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CO JEŚĆ, ŻEBY PRZEŻYĆ?
TWARZĄ KU SŁOŃCU

WUNDERWAFFE V-1
W BYDGOSZCZY

Kalendarz Świąt Nietypowych
Przeglądając popularną stronę jaką jest „Nonsensopedia”,
natknęłam się na Kalendarz Świąt Nietypowych. Wybrałam
kilka, które spodobały mi się najbardziej i liczę na to, że i
Wam przypadną do gustu .
5 stycznia – Międzynarodowy dzień żółtego śniegu
7 stycznia – Dzień Dziwaka
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka
2 lutego – Dzień Pozytywnego Myślenia, Światowy Dzień Mokradeł
17 lutego – Dzień Kota
1 marca – Dzień Piegów
10 marca – Dzień Mężczyzny
14 marca – Dzień Liczby Pi (3.14)
23 marca – Dzień Windy
31 marca – Dzień Budyniu
12 kwietnia – Dzień Czekolady
22 kwietnia – Światowy dzień pieczarek
1 maja – Ogólnopolskie Święto Kaszanki
3 maja – Dzień Słońca, Dzień bez komputera
20 maja – Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń
30 maja – Dzień Bez Stanika
1 czerwca – Święto Bułki
4 listopada – Dzień Taniego Wina
23 listopada – Dzień Licealisty
Marysia Świgoń
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„Zwracam się do elity młodego pokolenia
- do harcerzy.”- Donald Tusk
Co jeść, żeby przeżyć?
Niechciani
Owce już nie milczą
Poloneza czas zacząć!

Skuwka, zasuwka

... czyli małe
co nieco o poprawności językowej ...

Drodzy Czytelnicy!
Drodzy czytelnicy!
Miło mi powitać Was kolejnym numerem „Ellyty”.
Powracamy do życia, czując zapach wiosny, powoli zaczynający unosić się w powietrzu. Dlatego tym numerem
oficjalnie żegnamy zimę i odliczamy dni do wiosny, a tym
samym chwil spędzanych poza murami naszej ukochanej
szkoły.
W poszukiwaniu okazji do świętowania, polecam przeczytać „Kalendarz świąt nietypowych”, a aby wiedzieć „Co
jeść, żeby przeżyć” odsyłam do artykułu Marysi i Dominiki. Pozostając w temacie świąt,
warto też wspomnieć o minionych już walentynkach, którym jednak poświęcamy trochę
miejsca w naszym czasopiśmie. Do tego, jak zawsze, przygotowane specjalnie dla Was
„Aktualności”, trochę „Cool-tury” i wszystko to, co „Psor powiedział”.
Gorąco zachęcam do lektury,
Joanna Kowaslska

Cool-tura

Psychiczny balet
Zawód: król

Na kozetce

Wierzę stereotypom
Twarzą ku słońcu

Lekkim piórem
Jeźdźcy

Historyczna Bydgoszcz Wunderwaffe V-1 w Bydgoszczy

Na wesoło

Psor powiedział (uczeń odpowiedział)

Egzaminowy
zawrót głowy
W tym roku szkolnym, po raz pierwszy w długoletniej historii naszej szkoły
odbędzie się egzamin gimnazjalny. Dla
nas, licealistów, to wydarzenie, które raczej
odeszło już w zapomnienie, dla 56 uczniów
Gimnazjum Klasycznego chwila próby,
która rozpocznie się 12 kwietnia. Nie
znaczy to jednak, że nie będzie miała
znaczenia dla nas.
Przeciwnie, temat egzaminu gimnazjalnego może zainteresować niejednego
z nas, gdyż wiąże się z dniami wolnymi od
nauki, lub choćby trochę „luźniejszymi”.
Ich organizację przybliżyła mi pani wicedyrektor Mariola Mańkowska:
•12.04.11 - część humanistyczna
•13.04.11 - część matematyczno-przyrodnicza
•14.04.11 - egzamin ze znajomości języka
obcego nowożytnego.
12 i 13 kwietnia lekcje będą odbywały
się zgodnie z planem, gdyż z zajęć będą
wyłączone tylko aula i jedna sala lekcyjna. Zwolniono jedynie klasy trzecie
gimnazjum, które po zakończonych egzaminach zyskają czas na odpoczynek.
14 kwietnia to dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla wszystkich
uczniów „Jedynki” (na czas egzaminu z języka obcego z zajęć wyłączonych będzie kilka klas), jednak nie
całkowicie wolnym od zajęć szkolnych. Znaczy to dla nas mniej więcej
tyle, że zamiast przychodzić na lekcje,
sami zorganizujemy sobie zajęcia –

po wcześniejszym ustaleniu szczegółów
z wychowawcami.
Nie można zapomnieć też o egzaminach maturalnych. Wprawdzie nie odbędą
się one w naszej szkole po raz pierwszy, ale
warto poświęcić im (choć na chwilę) swoją
uwagę. O szczegółach opowiedziała mi pani
wicedyrektor Katarzyna Narojczyk:
• 04.05.11 (środa) – egzamin maturalny
z języka polskiego (poziom podstawowy
i rozszerzony)
• 05.05.11 (czwartek) – egzamin maturalny
z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony)
• 06.05.11 (piątek) – egzamin maturalny
ze znajomości języka obcego nowożytnego
(poziom podstawowy).
Wszystkie wyżej wymienione dni są
wolne od nauki. Matury w I LO będą trwać
do 24 maja (egzaminy pisemne i ustne) –
plan na pozostałe dni będzie dostosowywany indywidualnie.
Do matury przystąpi 190 uczniów
klas trzecich i 130 absolwentów, który pragną poprawić swój egzamin. Nasza szkoła
będzie współpracować z VI LO (wymiana egzaminatorów), a Centralna Komisja
Egzaminacyjna przygotowała dla „Jedynki”
dwa tysiące arkuszy egzaminacyjnych (!).
Taka imponująca liczba bierze się stąd,
że większość uczniów będzie zdawać wiele
dodatkowych przedmiotów. Statystycznie
na jednego maturzystę I LO przypada pięć
egzaminów pisemnych i cztery egzaminy
ustne.
Ważne informacje o maturze dostępne są na stronie internetowej naszej
szkoły w zakładce „Matura” oraz w gablocie
na pierwszym piętrze.
Korzystając z okazji, w imieniu całej
redakcji, życzę wszystkim maturzystom
i uczniom klas trzecich gimnazjum powodzenia podczas egzaminów i sukcesów
w dalszej nauce – na studiach i w liceum.
Joanna Kowalska

Przyjedzie czy nie ?

Z pamiętnika
podróżnika
Prawie biegnę, do odjazdu zostało
niecałe 10 minut, a muszę jeszcze kupić
bilet. Oczywiście, pomimo dużej kolejki,
z kilku kas otwarta jest tylko jedna,
chociaż w głębi budynku widać, że kasjerek jest więcej, ale najwyraźniej mają inne
ważne zajęcia na głowie w czasie pracy.
Cudem kupuję bilet i docieram na peron
o czasie. Na dworu bydgoskim w oczekiwaniu na pociąg do Katowic, czeka
kilkanaście osób. Rozlega się sygnał
i przemawia głos z megafonu ( O dziwo,
tym razem całkiem zrozumiały !), który
uprzejmie informuje, że pociąg przyjedzie
z opóźnieniem około 45 minut. Na początku nawet chce mi się śmiać, ale po 40
minutach czekania mam już powoli
dosyć. Ze zniecierpliwieniem wyczekuję
kolejnego komunikatu, który informuje,
że... stan opóźnienia uległ zmianie z 45
na 95 minut ! Załamana siadam na ławce, obok pewnego pana, który widząc moją
minę próbuje mnie pocieszyć. „Nie martw
się, jak ma przyjechać to przyjedzie. Prędzej
czy później.” Nie wiem czemu, ale jakoś te
słowa nie motywują mnie zbytnio, uśmiecham się do niego w podziękowaniu za to,
że próbował. Pociąg przyjeżdża w końcu po
około 2,5 godziny. Ludzie są tak zmęczeni
bezsensownym czekaniem, że nikomu się
nie chce nawet tego komentować. Znajduję przedział z wolnymi miejscami i od razu
zasypiam. Budzę się dopiero w okolicach
Częstochowy, oprócz mnie w przedziale jest
tylko pewna pani, która bardzo się ucieszyła z tego, że już wstałam i natychmiast
zaczyna opowiadać mi całą historię
swojego życia. Po wysłuchaniu relacji
z kilku związków, wysłuchaniu całej listy
zalet bycia kobietą pracującą i fascynującej historii opowiadającej o tym jak cudem uniknęła gwałtu w InterCity na linii
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Aktualności

Katowice-Gliwice
przez
napalonego
25-latka (sama jest pięćdziesięciolatką)
w końcu, w rezultacie z półtora godzinnym opóźnieniem pociąg dociera do stacji
Katowice.

wia nam rycie napisów w pokrytej lodem
szybie, ale niestety pokrywają się one
kolejną warstwą lodu w zabójczym tempie.
W sumie jakby się uprzeć, to jeżdżenie pociągami nie musi być wcale takie złe.

