Hiszpanii i Hiszpanów
w polskojęzycznych podręcznikach do
historii i geografii oraz wydawnictwach

encyklopedycznych
obejmujący
okres
od XVIII do XIX wieku. Jest to praca interdyscyplinarna łącząca wiele dziedzin:
historię, literaturę, a nawet socjologię.
Jest to próba odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób byli postrzegani Hiszpanie
w tamtym okresie, ile było prawdy w tym
co o nich pisano, a ile stereotypów…
J.Ł. Hiszpański i portugalski to dwa różne
języki, a Hiszpania i Portugalia to dwa odmienne kraje. Skąd zainteresowanie Portugalią i tym językiem?
N.P. Głównie przez ciekawość i chęć
poznania czegoś nowego. Z językiem portugalskim zetknęłam się na lektoracie,
kiedy studiowałam we Wrocławiu. Później
pojechałam na stypendium do Lizbony,
i tak zaczęła się moja przygoda z portugalskim, która trwa do tej pory… Niestety, ubolewam, że nie mam codziennego
kontaktu z tym językiem i nie mogę tak
często podróżować do Portugalii, jakbym
chciała.
J.Ł. Wiemy, że mieszka Pani poza Bydgoszczą i pokonuje Pani codziennie sporą
drogę, aby uczyć w szkole. Czy to nie jest
zbyt męczące?
N.P. Podróże kształcą i są
fascynujące. Nie jest to taka
duża odległość i jakoś to
znoszę już dość długi czas.
Nie jest źle! Nie narzekam!
Chociaż czasami jest trudno na przykład zimą, ale
i tak myślę, że są gorsze
rzeczy od podróżowania PKP.
J.Ł. Podróże kształcą… Jest
może coś, co wydarzyło się
Pani w ciągu podróży i utkwiło w pamięci?
N.P. Pamiętam mój pierwszy
pobyt w Hiszpanii, kiedy pojechałam na stypendium…
Byłam
bardzo
zmęczona,
dotarłam
do
akademika
i okazało się, że kantyna była

Imię: Natasza
Nazwisko: Posadzy
Znak zodiaku: wodnik
Kolor oczu: brązowe
Wzrost: 170 cm
Ulubiona muzyka: fado,
etniczna, hiszpański punk.
Ulubiona książka: książki
Umberto Eco, Mario Vargasa
Llosy, Krzysztofa Mroziewicza.
Ulubiony film: kino latynoamerykańskie, filmy Hala
Hartleya i „Kabaret”
Lubię … podróżować, czytać,
dobre kino,
pozytywnie zakręconych ludzi.
Kocham … zwierzęta
Chciałabym … zwiedzić
Amerykę Południową i zagrać
w filmie Almodovar’a ;)
Nie znoszę … chamstwa,
głupoty, zawiści, obojętności
i biurokracji.
zamknięta, chciałam coś zjeść, a było bardzo ciemno… Przeszłam na drugą stronę
ulicy i weszłam do czegoś, co nazywa się
„tanatorio”. Zastanawiałam się, dlaczego
tam panuje taka dziwna atmosfera, takie
dziwne kwiaty, taka skromna oferta i dlaczego nie mogę niczego tam zjeść… Okazało się, że była to przycmentarna kaplica…
Dopiero jak stamtąd wyszłam, to zdałam
sobie sprawę, gdzie byłam… Oczywiście,
jak opowiedziałam o tym moim znajomym
– Hiszpanom, to mieli ze mnie niezły ubaw.
Nic spektakularnego, trochę czarnego humoru…
J.Ł. Czy praca poza swoją miejscowością
nie jest dla Pani wielkim utrudnieniem
w kontaktach z rodziną i znajomymi?
N.P. Myślę, że nie. Jestem osobą, która
potrafi pogodzić pracę z życiem osobistym
i każdy wolny czas staram się spędzać
z rodziną i ze znajomymi. Sądzę, że w rozsądnych dawkach pracuję i nie wydaje
mi się, żebym była pracoholikiem…
Chociaż nie wiem. Nikt do tej pory się nie
skarżył…
J.Ł. Jest Pani osobą szczerą, pełną optymizmu i cały czas uśmiechniętą, a przecież
wiadomo, że praca z uczniami może wyprowadzić z równowagi. Czy stosuje Pani jakiś
specjalny sposób na trzymanie stalowych
nerwów?
N.P. Na pewno poczucie humoru i dystans
do tego co robię i do tego, co się dzieje.
Zdrowy rozsądek i dosyć dobry kontakt
z młodzieżą. Myślę, że to jest klucz do sukcesu. Raczej trudno wyprowadzić mnie
z równowagi, ale kiedy to się stanie …
(śmiech)
Justyna Łęgowska

13

Na kozetce

Zakochany mózg
Miłość. To jedno krótkie słowo od
zawsze stanowiło niewyczerpane źródło inspiracji dla wszelakich artystów, od wielkich pisarzy począwszy na współczesnych
gwiazdach popu skończywszy. Jednak nie
tylko oni starają się zgłębić to uczucie. Miłość leży również w kręgu zainteresowań...
naukowców.
Chemiczna bomba
Początkiem każdego udanego związku jest coś, co potocznie nazywamy
„chemią”. Ta dziedzina nauki ma jednak
dużo więcej wspólnego z miłością niż
mogłoby się wydawać. Dopamina, serotonina, noradrenalina a przede wszystkim
fenyloetyloamina (PEA) to główni sprawcy

niarz będzie po prostu „artystyczną duszą
żyjącą w równie artystycznym nieładzie”,
a jej wieczne narzekanie okaże się czymś
„uroczym” i „słodkim”. Czy zakochani
naprawdę nie dostrzegają swoich wad,
mimo iż dla innych są one ewidentne?
Otóż dostrzegają. Albo raczej - ich przodomózgowie dostrzega. Jednak ten głos
rozsądku zazwyczaj przegrywa walkę
z otumanionym pięknymi oczami partnera
(oraz fenyloetyloaminą) śródmózgowiem.
I bądź tu mądry. Pociechą jest to, że wraz
z wiekiem i zwiększającym się bagażem
doświadczeń, umiejętność obiektywnej
oceny partnera znacznie wzrasta. Pozostaje więc mieć nadzieję, że rozum przyjdzie zanim, mimo ostrzeżeń rodziny
i przyjaciół, zwiążemy się z przejawiającym
psychopatyczne
skłonności
pijakiem
o zniewalającym uśmiechu...
Gdy mózg świeci na czerwono

przyspieszonego bicia serca i wypieków na
twarzy. Substancje te, zwane neurotransmiterami, powstają w naszym mózgu na
widok kogoś atrakcyjnego erotycznie. Ich
wpływ na nasz organizm można śmiało
porównać do działania... Amfetaminy!
Silnie pobudzają tzw. ośrodek nagrody,
odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności, powodują euforię, brak apetytu,
sprawiają, że nasze myśli obsesyjnie krążą
wokół obiektu uczuć. Wykażmy więc zrozumienie koleżance, która po dwudniowej
rozłące z ukochanym rzuca mu się na szyję
z takim entuzjazmem, jakby wiele lat temu
rozdzieliła ich wojna, atak kosmitów czy
inny kataklizm. Dla nich każde spotkanie
to po prostu kolejna dawka narkotyku,
który błyskawicznie uzależnia.

Skoro mamy już jakie takie pojęcie o hormonach i ich sile oddziaływania, czas
przyjrzeć się bliżej samemu mózgowi. W
tym miejscu z pomocą przychodzi nam rezonans magnetyczny, a dokładniej badanie
fMRI (funkcjonalnego obrazowania mózgu),
którym posłużyli się naukowcy z University College London badając „neuronalne
mechanizmy leżące u podstaw miłości romantycznej”. W doświadczeniu brała udział
grupka szaleńczo zakochanych osób, obojga płci, którym pokazywano kolejno, fotografie obiektów ich uczuć oraz neutralnych
przyjaciół. Podczas gdy wizerunki tych
drugich nie wywołały żadnej znaczącej
reakcji, rzut oka na ukochaną osobę wystarczył aby mózgi badanych rozjarzyły się
czerwienią (co w badaniu fMRI świadczy o
intensywniejszej niż zwykle pracy neuronów w danej części mózgu). Okazało się, że
uaktywnionymi obszarami są tzw. wysep-

Co jeszcze może PEA, oprócz wprowadzenia spokojnych i opanowanych
osobników w stan narkotycznego rauszu? Otóż potrafi wywołać ślepotę. Ślepota ta nie jest jednak całkowita. Pozwala
bowiem dostrzec to... Co sami chcemy
zobaczyć. Dla niej roztrzepany bałaga-

Witam Was wszystkich w nowym roku.
Nowy rok równa się nowe problemy. Także zachęcam do pisania do mnie
o swoich smutkach, radościach i dylematach. Oczywiście możecie do mnie pisać na
wszystkie tematy, nie ma tematów tabu.
Jeżeli chcecie pochwalić lub skrytykować
za coś naszą gazetkę lub powiedzieć nam
o czym chcielibyście przeczytać - jestem
otwarta na wszystko i wszystkich! ;)
Listy wysyłajcie na klementynkaradzi@gmail.com
Każda wiadomość zostanie potraktowana poważnie i opublikowana.
Pozdrawiam i powodzenia!
Wasza Klementynka

14

Stabilizacja
Faktem jest, że szalona, młodzieńcza miłość kiedyś się kończy (można nad tym
ubolewać, lepiej jednak przyjąć, iż dzięki
temu nasze społeczeństwo wciąż sprawnie
funkcjonuje zachowując pozory normalności). Kryzys przychodzi zazwyczaj po 2-3
latach związku. Wtedy to poziom fenyloetyloaminy spada, pożądanie słabnie, a
ukochana osoba nie budzi już w nas takich samych emocji jak kiedyś. Niektórzy
zaczynają się wtedy rozglądać za nowym
obiektem uczuć, wiele par trwa jednak dalej tworząc szczęśliwe, długoletnie związki. Dlaczego? Tak, po raz kolejny do akcji
wkraczają hormony! Mianowicie endorfiny
oraz oksytocyna, które wzbudzają w nas
przywiązanie do partnera, przyjaźń, poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Dzięki nim
początkowa, zwariowana i namiętna relacja
staje się głębszym, poważnym uczuciem.
Moglibyśmy jeszcze wiele lat badać osoby
zakochane, prześwietlać ich mózgi, zgłębiać tajniki biochemii, jednak miłość zawsze pozostanie dla nas po części zagadką.
I chwała Bogu! Bowiem sprowadzając ją
wyłącznie do schematów i reakcji chemicznych odbieramy jej cząstkę odwiecznej magii, którą niewątpliwie posiada.
Dominika Matczyńska

Miłość jest ślepa

Porady
Klementynki

ka oraz przednia kora obręczowa, odpowiedzialne za wizualne przetwarzanie emocji i
ich ocenę oraz podkorowe zwoje podstawy
mózgu, które uczestniczą w emocjach, a
także podejmowaniu i planowaniu czynności ruchowych. Dlaczego akurat czynności ruchowych? Prawdopodobnie jest to
podyktowane chęcią obrony bliskiej osoby przed złem tego świata :) Ciekawe jest
natomiast „wyciszenie” dużych obszarów
prawej półkuli, odpowiedzialnych za odczuwanie takich emocji jak niepokój, lęk,
agresja i inne niezbyt przyjemnie doznania.
I tu znowu wpływ miłości podobny jest do
działania narkotyków....

Tekst powstał w oparciu o artykuły „Miłość
jak narkotyk”- Wiedza i życie 5/1996,”Romeo, pigułka miłości i Julia”- Polityka
5/2003, „Miłość to tylko chemia mózgu”portalwiedzy.onet.pl oraz inne źródła internetowe.

Droga Klementynko,
Od dłuższego czasu biłem się z myślami,
czy do Ciebie napisać. I pomyślałem, że
możesz być jedyną kompetentną i obiektywną obserwatorką całej sytuacji.
To zaczęło się jakiś czas temu. Przed lekcją wf, w szatni, dziwnie się poczułem. Te
wszystkie ciała zaczęły wzbudzać we mnie
nieznane dotąd uczucia. Oceniałem je,
nadawałem punkty, a co najgorsze - wyobrażałem sobie jak ich dotykam. Każde
muśnięcie, zapach przyspieszało bicie
mojego serca. I tu pojawia się moje
pytanie. Czy to możliwe, że jestem homoseksualistą?
Na kobiety zawsze patrzyłem jako na obiekt
przyjaźni, ale uważałem to za normalne,
lecz teraz nie mogę być tego pewien. Proszę
Cię o Twój punkt widzenia i poradę.
Zrozpaczony18

Zrozpaczony,
Na podstawie tego, co napisałeś wydaje mi
się, że bardzo prawdopodobne, że jesteś
homoseksualistą, jednak żeby się upewnić,
powinieneś odwiedzić psychologa i to z nim
o tym porozmawiać. Polecam Ci skontaktowanie się ze Stowarzyszeniem Lambda,
które działa w Bydgoszczy i zajmuje się
walką z dyskryminacją osób o skłonnościach homoseksualnych.
Tam na pewno znajdziesz odpowiedzi na
wszystkie dręczące Cię pytania i pomoc.
I pamiętaj, że to nie jest żadna tragedia,
a każda kobieta w głębi duszy marzy o tym,
aby mieć przyjaciela geja. Głowa do góry,
co ma być, to będzie. Powodzenia ;-)
Klementynka

Na kozetce
Porady Klementynki

Cześć
Od 2 lat przyjaźnię się z dziewczyną
z mojej klasy. Na początku nasze relacje były świetne, dogadywałyśmy się
w każdej sprawie, miałyśmy takie same
zdanie co do różnych spraw i pomagałyśmy
sobie bardzo chętnie. Jednak od jakiegoś
czasu czuję że się od siebie oddalamy. Prawie nigdy nie ma dla mnie czasu, wymiguje
się od najprostszych spraw, a czasem śle
nawet złośliwe komentarze na mój temat.
Tak było na przykład wtedy, kiedy przyszłam w nowej sukience do szkoły. Nie mogła się powstrzymać i rzuciła w moją stronę
bardzo kąśliwą uwagę. Co mam robić? Nie
chcę stracić przyjaciółki!
Przyjacielska.
Przyjacielska,
Jeżeli naprawdę jest tak jak piszesz, to nie
musisz się martwić, że stracisz przyjaciółkę.
Ty już ją straciłaś. Chociaż nie tyle Ty
ją, co ona straciła Ciebie. Myślę, że powinnaś przestać zwracać na nią uwagę
i znaleźć sobie takich przyjaciół którzy
będą na Twoją przyjaźń zasługiwać. Jeżeli
ona będzie widzieć, że Tobie wciąż na niej
zależy, a ona już nie ma ochoty na zadawanie się z Tobą, to będzie tylko gorzej. Jak
to mówią, jeżeli na kimś Ci zależy to zwróć
mu wolność, a jeżeli naprawdę mu zależało, to i tak wróci. Na pewno masz w klasie
innych znajomych, z którymi możesz spędzać czas. Wszystko się ułoży, zobaczysz.
Klementynka

Hej,
Mam pewien problem… Jestem z chłopakiem już od miesiąca. Na początku było
cudownie, mieliśmy masę tematów do
rozmowy, uwielbiałam z nim przebywać, nie mogłam doczekać się kolejnego
spotkania… Teraz coś się zmieniło. Nie
czuję już tego ukłucia w sercu, kiedy się
widzimy. Motylki z brzucha zniknęły, a on
sam zaczyna irytować mnie swoją obecnością. Już kilka razy w ciągu tego tygodnia
się pokłóciliśmy…
Co jest nie tak? Nic się nie zmieniło miedzy
nami, a jest zupełnie inaczej... Czy to chodzi o mnie?
niezakochana
Niezakochana,
Skoro sama podpisujesz się jako niezakochana, to chyba już tutaj masz odpowiedź
na swoje pytanie. Po co jesteś z nim, skoro
go nie kochasz ? Może po prostu byłaś nim
zauroczona, a teraz, gdy emocje opadły,
zauważyłaś wszystkie jego wady i ubytki.
Skoro ciągle się kłócicie, a Ty już nic do
niego nie czujesz (poza irytacją), to jaki jest
sens dalej to ciągnąć? Chyba będzie lepiej
dla Was jeżeli od siebie odpoczniecie. Ale
zauważ, że Bóg dał ludziom usta, aby mogli ze sobą rozmawiać. Także proponuję na
początek zwyczajną, szczerą rozmowę,
zanim podejmiesz jakieś decyzje.
Klementynka

„Przepraszam za
to, że żyję…”

MYŚLI SAMOBÓJCZE
Kolejny koszmarny dzień… Osoba,
wokół której już od dawna kręcą się twoje
myśli znowu nie zwróciła na ciebie uwagi.
Dla niej wciąż nie istniejesz i nie wierzysz,
że to się kiedykolwiek zmieni. W szkole
znowu nie tak, jakbyś chciał, masz wrażenie, że wszyscy się uwzięli. Rodzice
znajdują miliony powodów, żeby na ciebie
nawrzeszczeć i wypomnieć ci, jaki to
jesteś beznadziejny. Znowu sypią się kary
i groźby, że nie pojedziesz na wakacje. Dodatkowo jeszcze kłótnia z rodzeństwem,
która całkowicie pogrąża twoją sytuację
w ich oczach. „Ale przecież to on zaczął”próbujesz się bronić, ale nikt cię nie chce

słuchać.
Potrzebujesz rozmowy z kimś, kto
będzie chciał cię wysłuchać, wyjścia
z przyjaciółmi, jednak gdy do nich dzwonisz,
nagle okazuje się, że każdy ma swoje plany
i jest bardzo zajęty.
W bardzo okrutny sposób zdajesz
sobie sprawę, że zostałeś
sam ze swoimi problemami i nie ma nikogo,
komu by na tobie zależało.
Zaczynasz
zastanawiać
się, jaki w ogóle sens ma
twoje dalsze życie, skoro
nikomu nie jesteś
potrzebny i tylko przeszkadzasz.
I wtedy pojawiają się one. Myśli
samobójcze.
S i a d a s z
do
komputera,
wpisujesz
hasło
„Samobójstwo”.
Wyskakuje ci 600
tysięcy stron na
temat
odbierania