Tym razem linia Bydgoszcz-Olsztyn.
Patrząc na pociąg, który podjechał na
peron chce mi się śmiać. Od razu przypominają mi się wszelkie demotywatory,
jakie widziałam ostatnio na temat PKP. Nie
dość, że ma całe DWA wagony (Tak, wiem,
powinnam się cieszyć, podobno bywało
już, że miał jeden.), to siedzenia w środku
są plastikowe. No cóż, ludzi najwyraźniej
to nie przeraża, bo pchają się niemiłosiernie. Dochodzę do wniosku, że jednak lepiej
narzekać przez trzy następne dni na ból
pleców siedząc na czymś takim niż przez
pięć godzin stać ściśnięta pomiędzy biedakami, którzy nie załapali się na luksus
wynikający z podróży na siedząco. W końcu
udaje mi się zająć jedno z ostatnich wolnych miejsc w pierwszym wagonie, nawet
przy oknie. Tradycyjnie, jestem zmęczona
po szkole, więc niemal natychmiast zasypiam. Budzę się nagle, bo czuję, że coś
mnie ciągnie za włosy. Ze zdumieniem
stwierdzam, że... przymarzłam do okna.
Zbulwersowana odrywam włosy od szyby
i rozglądam się po wagonie. Z przerażeniem zauważam, że oprócz mnie nie ma ani
jednej kobiety, a wszystkie miejsca wokół
zajmują mężczyźni różnego wieku, sądząc
po ubiorze najwyraźniej robotnicy. Myślę, że najrozsądniej będzie udawać, że
śpię, ale już jest za późno, gdyż mężczyzna
siedzący na przeciwko uśmiecha się
do mnie szeroko i proponuje mi piwo.
Odpowiadam mu grzecznie, że nie pije,
poza tym na proponowanie alkoholu nieletnim jest odpowiedni paragraf. Zaskoczony robi obrażoną minę i się odwraca,
a ja mogę w spokoju kontynuować podróż. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo
w pewnym momencie jeden z robotników
staje na środku z okrzykiem „Ludzie ! Mam
wizję !” Po czym siada na miejsce. Sytuacja powtarza się kilkakrotnie za każdym
razem powodując coraz większy śmiech
jego kompanów. Powoli zaczyna boleć mnie
głowa, na szczęście wysiadają na najbliższej
stacji i miejsce koło mnie zajmuje 4-letnia
dziewczynka, która opowiada mi, że jedzie
do babci wraz ze swoją mamą. Mała jest
bardzo komunikatywna, co stanowi miłą
odmianę po wcześniejszym towarzystwie.
Resztę podróży bawię się z Klaudią, gdyż
tak się nazywa. Najwięcej radości spra-

Przestępując z nogi na nogę czekam
w Olsztynie na pociąg do Bydgoszczy. Termometr na dworcu pokazuje - 18 stopni.
Gdy już jestem pewna, że za chwilę zamarznę podjeżdża. Już nawet nie narzekam na
to ile ma wagonów czy też w jakim stanie
są siedzenia, jedyna myśl jaką mam, to by
jak najszybciej znaleźć się w środku i się
chociażby prowizorycznie ogrzać. Niska
temperatura chyba skutecznie zniechęciła ludzi przed podróżami, bo prócz mnie
w wagonie jest tylko pięć osób. Chwilę
po odjeździe, wchodzi konduktor, który
oznajmia, że bardzo przeprasza w imieniu
Polskich Kolei, ale w pociągu nie działa
ogrzewanie, ma jednak nadzieję, że mimo
to, podróż przebiegnie w miłej atmosferze. Cudownie ! Gdy tylko przechodzi dalej
aby poinformować kolejnych, wciąż pozostających w błogiej nieświadomości użytkowników podobno najszybszego środka
transportu, jeden z mężczyzn głośno wyraża swoją opinię na temat naszego kraju
i organizacji rozbawiając mnie tym do łez.
Powtarzam sobie, że nie będzie tak źle, w
końcu to tylko kilka godzin. Zawijam się
dodatkowym szalikiem i mimo przerażającego zimna próbuję usnąć, jednak zepsute
drzwi pomiędzy wagonami cały czas trzaskają, tworząc niemożliwy do wytrzymania

4

hałas. Powoli żegnam się z myślą o spaniu. Po godzinie boli mnie głowa, prawie
nie czuję palców u nóg, więc dochodzę do
wniosku, że jeżeli nie zacznę się ruszać,
to za chwilę zamienię się w sopel lodu.
Wybieram się więc w poszukiwaniu toalety, żeby poprawić makijaż, bo myślę, że
skoro się nie czuję najlepiej to mogłabym
chociaż wyglądać jako tako. Wychodzę na
korytarzyk, pomiędzy wagonami, gdzie stoi
dwóch chłopaków około 20- letnich palących papierosy. Przechodzący właśnie
obok konduktor rzuca tylko krótkie „Zgaście to chłopcy” i idzie dalej. To dziwne,
byłam pewna, że w Polsce obowiązuje bezwzględny zakaz palenia w miejscach publicznych. No cóż, najwyraźniej coś mi się
pomieszało. Po powrocie na miejsce skupiam się tylko na tym, żeby nie zamarznąć,
poddając się lekturze „Zasad Podróżowania
Koleją”, które są tak skutecznym środkiem
nasennym, że zasypiam pomimo trzaskających drzwi i zimna. Budzi mnie konduktor, który oznajmia mi, że wniknęły pewne
komplikacje, w związku z czym pociąg nie
jedzie do Bydgoszczy, tylko do Torunia,
a z Torunia dalej będzie można pojechać
obojętnie jakim pociągiem do miejsca przeznaczenia. Tak więc, w Toruniu wszyscy
opuszczają metalową lodówkę na szynach.
Nie mam pojęcia, w którą stronę iść, więc
ślepo podążam za tłumem ufając iż ktoś
jest bardziej zorientowany niż ja. Właśnie
zapowiadają, że na peron podjedzie pociąg
z Warszawy do Bydgoszczy. Gdy tylko staje, tłum ludzi rzuca się na niego, jednak
w drzwiach pojawia się pan w uniformie,
który informuje, że w żadnym wypadku do
pociągu nie zmieści się tyle osób, zresztą
on ma już opóźnienie, więc mamy czekać
dalej. Pan chowa się zanim zostaje zgładzony przez rozwścieczonych ludzi. Normalnie
rozśmieszyłaby mnie taka sytuacja, ale tym
razem nie jest mi do śmiechu. Zaczyna padać śnieg, wiatr jest coraz silniejszy, poza
tym zrobiło się już całkiem ciemno. Jak
większość czekających zaczynam chodzić
w kółko, żeby się ogrzać, jednak niewiele to
pomaga. W końcu po 30 minutach czekania nasza cierpliwość zostaje nagrodzona i
podjeżdża pociąg, który może nas zabrać.
Tego dnia po raz kolejny przeklinam fakt,
że mieszkam w kraju, gdzie nawet jazda na
hulajnodze jest bardziej komfortowa niż
podróż pociągiem.
Paulina Dzwończak

Aktualności

Walentynkowy
(u)dar

Kocha...
lubi... szanuje...
nie chce... nie
dba... żartuje...
w myśli... w mowie... w sercu...
na
ślubnym
kobiercu – czyli
co łączy popularną zabawę
w
zgadywanie uczuć z prezentami
walentynkowymi?
Chociaż dzień zakochanych mamy
już za sobą, to nie sposób nie wspomnieć
o corocznym szaleństwie związanym
z kupowaniem prezentów dla swoich
połówek. O ile zawsze przyglądam się
walentynkom pod względem komercyjności
tego święta, o tyle w tym roku postanowiłam przyjrzeć się znaczeniu przypisywanemu prezentom jakie dostajemy w ramach
„dowodu miłości”. Misie, serduszka,
kwiaty, lizaki… To najpopularniejsze
podarki. Nie licząc faktu, że są kiczowate,
nudne i przewidywalne nadal pozostają
w rankingu najlepiej sprzedających się
prezentów. Dlaczego? Bo w rzeczywistości kochamy ową tandetę, te drobne gesty
świadczące o tym, że o sobie pamiętamy.
Zresztą powinniśmy cieszyć się, że od swojego partnera/ partnerki nie dostaliśmy
czegoś w rodzaju pigułek odchudzających,
golarki do pleców, laleczki Voodoo, które
znalazły się w rankingu najgorszych
prezentów na Dzień św. Walentego
opublikowanym przez portal Privetco.com.
Miłość dopada każdego. Wcześniej
czy później nawet największemu sceptykowi tego święta zmięknie serce i… ku
uciesze przedsiębiorców postanowi kupić
jakiś mały upominek ukochanej osobie.
W związku z tym, że takich zakochanych
osób z roku na rok przybywa, Walentynki zyskały zaszczytne miano „Hallmark
Holiday”,
czyli
święta
stworzonego
wyłącznie w celach marketingowych,
które przynoszą ogromne zyski większym
i mniejszym korporacją.
Czy istnieje więc prezent idealny, nie
będący jedynie komercyjnym wytworem
z napisem „Kocham Cię”? Odpowiedź na
to pytanie musicie znaleźć sami, bowiem dla jednych tym podarkiem będzie
codzienna obecność partnera, który
małymi gestami
każdorazowo okazuję
swoją miłość. A dla innych będzie to raz
do roku dana wielka maskotka z owym
napisem „Kocham Cię”.
Julia Szczęsna

Ręka na pulsie

„Zwracam się do
elity młodego
pokolenia - do
harcerzy.”Donald Tusk
„Płonie ognisko w lesie, wiatr smętną piosnkę niesie (…)”. Słowa tej piosenki
w mniejszym lub większym stopniu
kojarzą się zapewne każdemu. Ale harcerz
to nie każdy i tekst tej pieśni harcerskiej
znać musi. Napisałam „harcerz”, bo mój
wywiad dotyczyć będzie harcerstwa.
Magda Bociek. Urodzona 19 marca
1993 roku, obecnie mieszka w Koronowie.
Uczennica I LO w Bydgoszczy, drugiego
roku klasy hiszpańskiej. Harcerstwem
zajmuje się od 1 września 2003 roku.
Przyrzeczenie złożyła 7.05.2004 roku.
Magda należy do 7 Żeńskiej Koronowskiej
Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej „Babiniec”. Drużyna ta działa od 2004 roku,
ale Magda jest jej członkiem od 2006 roku.
Z okazji stulecia harcerstwa w Polsce
odbył się zlot w Krakowie, na którym to
wystąpiła Magda i jej drużyna jako jedna
z reprezentujących chorągiew (chorągiew
to zazwyczaj województwo). Drużyna przedstawiła przeróbkę „Stokrotki” z piosenką
zespołu Feel- A gdy jest już ciemno. „Babiniec” można nazwać grupą specjalistek od
śpiewania, ponieważ mają wiele osiągnięć
z tej kategorii, najważniejszymi z nich są:
pierwsze miejsce w kategorii dodatkowej
na XV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec” w Tarnobrzegu oraz pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej
„Ursus” w Warszawie. Magda obecnie stara
się o stopień przewodnika.
Ola: Jak zaczęła się Twoja przygoda
z harcerstwem ? Marzyłaś o harcerstwie od
dziecka ?
Magda: Kiedyś mój tata zawoził grupę harcerzy na biwak do Funki, a ja jechałam
akurat z nim. I pomyślałam, że chciałabym
zostać harcerzem, spodobały mi się mundurki i to, że wszyscy byli w grupie, tacy
zgrani. W sumie zaczęłam jako dziecko,
miałam 10 lat.
O: Do harcerstwa trafiłaś 1.09.2003 roku,
ale dopiero w maju 2004 złożyłaś przyrzeczenie, od czego to zależy ?
M: Każdy, kto wstępuje w nasze szeregi,
przechodzi tak zwaną ‘próbę na harcerza’,
kiedy to musi udowodnić, że naprawdę
tego chce. Ja na samym początku miałam lekki kryzys, więc trochę to potrwało.
Ważne jest to, że przed złożeniem przyrzeczenia zadawane jest pytanie ‘Czy chcesz
zostać harcerzem / harcerką?’. To jest
dobrowolne.
O: Jak wygląda praca harcerza ?
M: Jestem zastępową i uczestniczę
w radzie drużyny. Jeśli chodzi o to, co
normalnie robimy.... Działamy. Spotykamy
się na zbiórkach, rozwijamy swoje pasje,

pracujemy nad sobą, bawimy się, poznajemy historię i uczymy się szacunku do niej.
O: Harcerstwo - tradycja czy nowoczesność?
M:
W
przemówieniu
wygłoszonym
17.08.2010r. na Starym Rynku w Krakowie Premier RP Donald Tusk powiedział
„Zwracam się do elity młodego pokolenia do harcerzy. Jestem wzruszony widokiem
tysięcy młodych ludzi, którzy reprezentują
ten ruch. Ludzi, którzy pokazują, co znaczy zanurzenie w tradycji, ale również na
wskroś nowoczesne służenie Ojczyźnie.”
W zupełności się z tymi słowami zgadzam.
O: Rzeczywiście, piękne słowa, dzięki nim
ma się jeszcze większy szacunek wobec
harcerzy. I może tak na koniec jakie jest
Twoje najmilsze wspomnienie związane
z harcerstwem?

M: Najmilszych wspomnień jest mnóstwo.
Ale wspomnę o kilku najważniejszych.
Złożenie przyrzeczenia, Zlot Stulecia
w Krakowie, a tam spotkanie z Premierem
RP, występ na Starym Rynku, nowe znajomości, Zlot Grunwaldzki 2010 - spotkanie
z Prezydentem RP, „Ursus” w Warszawie
i harcerze, którzy ‘szukali żon’, ulewa podczas apelu na zlocie w Kielcach.
O: Mogłabyś troszeczkę przybliżyć dwa,
ostatnie wspomnienia, są bardzo intrygujące.
M: Nasze drużynowe koszulki mają
napis - „szukam męża” i pewni harcerze
z warszawskiego hufca napisali sobie na
kartonach „szukam żony”. Podczas naszego występu na scenie, to oni tańczyli pod
nią i kibicowali nam. Później zebrali podpisy od nas na pamiątkę.
A jeśli chodzi o apel, to podczas jednego
z nich, akurat rozpoczynającego zlot
w Kielcach była straszna ulewa. Wszystko
mieliśmy mokre. Nawet bieliznę, a jednak
atmosfera pomimo deszczu była nieziemska. Robiliśmy wielką falę, naszej
koleżance beret pofarbował czoło na
zielono, a jakiejś druhnie zeszła z włosów
czerwona szamponetka.
O: Niezłe przygody, chciałabym je
zobaczyć. Dziękuję Ci bardzo za wywiad
i życzę Ci byś nadal z takim zapałem rozwijała swoją pasję.
Aleksandra Jelińska
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Co jeść, żeby
przeżyć?
W
tym
numerze chciałybyśmy
przybliżyć
Wam
dosyć już znaną
w naszym mieście restaurację
- naleśnikarnię
„Manekin”.
Mieści się ona
na ulicy Marszałka Focha 14, tuż obok
Opery Nova, więc miejsce można nazwać
prestiżowym.
Wchodząc do restauracji mamy
wrażenie, jakbyśmy cofnęli się o kilkadziesiąt lat wstecz; ciężkie drewniane
stoły, abażurowe lampy, a na ścianach
stare plakaty. Na ulicę wychodzą duże
okna, przez które można obserwować życie tej części
miasta. Kolorystyka
jest
utrzymana
w
ciepłych
barwach,
które naszym
zdaniem jeszcze bardziej
zaostrzają
apetyt.
Należy
nadmienić,
iż
obsługa
w tej naleśnikarni jest fachowa, szybka
i bardzo miła. Po wybraniu stolika natychmiast pojawia się obok nas kelner,
podaje menu i subtelnie się ulatnia. Lista
naleśników jest bardzo długa; na słodko,
wytrawne, zapiekane, specjalne… W końcu
decydujemy się na dania wytrawne – naleśnik z kurczakiem, papryką i fasolą z
sosem tzatziki oraz naleśnik z twarogiem
i łososiem wędzonym z sosem czosnkowym. Chwilę potem znowu pojawił się kelner, który sprawnym ruchem nakrył stół i
przyniósł nam zamówione wcześniej kubki
z parującą herbatą. Po 10, góra 15 minutach „wjechały” naleśniki (z surówką i kiełkami lucerny gratis!!). Ochoczo zabrałyśmy
się do jedzenia. Mmmmm!! Ależ to było
pyszne! Ilość kurczaka nie była śladowa, a
wręcz pokaźna, łosoś był łososiem, a sam
naleśnik był tak duży, że ledwo mieścił się
na talerzu. Każda z nas zapłaciła po około
15 zł, a najadłyśmy się tak, że do wieczora
nie włożyłyśmy nic do ust! Z pewnością jest
to kolejna bydgoska restauracja, którą możemy Wam z przyjemnością polecić ;).
Dominika Matczyńska
Marysia Świgoń
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Niechciani
Jest zwykły, piątkowy dzień. Na dworze nieco zimno, jak to w lutym. Spotykamy
się w Drukarni około godziny 16.30. Nie
mamy konkretnego planu. W końcu postanawiamy iść na Stary Rynek. Tam można
spotkać wielu bezdomnych. Tak, to z nimi
chcemy porozmawiać. Czyż historia kogoś,
kto prawdopodobnie miał normalny dom
i rodzinę, a terasz mieszka na ulicy, żywiąc
się tym, co uda mu się znaleźć w śmietniku, może nie być ciekawa? Taki człowiek
przeżył za pewne więcej niż nie jedno z nas.
Dlatego właśnie postanowiłyśmy posłuchać osoby, która w naszym codziennym
życiu jest ignorowana i jedynie w chwilowym akcie dobrej woli wrzucamy jej kilka
groszy do pojemnika.
Zdeterminowane, ale i przestraszone, wychodzimy z centrum handlowego.
Okazuje się, że nie musimy długo szukać.
Obok kościoła stoi starszy mężczyzna bez
nogi. Nieco zlęknione stajemy niedaleko
niego. Łatwiej coś planować, aniżeli zrobić. Z nerwów rzucamy jakieś żarty między
sobą, powoli się zbliżamy… Ale nasz cel
odchodzi. Obserwujemy, gdzie zmierza.
Przechodzi na drugą stronę ulicy i wyjmuje pusty kubek. Ustalamy, że damy mu
drobne i dopiero wtedy zagaimy. No dobra,
teraz albo nigdy. To przecież nic takiego,
prawda? Wymiana zdań z obcym człowiekiem.
W końcu podchodzimy i razem wrzucamy może ze dwa złote. Hania rozpoczyna
rozmowę. Pyta się, jak stracił nogę.
O dziwo, pan Jan – bo tak mu na imię
– chętnie zaczyna o sobie opowiadać.
Dowiadujemy się, że osiemnaście lat temu
potrącił go samochód i jego życie odmieniło się na zawsze. Na początku jakoś sobie
radził. Miał dom, rodzinę i pracę. Potem go
zwolniono, rozstał się z wiecznie zdradzającą go żoną i został bez dachu nad głową.
Mówi niezbyt niewyraźnie. Ciężko mi
wyłapywać całe zdania. Jestem bardzo
skupiona na jego słowach. Narzeka, że
od długiego czasu bezskutecznie stara się
o rentę. Próbujemy mu jakoś doradzić,
zastanawiamy się jaka może być tego