Cykl Fobie, lęki
i inne udręki

Lęk jest rzeczą naturalną. Każdy
z nas czegoś się boi – ciemności, wysokości lub niektórych zwierząt. Chyba nie ma
ludzi
nieustraszonych
(Braveheart
i Arnold Schwarzenegger się nie liczą).
W tym numerze poznacie bliżej pewną
niezbyt uroczą damę, której na imię Arachnofobia. Ma dosyć paskudny charakterek,
co dotkliwie odczuwają ludzie, którzy
nie przypadli jej do gustu. Zdecydowanie
utrudnia niektórym życie, ale cóż to by był
za świat, w którym każdy, zauważywszy
na ścianie swego pokoju mikroskopijnego
pajączka, z gracją wyniósł go na dwór?
Jej objawy bywają różne – od paraliżu całego ciała, poprzez płacz i krzyki, aż
do wymiotów. A wszystko przez pająki (lub,
jak kto woli, odwłok i osiem nóg) oraz inne
bezkręgowce, które są zbliżone do nich
wyglądem. Wiele ludzi brzydzi się pająkami, ale zazwyczaj jest to tylko zwykły wstręt. Mówią: „Mam arachnofobię!”,
chociaż wcale tak nie jest. Po prostu nie
widzą różnicy między rzeczywistą arachnofobią, a zwyczajną niechęcią do tych stworzeń. Mnie samej, gdy natknę się na zdjęcie
wielkiej włochatej tarantuli, przebiegają po
plecach dreszcze, ale nie mdleję i nie robi
mi się duszno. Chociaż przyznaję, korzystam z pomocy brata podczas transportu
pająka z mojej ściany za okno, jest to tylko
zwykłe obrzydzenie. Te wszystkie stawonogi zaczęły mnie odstraszać, gdy jeden
z nich ugryzł moją mamę podczas pracy
w ogrodzie. Nic się jej nie stało – ot, zwykłe
spuchnięcie, ale jednak od tego czasu trybiki w mojej głowie głośno protestują, gdy
jakiś (choćby najmniejszy) pajączek się do
mnie zbliża.
Jednak, jak każde stworzenie, pająki mają
swoją dużą (jak na takie małe stworzenia) rolę w przyrodzie. Gdyby nie one i ich
żmudnie wykonane sieci, świat byłby opanowany przez muchy, osy, pszczoły i inne
owady. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że
dzięki nim w naszych sypialniach nie ma
(aż tylu) tłustych much, które, spacerując nam po rękach, skutecznie utrudniają
sen.
Wobec tego, zanim
następnym
razem
z dzikim okrzykiem zamordujecie biednego
pajączka, zastanówcie
się dwa razy, czy warto. Pomyślcie o tym,
iż śmierć stawonoga
przynosi nieszczęście
i niepogodę, a dodatkowo – mnóstwo much
w Waszym życiu :).
Marysia Świgoń
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Na kozetce

sobie życia. Klikasz na pierwszy lepszy link
i trafiasz na forum młodzieżowe, na którym
młodzi ludzie wymieniają się swoimi
doświadczeniami. Tak, teraz to już nie
będzie nic trudnego. Masz wskazówki jak
i gdzie najlepiej to zrobić. Piszesz krótki
liścik z pożegnaniami, wychodzisz i już
nigdy nie wracasz…
Myślisz, że twoje cierpienie już się
kończy. Ale skąd możesz wiedzieć, że tam,
dokąd trafisz nie będzie gorzej ? Poza tym
nie przechodzi ci nawet przez myśl, jak po
tym wszystkim będą czuć się twoi bliscy.
Może nie zawsze wszystko było kolorowe,
ale mimo to, oni przecież cię kochali. Gdy
ty już nie będziesz zajmował się „ziemskimi”
problemami, to oni wszyscy nadal będą się
zamęczać poczuciem winy. Bo przecież to
oni musieli zrobić coś takiego, że nie chciałeś już dłużej żyć pomiędzy nimi… Nie zdajesz sobie sprawy, że razem z odebraniem
sobie życia, rujnujesz ich. Twoje odejście

„Wszystko jest
piękne, wystarczy
tylko umieć
spojrzeć.”

Powiększające bądź pomniejszające.
Zniekształcające bądź upiększające. Takie
same, a jednak o zupełnie innych właściwościach…Jestem za gruba. Za chuda.
Za niska. Za wysoka. Mam za duży nos.
Za mały biust. Jestem za mało męski.
Za kościsty. Zbyt tłusty. Mam za duże
czoło. Za małe dłonie… Czyż to nie brzmi
znajomo? Zapewne tak.
Lustro. Drewniana bądź plastikowa rama i trzymające się jej zwierciadło.
I tyle. Niby nic, zwykły przedmiot, ale potrafi
zepsuć człowiekowi humor i wprawić w
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będzie dla nich tragedią, po której już
nigdy nic nie będzie
takie samo.
A teraz pomyśl
jeszcze przez chwilę
o tym, co tracisz.
Już nigdy nie zobaczysz zachodzącego
słońca ani kolorowej
tęczy na niebie po
burzy. Nigdy nie spojrzysz w gwiazdy i nie
zobaczysz tej spadającej. Kiedyś wypowiadane życzenia
nie będą już miały
szansy się spełnić.
Już więcej nie zobaczysz
blasku
w oczach osoby,
którą tak bardzo
kochałeś. Nie będzie już nic. Wszystko
przeminie.
W poprzednim
roku
odnotowano ponad 5 tysięcy
prób samobójczych,
z czego około 85% zakończyło się zgonem.
Ludzie
odbierają
sobie życie głównie
z powodu nieporozumień rodzinnych
lub zawodów miłosnych. Wiek zamachów na swoje życie
coraz bardziej się
obniża, najmłodsza
osoba miała mniej
niż 9 lat i całe życie
przed sobą. Najwięcej (ponad połowa)

aktów samobójczych jest popełnianych
przez osoby w wieku od 16 do 21 lat, czyli
właściwie u takich, które dopiero są u progu życia.
Czy powinno tak być?

złe samopoczucie. Ukazuje to, z czego
większość z nas nie jest zadowolona - nasze
odbicie. I tu zaczyna się problem. Nie
zawsze widzimy to, co chcielibyśmy
ujrzeć. Czasami wyolbrzymiamy swoje
mankamenty urody albo – i tak też się zdarza – popadamy w samozachwyt – co akurat
niesamowicie pozytywnie na nas wpływa.
Jednakże wolałabym skupić się na temacie
spędzających sen z powiek kompleksów.
(Prawie) Każdy z nas je ma, nawet jeśli
otwarcie o nich nie mówi i nie obwieszcza
całemu światu, że według niego ma zdecydowanie za długi nos. I (prawie) każdy
z nas się nimi przejmuje, jedni mniej,
drudzy bardziej.
Jak powszechnie wiadomo, nikt nie jest
idealny i należy pogodzić się z losem. Niestety, istnieje jedno „ale” - to godzenie się
z matką naturą, nie jest wcale takim
łatwym zadaniem. A ja postanowiłam Wam
to odrobinę uprościć, dając 5 krótkich
porad.
Rada nr 1. Unikaj powiększających bądź
pomniejszających luster.

go spojrzenia”. Dlaczego? O to powód:
Za pierwszym razem myślisz, że jesteś
ładn/a. Za drugim, że coś jest nie tak.
Za trzecim pojawiają się pierwsze kompleksy. Za czwartym, jesteś gruby/a. Za piątym
jesteś maszkaronem. Za szóstym się załamujesz. I po co ci to? Wystarczy jeden raz.
Będziesz zawsze piękny/a i wspaniały/a!

Rada nr 2. Pamiętaj o dobrym oświetleniu
w miejscu, gdzie znajduje się lustro!
Rada nr 3. Unikaj brudnego lustra. Nigdy
nie wiadomo, czy przypadkiem ten wielki
pryszcz, który wyskoczył Ci na nosie, nie
jest po prostu plamą na wcześniej wspomnianym przedmiocie.
Rada nr 4. Wykorzystaj metodę „jedne-

NIE!!!

Bo przecież nie mamy pewności, że po drugiej stronie będzie
lepiej. Ale obojętnie jak będzie, to już nie
będzie odwrotu.
Pamiętajcie, że ZAWSZE istnieje
jakieś wyjście z trudnej sytuacji i zawsze
znajdzie się ktoś, kto poda Wam pomocną
dłoń.
Paulina Dzwończak
Monika Fliszewska

Rada 5. Przyklej do lustra zdjęcie jakiejś
seksownej gwiazdy.
Na zakończenie chciałabym dodać
coś mądrzejszego niż te rady, które miały
na celu poprawić humor, a nie faktycznie
w jakiś sposób Wam pomóc. Uważam,
że należy zaakceptować to, jak wyglądamy i pokochać,
co
nieidealne.
Nasze wady są
częścią nas samych. Każdy jest
jedyny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Jesteśmy
dziełami sztuki.
I jako dzieła powinniśmy się postrzegać!

Kasia Ostaszkiewicz

Lekkim piórem

Oda..
...do Kawy

...do Geografii Hiszpanii
Geografio Hiszpanii, nie mieszczę Cię w bani.
Choć uczę się dniami i nocami, wciąż zasypuję się jedynkami.
Twoje góry i wzniesienia wprowadzają mnie w stan osłupienia.
Prawie płaczę ze zmęczenia!
Ty nie jesteś do zniesienia.
Lecz mój ból już nie jest ważny,
Ważne, jaki jest pagórek każdy.
Nowe miasta i ulice...
Na ich widok ja wręcz krzyczę!
Przez te wszystkie Twe zabytki
W moim mózgu mam ubytki.
Wszystkie zamki, monumenty
W snach już widzę ich fragmenty.
A te wszystkie szerokości?
Już mnie bolą od nich kości.
Kiedy się uczę, jaki Twój klimat
Muszę otworzyć butelkę wina.
I muszę się upić do nieprzytomności
Wtedy spamiętam Twe właściwości.
Geografio Hiszpanii, prawdą Cię uraczę
Nie wiem, czemu to robisz, ale przez Ciebie płaczę...
Lecz Wy, Uczniowie, wcale mnie nie słuchajcie,
A odę tę tylko dla żartów czytajcie.
Nie czuję bowiem piękna geograficznego,
Bo kosztuje mnie zbyt dużo stresu ciągłego.
A nasza Hiszpania niech się nie obraża...
Na pewno nie wszystkich ona przeraża.
Krwawa i Mary

Artystyczna zupa
nic?
-„Znałem jednego człowieka, który
był skłamany z samego rdzenia. Pan może
być skłamany, a tego się nie przebacza. Nie
być tym, który tworzy siebie, siebie skłamać dla niczego, sprzedać się za najtańszą
cenę, tego się nie przeżywa.”
Witkacy, „622 upadki Bunga, czyli
kobieta demoniczna”
Artysta. Tworzy nic, czyli sztukę. Bo
gdyby sztuka nie była niczym, to nie byłaby tym czym jest. „Ujęta być nie może, istnieje poza ujęciem”. Tworzy nic. Nie siebie.
Czy każdy jest taki? Czy tworzenie niczego
tak bardzo pochłania, że nie starcza myśli,
by tworzyć siebie? Czy lepiej być niczym,
„czymś artystycznie skończonym i artystycznie pięknym”? Niczym, tworząc siebie,
będąc samym w sobie sztuką? A jeśli
tworzymy jedno nic, nie możemy już
tworzyć drugiego? Czy w tym tkwi istota
artyzmu? Zatracać duszę dla wyższych
celów? Sprzedać duszę diabłu?

Artysta - człek niespełniony. Goni za
tym, co niedoścignione, co wciąż wymyka
mu się z rąk. Ale czy nie czasem po to, by
je złapać i pokazać światu?
Właśnie, sztuka, nawet jeśli jest
niczym, jak twierdzi nasz przyjaciel,
Witkacy, bo inaczej przeczyłaby swej naturze, to COŚ daje. I autorowi, i może innym…
Według mnie to jedno „nic” może wypływać z drugiego i mieć szlachetny wpływ na
rozwój tego ważniejszego. Bo sztuka jest
częścią artysty.
Ale każdy może rozumieć to inaczej.
A mając coś jednego na myśli, nie zawsze
każdy zrozumie to samo. Na tym polega
różnorodność naszej wspólnoty ludzkiej.
I problemy wynikające z niemożności wniknięcia w nasze „nic”.
Co w takim razie jest czymś? Równie dobrze słowo „nic” można zastąpić słowem
„coś”. Bo to również zależy od człowieka
i jego podejścia do życia. Dla jednego to
nic, dla innego coś.
Życzę, byście dostrzegali zawsze COŚ w pozornym niczym, pustkę zamieniali w byt.

Znowu w głowie mam obawy
W moim domu braknie kawy!
Lecz już w ręku mam pieniądze
Teraz, Kawo, ja tu rządzę!
Kupię hektolitry Ciebie,
Będę czuła się jak w niebie.
Choć nie zdajesz sobie sprawy
W moim sercu pełno kawy.
Ty sens życia dajesz mi
I po nocach mi się śni
Całkiem nowy świat kawowy...
Tam kawowy deszczyk pada,
Z nieba spada w ziarnach kawa.
Aromatem otoczone,
Piękną wonią przepełnione
Życie ludzi nagrodzonych
I wciąż kawą upojonych...
Zamiast się uczyć, ciągle marzę,
Że w tym świecie kawę parzę.
Jacobs Kronűng i Mokate...
Nikt nie spojrzy na herbatę!
I od dzisiaj nowe prawa –
w sumie tylko jedno: kawa!
I już znowu świt mnie budzi.
Ech, mam bardzo sucho w buzi.
Wodę wstawiam, kubek wyjmuję,
Już ten smak zaraz poczuję...
... nie wytrzymam, nie wybaczę!
Zaraz przecież się popłaczę!
Kawa znowu się skończyła,
Wiem, to mama ją wypiła!
Bez skrupułów to zrobiła,
Nawet nowej nie kupiła!
Narastają me obawy...
Nie przeżyję dziś bez kawy!
Biegnę szybko do sąsiadki,
Co jest przyjaciółką matki.
Lecz porażka mnie spotkała,
Ona też kawy nie miała.
Idę... Patrzę sobie w kwiaty...
Nagle wiem już: AUTOMATY!
To dlatego je kochają
I monety wciąż wrzucają –
one zawsze kawę dają.
Już wyjmuję swe pieniądze:
Moja Kawo, znowu rządzę.
Krwawa i Mary

Elwira Wawrzyniak

17

To nie działo się w Wenezueli...