przyczyna. Ogarnia mnie współczucie, jest
mi po prostu przykro. Bo czymże zawinił
ten człowiek?
Od czasu do czasu rozglądam się
i sprawdzam, jak ludzie reagują. Niektórzy
się śmieją, inni to ignorują, a jeszcze inni
robią wielkie oczy. Czuję się nieco niekomfortowo, ale staram się o tym nie myśleć.
Po prostu słucham. Pytamy się, jak radzi
sobie zimą. Odpowiada, że przede
wszystkim zapuszcza brodę, a sypia
w różnych miejscach. Stwierdza, że skoro zeszłoroczną przetrwał, to i tę da radę.
Z jego relacji wynika, że w pewnym
sensie sam zadecydował mieszkać na ulicy i uzyskiwać pieniądze po prostu na niej
stojąc. Mógłby wrócić do byłej żony, ale
duma mu nie pozwala. Mógłby mieszkać
z obecną partnerką, ale, jak twierdzi, nadużywa alkoholu, co mu nie odpowiada.
Sam pije, kiedy chce – niewykluczone,
że zdarza się to codziennie. Mógłby
zamieszkać z dziećmi na Śląsku – co jakiś
czas je odwiedza, czyli stać go na podróże
– ale… no właśnie, tego powodu nie jestem
w stanie pojąć. Duma? Niechęć? Żal?
Mógłby też iść po prostu do pracy, ale tam
trzeba się wysilić, a i tak za wiele się nie
zarobi. A pięćdziesiąt złotych dziennie za
nic nie robienie daje nam około tysiąca
pięciuset złotych na miesiąc. Jedyną ceną
jest godność. Nie dla wszystkich jest ona
wiele warta.
Zaczyna się ściemniać. Powoli kończymy rozmowę. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Odchodzimy. Rozmyślam
nad tym, co właśnie usłyszałam. Do głowy
przychodzą mi liczne refleksje. Zastanawia
mnie czy w jakikolwiek sposób zmieniło
się moje podejście do bezdomnych. Czy od
dzisiaj stanę się mniej obojętna wobec
nich? Ale, zastanówmy się, przecież ta
krótka konwersacja udowodniła jedynie, że
gdyby naprawdę chcieli, to mogliby wyjść
z tego. Wystarczy obrać nieco trudniejszą
drogę i spróbować przerwać to zamknięte
koło wiecznej bezczynności.
Kasia Ostaszkiewicz
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Owce już nie
milczą

Mają głos, mają swoje zdanie
i swoje poglądy. W końcu mają prawo do
bycia ludźmi, a nie równowartością worka
mąki, bo nawet za krowę zapłaciłoby się
więcej. O emancypacji kobiet w Europie
usłyszeliśmy w 1903 r. dzięki Emily
Wilding Davison i siostrom Punkhurts,
które przez krwawy incydent podczas
zawodów jeździeckich otworzyły usta
tłumom przedstawicielek płci słabszej.
W szkolnych ławkach koło chłopców mogły
już zasiadać dziewczynki. Pani-prawnik,
czy pani-lekarz to dla nas, współczesnych,
żadna egzotyka. A kwestia prowadzenia samochodu? „Baba za kółkiem” to określenie
sposobu jazdy, a nie płci kierowcy.
Jednak czymże było niedowartościowanie tu, na Północy? Najpierw opowiem
Wam o Aiszy. Aisza ma 19 lat i jest już
mężatką. W Afganistanie, skąd pochodzi,
bardzo wcześnie wychodzi się za mąż. To
prawda, że mentalność tamtejszych rodziców różni się diametralnie od naszych, bo
wydaje się córkę za chłopaka, w najlepszym
przypadku, najczęściej za dorosłego mężczyznę, żeby móc położyć nowe kafelki na
tarasie. Wiele z nich kończy tak, jak Aisza,
ale dopiero jej operacja w amerykańskim
szpitalu nagłośniła społeczny problem.
Otóż, mąż ukarał ją za próbę ucieczki,
obcinając jej nos i uszy. Uwierzcie, że to
potworny widok, lepiej sobie nie wyobrażać, jaki przeżyła ból. Na szczęście,
organizacja Grossman Burn Foundation
ufundowała dziewczynie protezy małżowin.
Dziś może się uśmiechnąć i udziela publicznie wywiadów. Pojawiła się na okładce
magazynu „The Times” - zamieszczono
zdjęcia przed i po rekonstrukcji. Bitych i
okaleczanych są setki tysięcy żon, córek,
pasierbic - płaczą cichutko, by nikt ich
nie usłyszał, wycierając w pośpiechu i ze
wstydem łzy w brzeg burki - wielkiej płachty materiału, wykonanej z najtańszego
tworzywa, która po owinięciu wokół ciała
upodabnia żywą kobietę do gotującej się
mumii.
Nie wychodząc z tematu bólu, chciałabym wspomnieć o pojęciu klitoridektomii. Termin ten wywodzi się z języka
łacińskiego i oznacza „wycięcie łechtaczki”. O obrzezaniu żydowskich chłopców
słyszy się tu i ówdzie, ale obcięcie końca
napletka nie powoduje tak makabrycznych
skutków, jak w przypadku dziewczynek.
Zabieg polega na usunięciu wyżej wymienionej łechtaczki, warg sromowych i skóry
ze ścianek pochwy. Z założenia, do celów
higienicznych, praktycznie - by kobieta
w czasie aktu seksualnego nie odczuwała
przyjemności. W Egipcie klitoridektomię
przeprowadza się legalnie, co dziwne dopiero od niedawna, w celu podtrzymania
tradycji faraonów. Obrzezanych zostaje ok.
2 mln 7-10-latek rocznie (czasem dokonuje się tego podczas ślubu), w tym 97%
Indonezyjek, czy 80% Etiopek. To potworne zjawisko bardzo barwnie zrelacjonowała Agnieszka Podolecka w swojej książce
pt. „Za głosem Sangomy”. Przerażający
jest fakt, że ofiary rytuału nie próbują się
bronić, tylko traktują go jako element tradycji. Zwyczaj ten zabija znaczny odsetek istnień, głównie z powodu sepsy lub
wykrwawienia, bo tamtejsi lekarze nie

dysponują profesjonalnymi narzędziami,
a zabiegu nie przeprowadza się w szpitalu (często przypominającym szałas), tylko
przed domem, wśród ludzi, w 45-stopniowej
gorączce.
A co się dzieje w Azji? Na uprzemysłowionym i skomputeryzowanym Wschodzie? Pamiętacie „Wyznania Gejszy”?
Damy do towarzystwa od zawsze malowały twarze na biało - to, według ogólnie
uznanego kanonu piękna, podkreśla ich
kobiecość i seksapil. Kiedyś stosowano
bielidła z domieszką ołowiu, który wywołuje silne zaburzenia ośrodkowego układu
nerwowego, a krótko mówiąc „ogłupiały”
człowieka. Usta barwiły pędzelkiem na
krwistoczerwony kolor, zwykle wyskubywały sobie brwi zastępując je ciemną
kreską. Włosy upinały w kok, zbierając
długie, czarne kosmyki na czubku głowy.
Nosiły jedwabne kimona i chodaki o niebywale małym rozmiarze. No właśnie - ludzie
z tamtych rejonów nie grzeszą wzrostem,
ale stopa krótsza od dłoni wygląda co
najmniej podejrzanie. Co zatem kryje
się w tajemniczych bucikach? Kto z nas
przypuszczałby, że palce są zawinięte pod
piętę i w dodatku nacięte tuż nad kośćmi
paliczkowymi? Wstrząsnęło mną zdjęcie
80-letniej Chinki, która również uległa
kanonowi piękna. Jej kończyna przypominała racicę, a nie ludzkie palce i piętę.
Obrzezanie, „zamykanie” w burkach,
czy handel ludźmi - o tym słyszymy głównie, gdy mowa o problemach społecznych
Afryki i Południowej Azji. A co krzywdzi kobiety w Europie, albo w Ameryce?
Odpowiedź jest zaskakująca - moda.
Isabelle Caro, francuska modelka, zmarła niedawno na anoreksję. Przed śmiercią
stała się jednak ikoną walki z chorobą,
pojawiając się nago na plakatach,
z których jej chude żebra zdawały się
wystawać z powierzchni zdjęcia. Dawniej,
w celu pogłębienia wcięcia talii młode
dziewczyny poddawały się zabiegowi usunięcia ostatniej pary żeber. Obecnie z „talią
osy” kojarzy nam się była żona Marilyn’a
Mansona, Deeta von Teese, nosząca
bardzo ciasno zawiązane gorsety. Albo
Victoria Beckham - ofiara chorobliwie wysokich obcasów. Zbyt częste chodzenie
w szpilkach prowadzi do skrócenia
ścięgna Achillesa i poważnego zniekształcenia bioder i kręgosłupa. Czym one się
różnią od się różnią od mieszkanek dawnej
Birmy, które z każdą kolejną wiosną swojego życia dokładały sobie kolejną obręcz
na szyję, albo Indonezyjek noszących po,
bagatela, 30 okrągłych kolczyków w każdym z uszu?
Po przeczytaniu tego artykułu można odnieść wrażenie, że jestem feministką.
Otóż, nie, to nieprawda. Uważam, że
właśnie z uwagi i szacunku na to, co dzieje się w innych, bardziej zapomnianych
zakątkach świata my, Europejki, nie
powinniśmy aż tak obnosić się z brakiem
równouprawnienia. Dziewczyny, czy nie
robi wam się miło na sercu, kiedy panowie puszczają Was w drzwiach przodem,
odsuwają, po czym przysuwają do stolika
krzesło na którym siadacie? Szkoda, że
prawie wymarł zwyczaj całowania w rękę
na przywitania kosztem uścisku dłoni.
W Polsce, wbrew pozorom, darzy się płeć
piękną wyraźnym szacunkiem i nie ma
sensu go tępić.
Iwona Stankiewicz

Poloneza czas
zacząć!
Nadeszła ta długo oczekiwana,
wiekopomna chwila. 15. stycznia Operę
rozświetlił blask naszych pięknych twarzy, fraków, sukien, loków, krawatów,
podwiązek oraz muszek. Wkroczyliśmy
w marmurowe progi z szlacheckim wdziękiem, wśród białych i czerwonych róż,
sentymentalnych dźwięków skrzypiec oraz
ulotnych spojrzeń grona nauczycielskiego.
Po bliżej nieokreślonej chwili padło donośne „Poloneza czas zacząć!”... ruszyli! Prym
wiódł biol-chem, całą odpowiedzialność
zrzucono na jedynego przedstawiciela płci
męskiej w tej klasie, który trzeba przyznać, przyzwoicie wywiązał się z zadania
prowadzenia za rączkę Panny Aleksandry.
Zgrabnie wpletli się także Panowie z innych
formacji, których o dziwo, nie przerosła
sztuka liczenia do trzech. Oklaskom nie
było końca... Ale cóż to?! Nagle widownia
podnosi się z miejsc, w chaosie przypominającym przemarsz robaków, wszystkie
nóżki wypełzają na scenę do uroczystego
okrążenia w rytmie muzyki... Cóż za gracja, cóż za zorganizowanie!
Nadszedł czas na toast. Nasz „wiecznie młody” Pan Dyrektor, któremu „wspaniały polonez” wręcz odebrał z zachwytu
mowę, przemówił tonem patetycznym:
„Wypijmy za tradycję, która co roku pozwala bawić się nam w Operze, wypijmy
za młodość, która co roku pozwala nam
być w tym samym wieku i wypijmy za
przyszłość, która pozwoli wam zrealizować
wasze życiowe marzenia, po świetnie
zdanej maturze!”. Dziewczęta z trudem
opanowywały wzruszenie. Przemnażając
prawdopodobieństwo spełnienia się tych
życzeń przez ilość wypitych kieliszków
szampana myślę, że 100% z matematyki
mam już w kieszeni.
Bąbelki szumiały w głowach, rosołek
rozgrzewał głodne brzuszki, kurczaczek
kusił aromatem, marchewka uśmiechała
się spod pieczonych ziemniaczków, nadszedł czas na część rzekomo artystyczną.
Anna Sroka rażąca prawie fluorestencyjnym różem i jej mniej wyzywająca koleżanka - Agata Boruta z dostrzegalnym na
twarzy wątłym uśmiechem, otoczone blaskiem reflektorów poprowadziły specjalnie
dla nas galę wręczenia Norwidków. Każda
z klas (oprócz, rzecz jasna naszej) przygotowała krótki wierszyk charakteryzujący
idola. My, z racji rozmijających się niestety
z liryką zainteresowań [wersja oficjalna]*,
zdecydowaliśmy się na prozę. Pilimon,
Dąbrowski, Kotecka-Biniecka, Wojewoda,
Acalski, Mańkowska czy Adamczak - to
tylko niektóre z wielkich nazwisk, jakie
wyróżniono. Osoby te na co dzień czujące
się w swoich małych, klasowych światach
bardzo
pewnie,
sprawiały
wrażenie
zawstydzonych i opuszczały scenę w trybie natychmiastowym, praktycznie z niej
zbiegając. Tylko Pani Natasza Posadzy
zdecydowała się w geście podziękowania
wręczyć na scenie swoim uczniom zielone,
czterolistne koniczynki...
Czym byłaby studniówka bez tańca?!
Można by było pokusić się o porównanie - tym, czym nasza szkoła bez klasy
hiszpańskiej! W skład grona didżejskiego
wchodziło dwóch mężczyzn, z dziesięciu metrów, biorąc pod uwagę moją
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krótkowzroczność, wyglądających na około pięćdziesięcioletnich. Trzeba przyznać,
że Panowie mieli bardzo dobrą kondycję
i twardo trzymali się na nogach do godziny 4.30. Repertuar był dość szeroki,
muzycy zabrali nas w podróż po wszystkich kontynentach. Nie zabrakło bouzouki,
dla wytrwałych panów i kankana, dla dam.
Tańczyliśmy do kowbojskich przebojów
w rytmie poleczki, wywijaliśmy twista,
tuliliśmy się do siebie podczas wolnych
ballad.
Co jakiś czas schodziliśmy ze sceny
by napoić się i posilić. Dużym zainteresowaniem cieszyła się czekoladowa fontanna.
Cóż to za nieopisywalna radość zanurzyć
puszystą, słodką piankę w morzu czarnej
czekolady, a następnie brudnym palcem
zrobić plamę na nosie współtowarzysza!
Około godziny drugiej fontanna zamieniła się w wysychające oczko wodne i jej
miejsce zastąpił nam makaron z fetą oraz
pomidory z mozzarellą.
Siedząc
przy
stole,
słuchając
rozmów dotyczących niewygodnych butów,
wzajemnej adoracji sukienek i fryzur, ale
także ambitniejszych tematów: przeszłości i przyszłości, co jakiś czas do uszu
dochodził dźwięk kulających się po
marmurowych
posadzkach
butelek...
Może to efekt zmęczenia, może to echo
dochodzące z operowej kuchni, może złe
chochliki? Nie wiem, nie widziałam. Około
godziny piątej podszedł do nas ochroniarz
i oznajmił w sposób niezwykle „delikatny”, że czas do domu. Reakcje były
różne. Niektórzy grzecznie wstali (zazwyczaj
pionizacja przebiegała spokojnie) i udali
się posuwistym krokiem do szatni. Inni,
z uśmiechem na twarzy, rzucili ochroniarzowi fikuśne „oj tam, oj tam!”, machali
ręką i łapczywie łykali ostatnie chwile tej
magicznej nocy.
Opinie uczestników są jednoznaczne.
Było wspaniale! To jedyna okazja by bawić
się w tak licznym gronie, przez tak długi czas. Dla większości z nas to pierwszy
w życiu bal. Wyjątkowa atmosfera,
która na pewno pozostanie na długi czas
w naszej pamięci. 16. stycznia około
godziny 14 rano, w oknie mojego komunikatora zaczęły pojawiać się żółte, aktywne słoneczka. Większość opisów brzmiała
„ja chcę jeszcze raz!”...
Może zorganizujmy pięćdziesięciodniówkę?
Daria C.
* tak naprawdę, zdawaliśmy sobie sprawę z
tego, że nasze inwokacje, parabole i porównania homeryckie przyćmiłyby blaskiem
poezję naszych rówieśników.
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Skuwka, zasuwka...

Skuwka,
zasuwka...
... czyli małe co nieco o poprawności językowej
W ostatnim numerze skupiłam swoją uwagę na zaskakujących neologizmach (przypominam: zapping, clubbing),
tym razem chciałam poruszyć zupełnie antagonistyczny temat.
Mianowicie, puryzm. Cóż to takiego?
Zacznę może od etymologii tego zjawiska. Nie pochodzi wcale od języka angielskiego, nie jest neologizmem,
w naszym słowniku istnieje od dawna, choć pewnie nie każdy
jest tego świadomy. Puryzm powstał z języka łacińskiego, co
w tymże już niezbyt powszechnym oznacza ‘czysty’.
Upraszczając definicję słownikową, której przepisywać
zamiaru nie mam, mianem puryzmu określa się skrajną
dbałość o poprawność językową. Jest to wręcz nieracjonalne przyjmowanie jednego, określonego wzorca języka.
Są
różne
typy
puryzmu:
nacjonalistyczny,
którego
zwolennicy dążą do usunięcia z języka wszystkich elementów
nierodzimych (gińcie więc zappingi!); tradycjonalistyczny –
uznanie za najdoskonalszy wzorzec języka, który zachowuje
jakiś stan dawniejszy; elitarny – język grupy społecznej
uchodzącej za jedyną, wybraną.
Nie można jednak uznać puryzmu za zjawisko
w pełni pozytywne. Takie wynaturzone wręcz, chorobliwe
dbanie o wyniszczanie wszelkich neologizmów i zachowanie nieskazitelnej dbałości o poprawność językową prowadzi
nieuchronnie do kostnienia języka, zahamowania rozwoju,
zubożania jego sprawności komunikatywnej.
Na zakończenie, z okazji Dnia Kobiet chciałabym
podzielić się z Wami wierszem naszej noblistki, Wisławy
Szymborskiej.
Ola Rulewska

„Portret kobiecy”
Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
Własne pieniądze na podróż daleką i długą,
Tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Cool-tura

Psychiczny balet
W wieku 28 lat zrezygnowała
z kariery baletnicy na rzecz swej córkiNiny. Kocha ją, jest dla niej wszystkim.
Angażuje się całym sercem w życie
i marzenia córki, która ćwiczy balet.
Kobieta jest nieszczęśliwa, choć łzy
widać tylko w jednej scenie. Jej nadopiekuńczość i poczucie, że musi uchronić
Ninę przed seksualnością i bliskością
drugiej osoby sprawia, że krzywdzi nie
tylko ją, ale i samą siebie.
Tu mogę się tylko domyślać, ale
dodatkowy ból sprawia jej fakt, że córka spełnia marzenia i pragnienia, jakie
ona sobie wyznaczyła w młodości będąc
baletnicą.
To jest druga odsłona filmu „Czarny
Łabędź”. Ogólnie film opowiada o młodej
dziewczynie pragnącej zdobyć rolę królowej łabędzi w spektaklu pt. „Jezioro
Łabędzie”. Pełny opis można znaleźć
w gazecie czy Internecie. Jak widać film
ma poboczne wątki. Nie tylko motyw matki, ale również motyw nauczyciela Niny czy
jej toksycznej przyjaciółki. Nie ma sceny,
na której bym ziewnęła. Są za to sceny,
które sprawiają, że po wyjściu z kina nie
możemy się z nich otrząsnąć. Tak. Są one
drastyczne, szokujące i niewiarygodnie
nieprawdziwe. Ale czego można było się
spodziewać po reżyserze „Requiem dla
snu” Darren’ie Aronofsky’m? No właśnie,
takich scen, takiej akcji i braku jakiejkolwiek cenzury. Filmu nie można ocenić
w skali, czy się podoba czy nie, czy się go
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lubi czy nie. To jest jeden tych z filmów, po
których człowiek myśli i myśli a ponadto
jest tak zszokowany, że jego jedynym
komentarzem
jest
milczenie.
Paweł
Mossakowski z „Gazety Wyborczej” napisał, że dla niektórych ten film będzie
dużym przeżyciem a z kolei dla innych
będzie
kiczowatym
melodramatem.
Zgadzam się z tym. Ponieważ nie każdy
z nas ma tak mocną psychikę, by znieść
niektóre sceny - i nie ma w tym nic złego.
Sama w pewnym momencie chciałam
wyjść, gdyż nie wytrzymywałam psychicznie, ale film jest tak wciągający, że
chęć zobaczenia, co się wydarzy dalej,
wygrała. A inni przeżyli w swoim życiu
już tyle i widzieli tyle drastycznych scen,