Gnijące uczucie

Siedzieli na kamiennym murku. Mieli siebie blisko, czuli wzajemne ciepło. Jej
dłoń spoczywała na granitowym głazie,
a on delikatnie i czule głaskał jej szczupłe
palce.
Ksawery obejmował Lidię. Jego klatka
piersiowa opadała i wznosiła się prawie niezauważalnie, gdyż nie chciał niepokoić tej
niewinnej istoty, która również oddychała
bardzo płytko. Dziewczyna położyła mu
głowę na ramieniu, a spiralne loki o barwie mosiądzu opadły na plecy chłopaka.
Odważył się on na bardzo subtelne
przegarnięcie jej gęstych włosów za zgrabne
uszko. Patrzył na nią czule piwnymi,
wielkimi jak koła młyńskie oczami.
Podziwiał kurtynę jej kruczoczarnych rzęs,
ukrywającą szmaragdowe tęczówki, maleńki, z wielką precyzją wyrzeźbiony przez
Stwórcę nosek o lekko zadartym czubku,
mlecznobiałą cerę, pokrytą na różanych
policzkach czekoladowymi piegami, dwa
półksiężyce ust czerwone jak wytrawne
wino. Przytulił mocniej wątłe ciało. Długie
i cienkie jak pędy winorośli rączki objęły
twardy jak granit, na którym siedzieli, kark.
Dziewczęce wargi zbliżyły się do jego ucha
i poczęły szeptać pewne słowa tak szybko
i tak cichutko, że nie zdołałem uchwycić
ich znaczenia. Młodzieniec odsunął swój
mocno zarysowany podbródek bardzo dyskretnie, ale nie dlatego, że chciał uciec bez
pożegnania - bał się podrapania łabędziego
policzka ukochanej kilkudniową szczeciną
i rosnącą dziko od pewnego czasu bródką.
Zawiał chłodny wietrzyk. Lidia
zadrżała, a na jej ramionach pojawiły się
dreszcze. Ksawery otulił ją długim płaszczem. Poczuła falę ciepła bijącą od tkaniny
– ciepła ukochanego. Przymknęła powieki
i zmarszczyła brwi. Podkuliła kolana pod
brodę. Poruszyła skostniałymi od zimna
palcami bosych stóp. Wiedziałem od momentu ich ucieczki, że nie wytrzymają zbyt
długo na pustkowiu, ale nie przyszła mi na
myśl wizja tak tragicznego końca.
Książę gładził loki narzeczonej. Kilkakrotnie poprawiał tekturową koronę, którą
miała na głowie. Na swojej odkrytej ręce
poczuł pierwsze deszczowe krople. Strzepnął je w popłochu. Zrobił to samo z wodnymi
koralikami pozawieszanymi na nogach,
brzuchu i licach Lidii. Deszcz padał coraz
rzęsiściej. Ksawery rozpostarł swój płaszcz
ponad ich głowami. Dało im to chwilową
ochronę, bo materiał po chwili zaczął przesiąkać. Chłopiec z przerażeniem patrzył,
jak jasne loki królewny przyklejają się do
porcelanowych policzków. Jej papierowy
diadem nasiąkł, przez co zwijał się i kruszył
pod wpływem wody. Po twarzy dziewczyny
ściekały krople deszczu zmieszane ze
łzami.
- To już koniec? – spytała słabym, acz
śpiewnym głosikiem.
- Nie, słoneczko, jeszcze nie – uspokajał
ją. – Po deszczu zawsze wychodzi słońce,
a ono osuszy twoje policzki, i rączki,
i załkane serduszko.
Coś nagle pacnęło. To papierowa korona
księcia spadła na ziemię. Gdy próbował
wziąć ja do ręki, rozsypała się na klejące
się szczątki. Przytulił królewnę ponownie
(nie chciał myśleć o tym, że prawdopodobnie ostatni), pragnął upewnić się, że jej
serce bije. I biło. A nawet szalało jak koń
w galopie.
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- Dziękuję ci za czas, który z tobą spędziłam – zaczęła. – Za całą czułość i bliskość,
jaką mi okazałeś.
- Nie mów tak, proszę, jeszcze nie teraz…
- Ale nie będzie innej okazji!
Ostatnie zdanie wykrzyknęła mu w twarz.
Obydwoje zdawali sobie doskonale sprawę
z tego, że pora się pożegnać. Nie słowami
„cześć”, „do jutra”, czy „do zobaczenia” lecz
„żegnaj”.
Patrzyli sobie głęboko w oczy. Dwie
bramy – jedna piwnej barwy, druga szmaragdowej – każda prowadziła w inną
stronę. Lidia nagle chwyciła się za brzuch.
Jej spojrzenie stało się puste i zakryte
mgłą. Opadła na kolana. Ksawery tulił ją
do siebie, całował, próbował pomóc. Ona
jednak upadła bezwładnie i tak leżała.
Spod jej pach i kolan zaczęło coś wyrastać.
Wąskie, roślinne pędy wiły się i oplatały
mur. Gdy z piersi królewny wytrysnął snop
zieleni, przygwoździł jej anemiczne ciało do
podłoża. Młody chłopak skulił się jedynie
i obserwował, jak z oczu i ust ukochanej
wypełzają jak węże gałęzie.
Czyżby to miłość ją rozsadziła?
A może bezmyślność? A może nikt jej nie
powiedział, że wewnątrz niej, zamiast ludzkich narządów jak trzustka czy wątroba,
znajduje się gorczyca? Mam nadzieję, że
nie podejrzewacie mnie za to okrucieństwo
nie poinformowania własnego dzieła o tym,
że jest szmacianą laleczką z tekturową koroną na głowie. Nie chciałem tej miłości
ani niszczyć, ani tym bardziej doprowadzić
by się w ogóle zrodziła. A sam wiem, że
miłość najpierw pięknie rozkwita i puszcza młode odnogi. A tych, którzy jej nie
kontrolują i nie pielęgnują, rozsadza
w sposób brutalny.
Nawet najlepszy rodzic nie zapanuje nad
każdym wybrykiem swojego dziecka. A ja,
prosty lalkarz, nie mam pojęcia, co rodzi
się w tysiącach główek z porcelany, z orzecha albo wypchanych watą.
Czy chciałbyś, Czytelniku, dowiedzieć się,
jak potoczyły się dalej smutne losy Ksawerego?
Chłopak siedział skulony na murku,
a przed nim rozpościerał się obraz, jakiego nigdy nie chciałby oglądać. Tę delikatna
postać, którą jeszcze przed godziną trzymał
w ramionach, okalają teraz zielone pędy,
a porcelanowa główka popękała i zamiast
szmaragdowych paciorków, z oczodołów
wyrasta gorczyca. Musiał na to wszystko
patrzeć, a żal i smutek trawiły go od wewnątrz. Nie znał dotychczas tego uczucia.
Było mu już w życiu naprawdę przykro, ale
nie czuł się nigdy tak, jakby nosił w ciele
odrażającą breję. Brzydził się teraz swojego ciała. Szalał z rozpaczy. Jego serce
wyglądało jak zwłoki Lidii – rozszarpane
do cna. Mimo że sylwetka dziewczyny
w tym momencie wyglądała upiornie, wciąż
wydawała mu się czysta i piękna. Czuł się
jednocześnie pusty i wypełniony czymś odrażającym. Walczył sam ze sobą przez dwa
dni, po czym również skonał.
To
wyobrażenie
znam
również
doskonale – wewnętrzne gnicie. Mnie
trawiły wyrzuty sumienia i rozpacz po stracie bliskich. Ksawery nosił w sobie odrażającą breję, której on sam się brzydził. Jego
ukochana przeżywała katusze, a on nic nie
mógł poradzić. Lalkom próchnieją ciała,
a ludziom dusze. Zgniło mu serce i inne
trocinowe narządy.
Iwona Stankiewicz

Lekkim piórem

Poszukiwani
ludzie dziwni
Poszukiwani ludzie dziwni, otwarci na
dyskusje, elastyczni czasowo. Gwarantowane wysokie wynagrodzenie.
Spotkanie osób zainteresowanych
w dniu wydania gazety przy ulicy
Gorlickiej 6 o godzinie 17:00.
To musi być jakiś zboczeniec. Normalni ludzie nie zamieszczają takich
ogłoszeń w gazecie. Gdzie jakieś informacje
o rodzaju wykonywanej pracy, telefonie
kontaktowym? Może to jakiś gang sprzedający ludzi za granicę? Nikt normalny nie
pójdzie na spotkanie. Jednak czy zwrot
„dziwni” nie wskazuje na ludzi chorych
psychicznie, no ewentualnie jakiś odłam
społeczeństwa z nadprzyrodzonymi zdolnościami? - całą drogę analizowała owo
ogłoszenie.
Potrzebowała
pieniędzy,
tylko to było pewne. Wyjazdu nikt jej nie
sprezentuje. Zbyt wiele czasu straciła na
przeglądanie ofert pracy. Żadna praca nie
hańbi, ale etat w barze szybkiej obsługi nie
wydawał się szczytem jej marzeń. Chyba
by wcześniej skonała niż z przyklejonym
uśmiechem do twarzy miała pytać: „A może
frytki do tego?”. Jakaś kobieta krzywo na
nią spojrzała, co nie było dziwne zważywszy na to, że śmiała się sama do siebie. Niby
złota myśl pt. „Nie obchodzi mnie, co ludzie
o tym powiedzą” była jej mottem, jednakże
po chwili zastanowienia stwierdziła, że nie
oznacza to ściągania na swoją osobę
zaciekawionych spojrzeń. Wyjęła telefon
komórkowy i wybrała numer do przyjaciółki. Po chwili usłyszała jej głos:
-Słucham?
- Hej, to ja. Mam pewien problem - rzuciła
szybko przebiegając na drugą stronę jezdni
przy czerwonym świetle.
- Jeden problem to nie problem, dwa
problemy to dopiero problem - odpowiedziała iście poetycko.
- Twoje mądrości zawsze były powalającezaśmiała się.- Niestety, musisz na chwilę
się wysilić i dać mi dobrą radę.
- O co chodzi?- w jej głosie brzmiało
rozbawienie.
- Znalazłam dosyć interesujące ogłoszenie
o pracę, ale mam do niego pewne zastrzeżenia - powoli zaczęła - Poszukują osób
dziwnych i nie wiem jak to rozumieć.
- Oszalałaś?! Nie pakuj się w nic niepewnego. Tyle teraz mówi się o tych porwaniach
i wywozach ludzi. Nie ryzykuj. Jeszcze
znajdziesz coś fajnego.
- No tak… Powiedz mi tylko, jakich ludzi
wrzucasz do pudełeczka z podpisem „dziwni”?
-Ciężko powiedzieć, mogą to być piromani,
sadomasochiści, psychopaci… Ale zaraz,
słuchałaś co przed chwilą mówiłam? Nie
wchodź w to.
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- Jeżeli nie zadzwonię do ciebie po dwudziestej to znaczy, że mam problemy.
Aneta, spróbuję. Muszę tylko wymyślić jakąś psychozę, bo mnie nie przyjmą, o ile
rzeczywiście jest to prawdziwa oferta pracy. Nie martw się, wszystko będzie dobrze
-kontynuowała, nie wiedząc kogo bardziej
staram się przekonać.- W razie co, szukaj
mnie na Gorlickiej 6.
- Widzę, że cię nie przekonam, pa! - pożegnała się zrezygnowana.
- Na razie!
Dokąd zmierzało to spotkanie, zastanawiała się w duchu. Była już piętnasta, a ona
wciąż głowiła się nad osobowością, którą
przyjmie. Czy będzie potrafiła odpowiednio zagrać? Przez całe swe dotychczasowe
życie podejmowała liczne wyzwania.
Dlaczego teraz nie zaryzykować. Nagle jej
uwagę przykuło dziecko, które z zachwytem opowiadało mamie o spędzonym dniu.
Zachwyt… Obejrzała się jeszcze raz na
malca. Zachwyt… wyszeptała do siebie
ponownie, jakby przeżuwając to słowo.
Właśnie wpadła na genialny pomysł…
***
Zacisnęła mocniej pięści, starając się
w ten sposób odrzucić złe myśli. Wybiła siedemnasta i stała w wyznaczonym
miejscu wśród tłumu ludzi, którzy tak jak
ona, starali się dostać pracę. Ukradkiem
spojrzała na kobietę obok siebie. Nieustannie coś powtarzała, zdawało się, że były
to liczby: 10021,10022,10023…itd. Boże!
Jestem wśród obłąkańców. Uspokój się
- naganiała się w myślach - Bo inaczej
wyda się twój podstęp. Odetchnęła głęboko
i nagle wyrósł przed nią chłopiec obcesowo żujący gumę. Przyglądał jej się z głową
przechyloną w prawą stronę, po czym
odszedł bez żadnego słowa. Robi się coraz
ciekawiej - pomyślała i poczuła, jak wszystkie mięśnie napinają się jej ze zdenerwowania, gdy przyszła jej kolej na wejście do
gabinetu przesłuchań. Czas na przedstawienie - westchnęła.
- Cześć - powiedziała, patrząc rozbrajająco na arogancką uśmiechniętą twarz, na
której zaczęło malować się zaskoczenie.
- Witam, proszę usiąść - odpowiedział mężczyzna - Zadam pani kilka pytań.
- Oczywiście - odrzekła i poczułam gorącą
strużkę skrępowania. Było za późno na odwrót. Stawka była zbyt wysoka. Dam radę
- myśli nie dawały jej spokoju.
- Dlaczego uważa pani, że należy do osób
dziwnych?
- Och, to nie jak tak uważam - zmusiła
się do beztroskiego tonu. - Moi przyjaciele
wiecznie mi to wmawiają- udała, że dopiero
teraz dostrzegła szklaną figurkę przedstawiającą łabędzia. - Jakie to piękne!
- krzyknęła. - Taka lekkość wykonania,
zachowanie wszystkich proporcji, dynamika
oddająca spokojny ruch
ptaka
na wodzie. Cudo, doprawdy istne cudo -