że widok skóry zdzieranej z palca ich nie
wzrusza. Natalie Portman, odtwórczyni
głównej roli nominowana jest do Oscara.
Gdy go zdobędzie a jak sam napisał Janusz
Wróblewski dziennikarz „Polityki”- „Kreacja Natalie Portman zapewne przejdzie
do historii kina (Oscar murowany)” będzie
dopełnieniem wszelkich sukcesów związanych z „Czarnym Łabędziem”.
Film ten niewątpliwie jest arcydziełem. Zawiera w sobie wszystko od tragedii
do sukcesu. Wszystko w nim współgra,
muzyka Czajkowskiego w wykonaniu Clint’a Mansell’a, aktorzy, scenografia i przede
wszystkim balet.
Aleksandra Jelińska

Cool-tura

Zawód: król

on wypełnić swój obowiązek i w obliczu
nadchodzącej wojny przemówić do narodu.
Oczywiście jego zadaniem jest podniesienie
na duchu swoich poddanych, zagrzanie
do walki, pokazanie, poprzez tembr głosu
puszczany w radiu, że skoro głos władcy
jest silny to i królestwo powinno takie być!
W celu rozwiązania tego problemu kochająca, szczerze oddana swemu mężowi,
królowa Elżbieta zapisuje króla Jerzego na
wizytę, u słynącego z niekonwencjonalnych
metod leczenia logopedy Lionela Logue’a,
Panowie, choć z początku nie przypadają sobie do gustu, z czasem zostają
przyjaciółmi. Czy Logue zdoła wyleczyć
króla ze wstydliwej przypadłości? Czy
Jerzy VI wygłosi swoje przemówienie „bez
zająknięcia”? Odpowiedź na te pytania
znajdziecie w filmie.
Cóż więcej mogę dodać? Czy 12
nominacji do Oscara nie mówi samo przez
się. Mimo dosyć naciąganego wątku jąkania, które zdaje się ważniejsze niż widmo
wielkich zniszczeń i mnóstwa ofiar,
związanych z wojną, film polecam. Świetna gra aktorska, zarówno pierwszo - jak

i drugoplanowa. Doskonała scenografia,
zdjęcia, zabawne dialogi, dopasowana
muzyka.
Fabuła
trzymająca
widza
w napięciu.
„Jak zostać królem” to przede
wszystkim film ukazujący walkę z własnymi słabościami. Opisana w prosty sposób
historia, o zwykłym, „ludzkim” problemie –
trudności w wysławianiu się. Jedni mogą
wynieść z niego obraz „jąkającego się
faceta”, inni wspaniałą, wzruszającą
opowieść o człowieku, który mimo wysokiej władzy jaką sprawował zmagał się
z całkiem pospolitym problemem wady
wymowy, którą chciał skorygować dla
„dobra narodu”.
Laura Porowska

„Wierzę
stereotypom.”

myślenia. Spotkałam pewną dziewczynę,
było to podczas studniówki. Jak studniówka, to i suknie wieczorowe. Miała czarną,
długą i połyskującą suknię, do tego szpilki

Chuda jak patyk blondynka, różowy
kombinezon, tipsy i pies rasy York niesiony
na dłoni. Cera i ciało pomarańczowe od
solarium, ubranie w panterkę, pofarbowane na czarno i proste jak druty włosy.
„Tapeta” na twarzy, usta wściekle różowe,
szpilki dwudziestocentymetrowe, akryle
i bardzo kolorowy strój. To są tylko przykłady, ale zastanów się. Co myślisz o tych
dziewczynach, gdy je widzisz na ulicy?
Pusta Barbie, blachara, pustak, plastik?
Niektórzy z nas tak je nazywają, a czasem
jeszcze gorzej.
Nie od dziś wiadomo, że lubimy
oceniać ludzi nawet ich nie znając. Od razu
przyklejamy im etykietki. I czasem nie chcemy z nimi nawet rozmawiać, stwierdzamy,
że i tak nie będzie wspólnego tematu, bo
o czym można gawędzić z taką osobą. Tak.
Ja też jestem jedną z tych osób, które oceniają. Wierzę stereotypom. Pewnie nigdy
się tego nie wyzbędę, a powinnam. Chociaż
pewna sytuacja ostatnio dała mi dużo do

z wielkim kwiatem z przodu i makijaż:
mocne oko i mocno różowe usta. Już wyrobiłam sobie o niej opinię: malowana
laleczka. Bardzo się pomyliłam, było mi
później wstyd. Okazało się, że to bardzo
miła i wartościowa dziewczyna. Od razu

znalazłyśmy wspólny język. Od tej pory
staram się zmieniać moje przyzwyczajenia co do oceniania ludzi. Przecież ludzie
oceniają również mnie. I tak samo jak ja
doczepiają różne etykietki. Nie wiem jakie, ale pewnie kilka się znajdzie. To, że ja
oceniam nie wyklucza tego, że ktoś wyraża
sobie opinię o mnie.
Wszyscy żyjemy na tym świecie,
razem. Każdy ma prawo wyrażać siebie
poprzez strój. Co w tym złego, że jeden cały
czas nosi czarne rzeczy a drugi spodnie
mające krok w kolanach? Jak lubi to niech
nosi. Dotyczy to również wcześniej wspomnianych ‘blachar’ to, że któreś z nich
lubią róż i tipsy nie znaczy, że są głupie
i puste. Warto poznać człowieka ‘od środka’ dopiero wtedy przekonamy się jaki jest
wspaniały. Prawdą jest, że są na świecie
ludzie nie tolerancyjni, aroganccy, nie mili
i od takich to lepiej z daleka, ale nie potrzeba zakładać, że każdy taki jest. Życie
będzie łatwiejsze, gdy założymy, że uśmiech
i tolerancja łączy.

Sprawowanie
najwyższej
władzy w państwie przez króla
nigdy nie należało do najłatwiejszych,
tego bynajmniej
dowiadujemy
się z filmu „Jak
zostać królem?”
w reżyserii Toma
Hoopera. Czym
bowiem
jest
bogactwo, luksus, sława, władza, przywileje w starciu
z wielkim, nierozwiązalnym wręcz problemem w postaci… jąkania? Kłopot ten
posiada główny bohater filmu - książę
Albert, który po niespodziewanej abdykacji
swojego brata Edwarda VIII ma objąć tron
Anglii jako Jerzy VI. Historia nie stałaby
się taka skomplikowana, gdyby nie owe
problemy z wysławianiem się króla. Musi

Na kozetce

Twarzą ku słońcu

Z niewytłumaczalnych powodów,
mimo tysiąca prac, jakie macie na głowie,
zrobiło Wam się lżej na sercu? Zauważyliście, że ludzie częściej i bez specjalnego powodu uśmiechają się do Was? W powietrzu
unosi się pozytywna atmosfera i zaczynacie widzieć świat w kolorowych barwach to znak, że nadeszła… wiosna!
O tak! Przyszedł czas rozstania się
z zimowymi kurtkami, grubymi swetrami,

rajstopami, kozakami i wszystkim tym
co kojarzy nam się z mroźnymi dniami.
Nareszcie możemy narzucić na siebie
letnie, zwiewne ubrania. Poczuć delikatne
promienie słońca na twarzy, zapach budzącej się do życia przyrody, usłyszeć radosne poćwierkiwanie ptaków, obserwować
zakochane
pary
przechadzające
się
w parkach, samemu wybrać się na spacer
w towarzystwie wiosennego wietrzyku,
z dobraną paczką przyjaciół i pozytywnym
nastawieniem… Filozoficznie mogłabym
powiedzieć, że wiosną wszystko wygląda
inaczej, lepiej. Nie od dzisiaj wiadomo,
że wiosna sprzyja miłości. I nawet jeżeli
stan zakochania jest wynikiem substancji chemicznych, które działają na mózg
jak narkotyk, to mi osobiście taki rodzaj
narkotyku się podoba. A co ze stresem
spowodowanym zbliżającą się wielkimi
krokami maturą? No cóż, chociaż
tegoroczną
maturzystką
nie
jestem

Aleksandra Jelińska

i mogę z szerokim uśmiechem na twarzy
korzystać z „luźniejszych” dni w szkole, to
życzę wszystkim zdającym test dojrzałości
w tym roku, więcej pewności siebie i wiary
we własną wiedzę (oczywiście, plus pomyślnego zdania matury!). Połamania piór dla
wszystkich, którzy mają przed sobą jakieś
pisemne prace do zaliczenia.
Laura Porowska
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Lekkim piórem

Jeźdźcy

Końskie kopyta okute w podkowy
miażdżyły grudy piasku leżące na drodze.
Ich tętent podczas kłusu płynął głucho po
opuszczonym miasteczku. Do zwierzęcych
chrap dostawał się odór nędzy i stęchlizny.
Rumaki gryzły wędzidła, a mężczyźni nań
siedzący ciągnęli lejce coraz bardziej do
siebie. Mijali domy z dziurami w dachach,
do których wiatr wślizgiwał się, jak
wielki wąż, siejąc spustoszenie w izbie.
Tam, gdzie drewniane okiennice nie były
zatrzaśnięte, otwory zabito deskami. Gdyby się przyjrzeć dokładniej, dostrzegłoby
się dynastię korników. Na zakręcie rósł
dąb. Majestatyczny, o rozłożystych gałęziach, z których gdzieniegdzie zwisały białe
wapienne szkielety, albo świeższe ochłapy
ludzkiego mięsa. Czego jeszcze nie zajęła
pleśń, tym pożywiły się szakale. Groblę
oświetlał niknący blask latarń, w większości zamieszkałych przez jaskółki.
Przemknął przez nią pies o sierści mokrej
od błota, trzymający w na wpół bezzębnym
pysku oderwaną od gnijącego ciała ręką.
Zatrzymywane konie wydały z siebie
stłumione rżenie. Pierwszy z jeźdźców wyjął
stopę ze strzemienia i zeskoczył ciężko na
ziemię. Peleryną okrył łuk, zawieszony na
mocnym ramieniu. Poklepał po szyi swego białego wierzchowca i gestem wskazał
drogę towarzyszom. Cztery zdrowe i silne
kobyły - śnieżnobiały, kary, siwy i kasztanowo-rudy - ryły kopytami zimną glebę,
rozrzucając na boki kępy trawy. Dosiadający ich mężowie oddychali chrypliwie,
oddając wilgotne westchnienia w maski zakrywające twarze o zapadniętych
policzkach. Jedynie oczy wyglądały zbójecko spod kapeluszy o dużych rondach, jak
bestie czające się w jaskini na słabnącą
zwierzynę. Stąpanie butów o ciężkich
cholewach niosło się głuchym echem po
okolicy i wracało na skrzydłach wiatru,
który czesał przerzedzone pola pszenicy,
strącając kokony czarnego sporyszu. Sunęli jak cztery cienie wojowników dzierżących
białą broń w dłoniach i niosących pogrom
wśród niewinnej ludności. Z momentem,
gdy się pojawili w tej krainie, zamarły
wszystkie nędzne resztki życia - zwierzęta
w popłochu pouciekały do swoich kryjówek, chwytając pospiesznie cokolwiek do
zjedzenia. Dobrze pamiętały poprzednią
wizytę nieproszonych gości.
- Och, Pestisie, czyżby to twoja sprawka? Wskazał chudzielec, o strzępkach włosów
sterczących, zdaje się, z nagiej czaszki.
Patrzył nerwowo dookoła bladoniebieskimi ślepiami. Porównując jego posturę do
sylwetek towarzyszy, był znacznie chudszy, a ściślej rzecz ujmując płaszcz wisiał
na kościstych barkach, a tunika wyraźnie nie przylegała do piersi. Przypominającym sękatą gałąź palcem o zsiniałych
paznokciach topielca wskazywał na zwłoki leżące pod murem. Podszedłszy bliżej,
kopnął delikatnie głowę denata, by pozostali mogli przyjrzeć się twarzy pokrytej
krwistymi parchami, z których sączyła się
klejąca ropa tkająca ciągnące się po trawie
nici. Wywołany uprzednio jeździec jedynie
uśmiechnął się subtelnie i odparł z nutą
zadumy w głosie: „najwyraźniej”.
Najbardziej porywczy i nieokrzesany był posiadacz rudego konia. U boku
nosił miecz, który najwyraźniej nigdy nie
zabłyśnie srebrzystym blaskiem, tłumionym przez grubą warstwę skrzepniętej
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krwi. Mężczyzna posiadał, tak jak swój
wierzchowiec, płomienną brodę i sięgające
ramion falujące włosy. Oczy miał roziskrzone, jakby odbijało się w nich kute właśnie
żelazo, a białka w kolorze słomy. Zdecydowanymi ruchami mocnych, rzeźbionymi
podczas licznych walk i bójek, ramion ciął
powietrze wokół siebie. Obcinał wystające
korzenie i konary niskich drzew, przez co
kilka wiszących zwłok z głuchym łoskotem
spadło na ziemię. Biegał i kręcił się wokół
kompanów, siekąc długie i pożółkłe źdźbła
traw, podrywając raz po raz całe ich kępki
do góry, niczym trąba powietrzna. Jego peleryna furkotała za nim.
- Bellumie, bracie, znajdziemy go, spokojnie - odparł przeciągając samogłoski
i wcale nie patrząc na adresata komunikatu człowiek o twarzy, nazwijmy to, żylastej,
którego każdemu wydechowi towarzyszył
świst z, jakby dotkniętych odmą, płuc.
Poszarzałą skórę na wklęsłych policzkach pokrywały długie, acz rzadkie włosy.
Co kilka wdechów wykonywał dziwne,
charakterystyczne
dla
siebie
ruchy
wąskim, wężowym językiem, jakby chciał
liznąć powietrze i nagarnąć jego większe
ilości. W kąciku ust malowała się wstęga
zakrzepłej krwi, najwidoczniej wypluwanej podczas ataków gruźlicy. Miał brzuch
oklejający
kręgosłup,
wydający
się
jeszcze bardziej zapadły podczas pogłębionej
wentylacji. Patrzył w dal opieszałym
spojrzeniem piwnych, szklistych oczu.
W wyprostowanej w łokciu ręce wlókł za
sobą wagę szalkową. W pewnym momencie poderwał ją ku górze i bacznie się jej
przypatrywał, raz z lewej, raz z prawej strony. Przejechał paznokciem po bogatym
w ubytki rondzie kapelusza. Zacisnął kościstą dłoń w pięść i naciągnął nań skórzaną
rękawiczkę. Splótł wszystkie dziesięć
palców ze sobą, a wyciągnąwszy je przed
siebie wydały one z siebie głębokie strzyknięcie, jakby te kości właśnie ulegały pęknięciu.
Cała czwórka, na czele z rudym Bellumem
siekącym mieczem jak maczetą drogę,
wkroczyli w przerzedzone pole kukurydzy.
W miarę jak sunęli do przodu, tym większa
otaczała ich chmura roślinnych szczątek
i fruwających wychudłych, dotkniętych chorobą badylarek szukających
schronienia w uprawie. Ostrogami ryli
popękaną od suszy glebę. Gdzieniegdzie
spadały beznasienne kolby, z pewnością ogołocone przez myszy i owady. Gdy
przedarli się przez nieurodzajny obszar,
wkroczyli na leśną polanę, w której centrum znajdował się niewielki, drewniany
budynek. Ściany tworzyły zbite belki
sosnowe, a dach złożono z brzozowych
witek i mchu. Z ceglanego komina uchodziły szpony dymu, wijące się jak obślizgłe
węże, owijały się wokół konarów rosnących
nieopodal drzew. Stare okiennice były
zatrzaśnięte i spętane łańcuchem zwieńczonym zardzewiałą kłódką, co sugerowało
brak światła słonecznego w pomieszczeniu.
Nad ciężkimi drzwiami wisiała na żeliwnym
stelażu wyjedzona przez korniki tabliczka z nazwą tawerny, mianowicie „Siódma
Pieczęć”, a z jej brzegu dyndał i skrzypiał
przy każdym silniejszym podmuchu wiatru
podrdzewiały, płaski znak przedstawiający
plombę jakiegoś rodu szlacheckiego.
Fames - dosiadający karego ogiera uchwycił kołatkę przypominającym pysk
jagnięcia i dźwięcznie zastukał. Cofnął
się, by wyrównać szereg z towarzyszami.

Usłyszeli przeciągły szmer, we wrotach
odsunęła się zasuwka uwidaczniając
niewielki kwadrat wnętrza gospody,
w którym zabłyszczała ciemnoszara tęczówka. Okienko z trzaskiem zostało
zamknięte, gdy rozległ się brzęk łańcucha
i chrobotanie klucza w zamku. W progu
pojawiła się wpierw sama rozczochrana,
kasztanowa głowa, a następnie cała
przysadzista kobieca postać o spojrzeniu
co najmniej zamglonym oparami halucynogennych ziół. Jedną rękę z mokrym
plaśnięciem oparła o futrynę, a drugą
trzymywała za klamkę. Miała na sobie
suknię ze stanowczo zbyt głębokim jak na
panujący późnojesienny ziąb dekoltem nie
tuszującym ogarniającej całego jej ciała
gęsiej skórki. Szczupłą talię podkreślał
ciasno zawiązany poplamiony fartuch,
obszyty koronkową lamówką. Dziewczyna
przyglądała im się długo, choć nie wiadomo,
czy ze względu na stan lekkiego odurzenia
dokładnie. Bębniła długimi paznokciami
o ścianę, po czym przegarnęła palcami
burzę ciemnobrązowych loków, zagryzła
górnymi zębami dolną wargę i krótkim
skinieniem
wystającego
podbródka
zaprosiła gości do środka. Odwróciła się
i tylko przez ramię rzuciła „Jest tu już od
godziny”. Bellum, Fames, Pestis i Mors
wkroczyli na środek oświetlanej blaskiem
lamp naftowych sali. Odwrócili się do
siebie plecami, by mieć pewność, że osoba,
po którą tu poszli nie umknie ich uwadze.
Lustrowali wszystkich przybyłych, którzy
ze strachem wbili się w wyściełane
aksamitem krzesła i bali się poruszyć.
Gdy łysawy jeździec spojrzał w wilgotne od
łez policzki pewnego niskiego i przy tuszy
osobnika, na nodze tego drugiego wyrosła
nagle mokra plama. Zdał sobie właśnie
sprawę, że patrzy Śmierci w oczy. Kobieta,
która wprowadziła czterech podróżnych do
tawerny przyglądała się całej sytuacji
z nietrzeźwym, szelmowskim uśmieszkiem.
W przypływie pomysłu spytała ich: „Co dla
panów?”
- Dla nas po piwie - uznał czerwonowłosy
osiłek. Pozostali przytaknęli skromnie, po
czym wszyscy usiedli przy barze. Towarzystwo spod ścian na czworaka próbowało
dopełznąć do swoich poprzednich miejsc.
Nikt jednak nie odważył się odezwać.
Dziewczyna stanęła za ladą i nalała
z baczki cztery kufle chmielowego
napoju, podając go klientom z kokieteryjnym,
wywołanym
niedyspozycją
uniesieniem kącika ust. Jeźdźcy znów
zaczęli szukać wzrokiem kogoś. Po chwili Fames wskazał swym obciągniętym
cienką, szarą skórą palcem na róg
pomieszczenia. Wszyscy, którzy znajdowali się na drodze dzielącej te dwa punkty
zaczęli drżeć i ślinić się.
- Tu cię mamy... - odparł świszczącym
głosem.
W ciemności dało się dostrzec ruch, jakby machnięcie skrzydła wielkiego ptaka.
Wywołany osobnik pokonał dwa metry,
gdy znów przystanął i wpatrywał się wciąż
w podłogę. Naciągnął na dłonie rękawice, wyprostował się i ruszył ku światłu.
W końcu wyłoniła się z mroku jego twarz
- od łuku brwiowego do policzka ciągnęła
się wypalona szrama. Mężczyzna miał szerokie barki i był całkiem wysoki. Lewą rękę
chował za połami czarnego płaszcza.
Przyglądał się dawnym znajomym zielonymi oczami spojrzeniem rzezimieszka,
zawadiaki, który właśnie wyzywa ich do