zakończyła, majestatycznie przy tym
wzdychając.
- Dziękuję, rzeczywiście jest to ręcznie
wykonana praca, ale wracając do tematu, na czym polega według nich pani
dziwactwo?
- Nie mam pojęcia - wzruszyła ramionami,
po czym skupiła wzrok na obrazie wiszącym na ścianie za jego plecami. - Istne
dzieło
sztuki!
Niesamowita
zabawa
kolorami. Co za abstrakcja: linie wpadające w koła, które przechodzą w kwadraty!
- pokiwała głową jakby z niedowierzaniem.
- Istne szaleństwo - dodała powoli.
- Fascynujące - odparł z uśmiechem. - A co
dokładnie mówią o pani przypadłości przyjaciele? - drążył.
- Coś o tym, że wiecznie wpadam
w zachwyt z byle powodu - uśmiechnęła
się niewinnie.
- Zdaje mi się, że właśnie pani brakowało
mi do kompletu - roześmiał się, pokazując
białe zęby w tak zwanym szczerym, typowym dla przywódców uśmiechu. - Do jutra,
widzimy się o tej samej godzinie - zakończył.
- Dziękuję - odpowiedziała zaszokowana
i od razu przypomniała sobie o postaci, na
którą się kreowała. - Ach! Co za niespodzianka! Zawsze wszystkim powtarzam,
że po ziemi chodzi tylu wspaniałych ludzi. Z pewnością się pan do nich zalicza! klasnęła w dłonie z udawanym przejęciem.
- Nie ma o czym mówić, widzimy się jutro otworzył mi drzwi.
- Tak, tak oczywiście!
Kiedy już stała za drzwiami, uświadomiła
sobie, że ani nie wie, na czym ta praca
będzie polegała, ani nie poznała nazwiska
tego mężczyzny. Zapukała więc jeszcze raz
do drzwi, a po głośnym „proszę” weszła
i z konsternacją zapytała:
- Jak właściwie się pan nazywa i na czym
będzie polegała moja praca?
- Sebastian Kirmosz - odparł. - Rzeczywiście wypadło mi z głowy poinformować
panią o rodzaju pracy. Otóż razem
z grupką ludzi o różnych charakterach,
będziemy spotykali się i dyskutowali na
temat poszczególnych wydarzeń, po czym
ja będę robił z tego reportaże, a z czasem
istnieje możliwość, że kręcone to będzie
na żywo - powiedział przez cały czas pilnie
studiując jej reakcję.
-Uhm, cóż. Rozumiem - zamrugała zmieszana i wyszła.
Błyskotliwa odpowiedź, Natalio. Bardzo błyskotliwa. Zła na siebie wróciła do
domu i od razu wykonała obiecany telefon.
Po opowiedzeniu całej historii, zapadło
milczenie.
- Zwariowałaś. Nie ma innego wytłumaczenia - na pocieszenie podsumowała ją
przyjaciółka.
- Masz rację. Zrezygnuję. To chore - mówiła
zrozpaczona.
- Ani mi się waż! Zapowiada się niezła
zabawa. Skąd wziął ci się ten pomysł

z udawaniem zachwytu z każdej napotkanej
rzeczy? - wybuchnęła nie pohamowanym
śmiechem.
- Dzięki, wielkie dzięki. Cieszę się, że
zawsze mogę liczyć na twoje wsparcie powiedziała z przekąsem. - Ten pomysł
wzięłam dosłownie z ulicy. Zainspirował
mnie chłopiec rozmawiający z matką.
Aneta nadal nie mogła opanować
śmiechu, był jednak tak zaraźliwy, że za
chwilę Natalia dołączyła się do niej.
- Masz rację. Nie zrezygnuję, ale nie wiem
jak długo dam radę wymyślać frazesy na
temat sztuki - skrzywiła się z niesmakiem,
przypominając sobie, głupstwa, które opowiadała w biurze.
- Popracujemy nad tym, a szczegóły omówimy jutro. Dobranoc – powiedziała Aneta.
- Dobranoc - odpowiedziała Natalia i rozłączyła się.
Większą część kolejnego dnia spędziła na ćwiczeniu kiczowatych porównań
i zagłębianiu się w słowniku synonimów
pod hasłem „piękno”. O wyznaczonej
godzinie pojawiła się pod tymi samymi
drzwiami, co poprzedniego dnia. Na jej
twarzy pojawił się wyćwiczony uśmiech
zatytułowany „ Jaki ten świat cudowny,
och i ach”. Przyjęła postawę „zwiewnego
motyla na łące” cokolwiek to miało znaczyć
i otworzyła drzwi, które wskazała jej
sekretarka. Oczywiście od razu zapanowała grobowa cisza, podczas której wszystkie spojrzenia zwróciły się w stronę nowo
przybyłej. Marzyła o tym, pomyślała
cynicznie.
- O, widzę, że nasza ostatnia ochotniczka
się zgłosiła - przywitał ją uprzejmie Sebastian. -Panowie, poznajcie Natalię. Tobie
zaś przedstawiam: Filipa, Daniela, Dawida
oraz Michała.
- Miło mi – wymuszony uśmiech ledwo
się trzymał. - Sami faceci! Szybko zaczęła
obmyślać drogę ucieczki. Dyskretnie zacznę się cofać, potem krzyczeć jak opętana
jednocześnie biegnąć przed siebie. To może
się udać – nerwowo zrobiła krok w tył. Sebastian jakby nagle rozumiejąc jej słabo
ukryte speszenie, począł tłumaczyć:
- Nic ci tutaj nie grozi, jeżeli chcesz mogę
zawołać sekretarkę. Poczujesz się pewniej.
- To nie będzie konieczne - patrzyłam
w ziemię, usilnie prosząc, by się pode mną
zawaliła.
- W takim razie proszę zająć swoje miejsce
- poprowadził mnie do jednego z krzeseł,
znajdującego się w okręgu. - Zaczynajmy.
Jak wiecie, zbliżają się walentynki i to będzie pierwszy temat dyskusji, jaki tutaj
poruszymy. Chce usłyszeć wasze zdanie,
emocje towarzyszące wam podczas tego
święta. Mówcie śmiało i bez owijania
w bawełnę.
- Co za tandeta - odburknął Daniel. - Chwyt
dla mas. Nic nie znaczące święto.
- Kataklizm! Istny kataklizm!- włączył się
Filip. -Umrzeeemy! Rozpusta otacza nas
z każdej strony. Ta rozwiązłość nas pochło-
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nie! Plugawość tego dnia osiąga maksymalne rozmiary - krzyczał, łapiąc się za ramiona i kołysząc z szeroko otwartymi oczami.
Wszyscy spojrzeli na niego z politowaniem. Natalia pomyślała, że wyraz „dziwny”
nie oddaje nawet w połowie jego zachowania. Uprzedzając Michała, który - zdaje się
- chciał coś powiedzieć, szepnęła:
- Miłość… cóż za fantastyczne uczucie.
Człowiek wręcz unosi się nad ziemią, gdy
jest zakochany - przymknęła oczy, chcąc
nadać lepszy efekt swojej wypowiedzi.
I nagle przyszedł jej do głowy wspaniały pomysł. - Czy określenia: mój ty kwiatuszku,
misiaczku, słoneczko, rybko, potworku nie
sprawiają, że serca wam topnieją? - starałam się być tkliwa aż do obrzydzenia.
Daniel jęknął i z rozpaczą przejechał ręką
po twarzy – Kobieto, błagam, nie rób nam
tego. Mdli mnie od samego słuchania tych
bzdur.
W duchu przyznała mu rację, ale niestety,
musiała do końca grać rolę zachwyconej
wszystkim. Dlaczego to właśnie ten wyraz
mnie wtedy zainspirował? - myślała zrozpaczona.
- Daniel ma racje - gorliwie zaczął mówić
Dawid. - Nie, to Natalia ma rację - zmienił
zdanie, otrząsając się w taki sam sposób
jak robią to psy, gdy wychodzą z wody.
Mimo iż było to okrutne porównanie, najbardziej obrazowało jego widok. - Rację
ma Filip - podjął kolejną decyzję. Wstał
i zaczął przechadzać się po pomieszczeniu,
przyjmując gest myśliciela i drapiąc się po
brodzie.
- Mieć rację albo nie mieć racji, oto jest pytanie. Jeśli w istocie szlachetniejszą rzeczą
jest wstawienie się za niewiastą, czy też
podjęcie walki przeciw niej, pewniejsze będzie zwycięstwo strony mojej - filozoficznie
oznajmił Michał.
- Wszyscy jesteście nienormalni - wycedził
Daniel.
- Prawda – przytaknęła Natalia i pojmując
swoją rażącą pomyłkę, dodała - To wspaniałe!
„To wspaniałe” - znowu zadziałała jej bystrość. Brawo Natalia, właśnie uświadomiłaś wszystkim, że jesteś idiotką. Świetnie.
- Nikt nie ma racji - orzekł Dawid z rozbrajającym uśmiechem.
- Myślę, że powinniśmy już kończyć - powiedział Sebastian. - Dziękuję za rozmowę,
zawiadomię was o kolejnym spotkaniu - Do
widzenia.
Tak skończył się najdziwniejszy dzień
w moim życiu. Rozważałam pójście do
psychiatry, ale stwierdziłam, że wydam
zbyt dużo pieniędzy, które przecież staram
się odłożyć. Całą drogę do domu byłam
w stanie jedynie machać z niedowierzaniem
głową. Najgorsze miało się zacząć…
Laura Porowska
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Na wesoło

Piłka nożna sport również
dla kobiet

wygrała wszystkie najważniejsze turnieje
Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy
i Igrzyska Olimpijskie. Finał Olimpiady
oglądał ponad milion Norwegów (populacja
Norwegii wynosi około 4,5miliona).
Jak to jest z pieniędzmi
na rozwój tego sportu?

Czyli...

Kobiety nie dostają tak
dużo jak mężczyźni, ale
sądzę, że na razie tyle
wystarczy. Mamy kilka
zawodniczek grających
zawodowo w Stanach
Zjednoczonych we Francji, także w Norwegii
mamy zawodowe zespoły, które osiągają sukcesy na arenie europejskiej.

...U pani Dudek
przy tablicy

Zauważyłem,
że
w Skandynawii organizuje się wiele turniejów
piłkarskich,
zarówno
dla
dziewcząt
jak
i chłopców
Piłka nożna w Polsce jest bardzo popularnym sportem, ale wśród mężczyzn. Bardzo
mało dziewczyn i kobiet uprawia aktywnie
tę dziedzinę. Żeby zachęcić dziewczyny,
przeprowadziłem wywiad z byłą piłkarką
grającą w lidze z najbardziej utytułowanego obok USA i Niemiec państwa -Norwegii.
Pia Merethe Vinje jest aktualnie nauczycielką w Rødberg Skole.
Dlaczego kobiecy futbol w Norwegii jest
tak popularny?
Pia: Kiedyś w Norwegii było niewiele dziewczyn grających w piłkę, na przykład kiedy zaczynałam, mając 6 lat, musiałam
grać w drużynie chłopięcej, dopiero cztery
lata później utworzono sekcję dziewczęcą.
Wzrastające zainteresowanie tym sportem
wśród kobiet wzięło się między innymi
z tego, że kobiety chciały mieć możliwość
uprawiania tych samych sportów co i mężczyźni. Wiele dziewcząt zapisywało się do
zespołów chłopięcych, po jakimś czasie
było ich tak dużo, że zaczęto tworzyć drużyny żeńskie. Po kilku latach to za prosperowało i damska reprezentacja narodowa

Matematyczne
zmagania

Dobrze zauważyłeś, w krajach skandynawskich duży nacisk kładzie się na aktywność
fizyczną dzieci i młodzieży. Do piłki nożnej
nie trzeba wiele wyposażenia wystarczy
kawałek płaskiego terenu, bramki i piłka,
a żeby mieć motywację do sportu, prawie
że konieczna jest rywalizacja, dlatego organizujemy tak wiele turniejów. W Norwegii
co roku organizowany jest Norway Cup
-największy na świecie młodzieżowy turniej
piłkarski.
Może przejdźmy do twoich sukcesów.
Byłaś bramkarką mówiłaś mi też kiedyś,
że zostałaś wybrana najlepszą zawodniczką w lidze. W której lidze grałaś?
Grałam w trzeciej lidze Norweskiej
w okręgu Finnmark. Byłam najlepszą
zawodniczką trzy razy z rzędu. Bramkarką zostałam z tego powodu, iż wszyscy
najlepsi grają na bramce, a tak poważnie
to dlatego, że nie trzeba dużo biegać.
Dziękuje bardzo za wywiad i życzę
powodzenia w karierze nauczycielskiej.
Dzięki, pozdrów wszystkich w Polsce.
FRYDERYK MAJEWSKI

(na widok niestworzonych rzeczy dziejących się z liczbami na tablicy)
- No, ej kobieto! To by było cudownie, ja
bym chciała, żeby mi pieniądz tak szedł!
- Co wyszło? Tylko nie mów, że 1, bo Cię
zabiję!
- Co ona kombinuje, bo ja już w ogóle
jestem głupia!
- Jak oni lubią wędrować...No, jakbyś na
łące był!
- To zmazać i nie pielęgnować tego.
- Cena bez vatu. Czyli bez haraczu tak
zwanego.
- Nr 19...To jest z waszej klasy?
(uczeń poszedł zmoczyć gąbkę i próbując
zmazać nią tablicę zachlapał pół klasy)
P.D: To podłogi ty już lepiej nie myj.
A gotować chociaż umiesz?
Ucz: Nie
P.D: No to jesteś słabym materiałem na
męża!
Ucz: Ale mogę stylizować
P.D: Stylizować.?
Ucz: No tak, moją przyszłą małżonkę. Mam
wymienić inne cechy, które czynią mnie
atrakcyjnym mężem?
- Mówiłam wam o kangurze? Nie? (rzut oka
na klasę) A w sumie to nieważne.
- Masz 2 kozy minus 4 kozy, to co masz?
–2 kozy?

... i mądrości pana
Adamczaka
P.A: Mikołaj nadaje się na mojego TW
Kl: Kogo?
P.A: Tajnego Współpracownika.
-To jest graficzny zapis takich...No, takich
czegoś.
P.A: Nie bójcie się narysować szerokiej
prostej!
Kl: A co to jest?
P.A: Nie wiecie? Nie?! Ja też nie, bo dopiero ją wymyśliłem.
P.A: Zaznacz to innym kolorem kredy.
Kl: Nie ma.
P.A: A bielszego odcienia bieli też nie ma?
-Hasło na listopad: ułamkom mówimy
NIE!
-Hasło na grudzień: małym rysunkom mówimy NIE!
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(klasa liczy zadanie o dziewczynach i chłopcach w zespole cheerleaderskim)

kąś cyfrę, zmazała ją i poprawiła)
P.A: No nie bądź mi tu taka pedantka!

Kl: Chłopak cheerleader?
P.A: No, co? A może to był boys-dance?

-Niech 2 będzie równe 3 (zamiast 2=a)

- Zwyczajowo 100 jest mniejsze od 200.
-Wtedy kiedy babcia ma teraz.
-Aaa...(ze zrozumieniem) To jest wskazówka jako wskazówka, a nie jako wskazówka!
Kl: Z czego będzie sprawdzian?
P.A: Z tych obu trzech tematów.
(na tablicy dziewczyna napisała krzywo ja-

-Dlaczego to zadanie jest oznaczone gwiazdką? Chyba tylko z okazji świąt.
-To jest prawda, ale nieprawda.

P.A: Kalkulator, za przeproszeniem, jest
niepotrzebny.
Kl: Za przeproszeniem?
P.A: Kalkulator jest brzydkim słowem w tej
sali!
-Wiecie, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy.
-Znam ulice nie od dziś, szacunku ludzi
ulicy to nie wzbudzi. (aluzja do źle wyliczonego zad.)

-To taki budyń z frytkami polany keczupem.
-Jest coś i niecoś, i coś innego niż coś
i niecoś, i to coś nie jest cosiem.
-Pokazuje to, bo to się często przy tym pokazuje, ale tego nie stosuję.
-To była moja rozwartość.

-Nie jestem władcą pierścieni, tylko pierścieniem kołowym.

-Stare polskie przysłowie: głodnemu pizza
na myśli.
-Boki trójkąta wynoszą:
a pierwiastek z 5, b trzy
pierwiastki z 5, c pierwiastek z 50.Przykład jest delikatnie mówiąc głupi, ale
wyliczymy go.
Na koniec prośba. Jako,
że redakcja jest dość jednolita klasowo, niektórzy
„mistrzowie słowa” mogą
umknąć naszej uwadze.
Aby do tego nie dopuścić,
prosimy was o przesyłanie śmiesznych tekstów
nauczycieli na adres:
dominika.matczynska@
gmail.com.
Najlepsze
opublikujemy w kolejnym
numerze.
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Spacer po
Bydgoszczy

Przystanek: Śródmieście
Pan Tadeusz
Nim
Was
powitam:
serdeczne
pozdrowienia dla Pana Tadeusza Orlickiego, który zrozumiał wagę problemu
i w dniu 5 stycznia zwolnił i usprawiedliwił
nijaką Agnieszkę D. z lekcji wychowania
fizycznego! Gdyby nie Pana tolerancja
i okazane nam zaufanie, artykuł ten nie
zostałby okalany takim bogactwem fotografii! Zapewniam Pana, że zatroszczyłam się
o
aktywny
wypoczynek
Agnieszki
w tym czasie i zmusiłam ją do ścigania się
z gołębiami. Nie ukrywam, że robiła to
z nieopisanym wyrazem szczęścia na
twarzy.

Teraz Was witam
Byliśmy już prawie wszędzie. Przypomnijmy sobie: buszowanie po Osowej Górze,
wędrowanie po Błoniach i Miedzyniu,
walka o przetrwanie na Bartodziejach, zwiedzanie Wyżyn i okolicznych
Kapuścisk... Dziś dochodzimy do kulminacyjnego momentu, do kolebki naszej
bydgoskiej cywilizacji, do perełki, którą
szczycimy się na każdym kroku!
W końcu w centrum
Dojechać do Śródmieścia możesz prawie wszystkim. Plac Kościeleckich to
swoistaoaza autobusów. Również Rondo
Jagiellonów, to świetnie nadające się
do opuszczenia środka lokomocji miejsce. Barwne wnętrza tunelu pod rondem
napawają człowieka nieopisywalną dawką noworocznego... optymizmu. Jesteś
spoza miasta? Pociągi i PKSy - czekają na
Ciebie!
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Czy lubimy Śródmieście?
Bartosz, uczeń klasy IIE, zapytany o swój
stosunek do Śródmieścia, odpowiada:
„Niewątpliwie Śródmieście jest miejscem,
do którego udaję się z niebywałą radością.
Z pewnością byłbym tam częstym gościem,
gdyby nie wysoko rozwinięte lenistwo, które nie sprzyja opuszczaniu mojego przytulnego mieszkanka.”
Bartosz Łoś
Uczennica klasy IIIE, pragnąca pozostać
w miarę możliwości anonimową, mówi:
„Dla każdego coś dobrego! Idealnym miejscem do spacerów i spotkań jest Park
Witosa, park przy Placu Wolności i Park
Kochanowskiego. Mówiąc o Śródmieściu
nie da się pominąć Brdy i ulicy Mostowej,
które stanowią wizytówkę naszego miasta,
a wieczorami pięknie oświetlone mają niesamowity klimat. Wady? Zbyt duża ilość
gołębi, zwanych przez niektórych latającymi szczurami!”
O.C.
Również Kojot, którego znacie już ze spaceru po Bartodziejach, czule wypowiada się
na ten temat:
„Bydgoskie Śródmieście jest pełne uroku.
W każdym miejscu można odnaleźć cząstkę siebie. Najbardziej magiczne miejsce? Definitywnie nasze LO!”
Kojot
Centrum kulturalno - oświatowe
Śródmieście jest jak kebab. Wszystko w jednym miejscu. Wędrujemy sobie
ulicą Focha, skręcamy nad Brdę, na
swojej
drodze
napotykamy
barwny
budynek. Dla Tubylca pewnie odrażający, dla mnie i Grubasa zachwycający
pięknem. Estrada, dla konserwatywnych
oportunistów Lizard Kinga - Raj na Ziemi.
Mijamy klub i krętymi przesmykami
zmierzamy w stronę Dworcowej. Ulica
strasznie chaotyczna i wąska. Ludzie
pędzący na dworzec z walizkami na
kółkach. Dresy kryjące się w zakamarkach
kamienic. Mohery z siatkami ziemniaków.
Pan roznoszący ulotki. Samochód trąbiący na lowelasa wybiegającego z sex-shopu.
Mkniemy na przód. Nareszcie Gdańska,

24

Tak wygląda moje miasto
nareszcie dostrzegamy I LO, nareszcie
w domu! O jedynkowych skałkach rozwodzić się nie trzeba. Bar na świeżym
powietrzu
z
pięknym
widokiem
i smakiem miejskiej bryzy na twarzy.
Kochacie to miejsce. Zahaczamy o „Mózg”,
definitywnie artystyczny lokal, definitywnie dla tak „normalnych” ludzi, jak my.
Następny przystanek to Park Witosa.
Mijamy Elitę z Gastronomika, potem
Dewiantów z Plastyka, w końcu udaje nam
się przebrnąć przez 3. Maja i po przemierzeniu śnieżnych wydm, staje przed nami
Muszla. Muszla działa prężnie. Na miarę
możliwości wspiera młodzieżową scenę.
„Muszla Fest” i „M3” wpisały się w coroczne kalendarium bydgoskich imprez,
ciesząc się sporym zainteresowaniem...(?)
Wracamy okrężną drogą, przechodzimy
przez mostek przy Operze, z łezką w oku
spoglądamy na schody i wspominamy
spędzone tam letnie wieczory przy butelce
wody mineralnej i paluszkach Lajkonik.
Bartosz, zabawia się w Śródmieściu
w odmienny sposób:
„Niesłychaną przyjemność sprawiają mi
wypady do Multikina, jednakże z wielkim
trudem znoszę ceny biletów, nie wspominając o kosmicznych cenach artykułów
spożywczych. Trudno mi się także pogodzić ze zmianą cen w niebrzydkim
lokalu McDonald’s. W czasach, gdy produkty
w strefie dobrych cen dostępne były za
2 złote, można było najeść się za rozsądna cenę. Niestety inflacja robi swoje i nie
zjem już 5-ciu czisburgerów za 10 złociszy.
W zaistniałej sytuacji w celach konsumpcyjnych udaję się do Focus Parku by
zasmakować chrupiących kurczaczków
z KFC.”
Bartosz Łoś
O Śródmieściu można pisać godzinami.
Pamiętajmy o muzeach, galeriach, Pałacu
Młodzieży, pogrążonej we śnie ulicy Długiej, nowych okazach budowlanych w okolicy Ronda Jagiellonów... Każdy mówiąc o
Śródmieściu zwróciłby uwagę na coś innego. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś
marnym stopniu udało mi się przybliżyć
Wam... ten klimat.
Daria Ciurko

25

Ranking 2009
● GŁOS ROKU
Łukasz ‘Cookies’
Chrzanowski

i Sara Ciesielska

● NAJLEPIEJ UBRANA
Agata Brzozowska
● SAMORZĄD
zajęty Młodymi Talentami
● PROMOCJA ROKU
w „Drożdżowej Chacie” dla uczniów Jedynki rabat 20gr
● GWIAZDA ROKU
Maciej Senska
● POSTRACH ROKU
Matura z matematyki

● SUKCES ROKU
Jedynka najlepsza w mieście
(A jakże byinaczej)

● MIEJSCE ROKU
Hades

● PRODUKT ROKU
drożdżówki
● CYKL ROKU
„Tak wygląda moje
miasto”
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Znajdź 10
różnic
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