Lekkim piórem
walki na pięści. To zadziałało na krewkiego Belluma jak płachta na byka. Wyjął
z charakterystycznym dla tej czynności
zgrzytem miecz z pochwy. Fames przytrzymał towarzysza za ramię i, przymknąwszy
powieki, pokiwał przecząco głową. Mors
sięgnął po leżący na jasnobrązowym blacie
nóż i wprawiając go ruch obrotowy, rzucił
w ciemność. Ostrze śmignęło ze świstem
tuż koło płatka ucha zakapturzonej postaci. Klinga z brzękiem wbiła się w framugę
okna. Drżała jeszcze przez chwilę, po czym
dołączyła do chóru milczenia zebranych w
sali. Człowiek stojący na środku rozchylił
zsiniałe usta, jakby chciał zabrać głos.
Pomiędzy jego wargami ciągnęła się pajęczyna śliny.
- Niech zwycięzca, jeśli obecny jest tu
i teraz, wystąpi przed szereg i pierwszy
rzuci kamień - donośnym głosem wydobywającym się z przepony wywołał jednego
z mężów do siebie.
- Janie, Janie… - z bladym uśmiechem
zaczął Pestis. Zacmokał trzykrotnie Znaszli wartość swych słów?
- Nie wyprę się - zapewnił dziarsko, zadzierając kwadratowy podbródek ku górze.
- My nie nakazujemy ci tego - uspokajał
nazwany uprzednio Triumfatorem. - Masz
tylko pokazać nam księgę. To koniec - nie
uciekniesz. Ani oni nie uciekną - zataczając dwoma palcami prawej dłoni łuk
wskazał na wypłoszony tłum.
- Ona należy do tego, którego wołają
[Baranek] i nie dane mi dysponować jego
własnością. Tylko jemu pozwolono przełamać wszystkie pieczęcie…
- Milcz, głupcze! - zaatakował Bellum.
Oczy wojownika iskrzyły się groźnie, a nos
zmarszczył się jak u psa chcącego wgryźć
się w tętnicę szyjną ofiary. Pochwycił
i zamachnął się mieczem na przesłuchiwanego. Dwóch towarzyszy w porę złapało go za ramiona, nim utkana bliznami
głowa młodego mężczyzny zdążyła upaść
z plaśnięciem na posadzkę i potoczyć się
ku kominkowi i zatrzymać się twarzą ku
zwęglonym próchnom. Wzrok młodzieniaszka ukrywał tlący się w sercu strach.
Rudy zawadiaka sapiąc donośnie cedził
przez zęby:
- Starcy święcie wierzą w przepowiednię.
Nie przetłumaczysz im, że wystarczy znać
imię z Kamienia Pergamońskiego!
- Bracie, dosyć - odparł beznamiętnie
dosiadający białego wierzchowca. - Nie
mów mu za dużo. Utrudniasz pertraktację.
- To imię zna tylko mój pan i tylko on mieć
może w posiadaniu księgę. Nie wyznaję nikogo wyższego od jego majestatu i do niego
należy moja wola. Nie zezwalam na obrażanie jego imienia ani zmuszanie do odwrócenia się od niego - ostatnie słowa wypowiadał w rosnącym wciąż gniewie.
- Chłopcze, twój pan będzie z pewnością
z ciebie zadowolony - zaklaskał w kościste
dłonie Mors. Uniósł kącik ust, ukazując
objęte czarną próchnicą kły. - Wiedz jednak, że im dłużej będziesz się nam opierał,
tym więcej stracisz. Zachęcam do współpracy.
Pestis powstał. Jego falujące i posklejane
w strąki jasne włosy zakryły zadumane
oblicze. Raptownie zrzucił dłuższe kosmyki z twarzy. Podszedł do okna i wyciągnął
sterczący nóż. Rozwarł ramy okienne i skutecznym ciosem wywarzył jeden z zawiasów
zatrzaśniętych stor. Po jeszcze kilku uderzeniach spadły na wypalony trawnik.
- Rozejrzyj się - nakazał Janowi. - Tu nie
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ma życia, ten świat jest śmietniskiem,
z mieszkańców pozostały wiszące na
drzewach ochłapy ociekającego krwią
mięsa, psy noszą w pyskach ich kończyny.
W wyniku wojny zabijali się nawzajem,
a ich rozkładające się szczątki wywołały
epidemię. Trupi jad zatruł źródła wody pitnej, zwierzęta padły jedne po drugich. Nie
miały ani czego pić, ani czego jeść, bo uprawy zniszczyła susza i zaraza pleśni. Wokoło
głód, smród, ból i choroba. Mnie nazywają
Zwycięzcą, bo ogłaszam koniec, a wszystko, co żywe pada na kolana przede mną
i nie ma siły powstać. Śmierć włada czwartą
częścią ziemi i do niego należy to, co ja dla
niego zdobędę. Ty nie masz już czego ratować. Przyszliśmy tu tylko po to, by dokończyć koniec. On już nadszedł i przeciąganie
tego nie ma najmniejszego sensu.
Jan patrzył się w jego wielkie, żółte białka. Spojrzał nerwowo w lewo i w prawo, po
czym zerwał z karku pelerynę okrywającą
lewe ramię. Ukazał tym samym pęk
siedmiu pieczęci na grubych, lnianych
sznurach. Nagle w zaciśniętej pięści zostały uniesione wysoko nad głowy zebranych.
Chłopak pewnym krokiem ruszył ku
czterem jeźdźcom, trzymając już mocno
przy piersi swój skarb.
- Święty, święty, święty - powtarzał, jak
w transie. - Pan Bóg wszechmogący, który
był i który jest, i który przyjdzie.
Wybudzając go z stanu całkowitego oświecenia wyrosła przed nim dziewczyna,
właścicielka gospody. Stanęła w miejscu
i, oddychając płytko, dzięki czemu jej
brzuch przypominał pełznącego węża,
pogroziła mu palcem. Z jej łopatek wyrosły
skrzydła pozbawione części piór.
- Nie będziesz się stawiał przeciwko Apollyon, aniołowi zniszczenia, mój drogi.
Tyś sam jeden pozostał z mizernego rodu
śmiertelników Dawidowych.
Mówiła do niego głosem dużo bardziej
skrzeczącym, niż wcześniej. Gdy zwrócił
się ku pozostałym ludziom znajdującym
się w Sali dopiero zrozumiał, że od początku siedziało tu z nim dwudziestu czterech
starców. Nie miał nadziei szukać w nich
pomocy, wszystkich nadgarstki spętano
łańcuchem, a korony rzucono w przeciwległy kąt sali.
- Baranek, który został zabity, godny jest
dzierżyć moc, bogactwo, mądrość i siłę,
cześć, chwałę i uwielbienie - szeptał pod
nosem.
Apollyon uniosła ręce ku górze i zaczęła
kręcić się w kółko. Gdy nagle się zatrzymała, stała do Jana tyłem, więc odwróciła
tylko głowę i przez ramię rzuciła tylko
hasło: „Nie zapomnij o trąbach”.
W drewniany parapet zaczęły bębnić krople
rzęsistego deszczu. Niektóre z nich wpadały
nawet do środka. Niebo nad lasem spowiło
się kołdrą gęstych chmur o barwie popiołu,
przeplatanych co kilka minut srebrzystą
nitką błyskawic. Z oddali niósł się dźwięk
trąby, lub rogu. Kolejny grzmot spadł
na wyschnięte pole kukurydzy - rżysko
stanęło w ogniu. Zdawało się, że gwiazdy
spadają na ziemie, jak robaczywe
jabłka. Chłopak zamknął oczy i uniósł pięść
z pękiem pieczęci jak najwyżej mógł.
„Święty, święty, święty…”
Rozległ się świst i wszystko przycichło.
Coś spadło i brzęknęło przy upadku. Dłoń,
wciąż broniące swego najcenniejszego
skarbu, potoczyła się w kierunku kominka, by ogrzać się w blasku jego ognia.
Iwona Stankiewicz

Wunderwaffe
V-1 w Bydgoszczy

„Tajna Muna” - tak w czasie wojny
bydgoszczanie nazywali część zakładów
Luftmuna na Osowej Górze. Dlaczego była
pilnie strzeżona, otoczona podwójnym płotem z drutu kolczastego?
Zadanie AK, która starała się rozpracować bydgoskie zakłady, nie było łatwe.
Najważniejszą
przeszkodą
był
brak
wiadomości o nowej broni Hitlera.
W jednym z meldunków AK przesłanych do
Londynu, czytamy jedynie:
„Wg inform. z V w zakładach Luftmuna
- Osowa Góra K. Bydgoszczy napełniane
są w wym. sposób pociski, jakoby o wymiarach średnica 1,25, długość 8 mtr. na
skorupach pocisków malowany jest czarny
krzyż z czerwonymi końcami ramion.
Promień działania wybuchowego tych
pocisków ma wynosić ca. 2 klm. Przypuszczamy, że dotyczy to pocisków rakietowych, produkowanych w Kostuchnie
(...) i przesyłanych do Bydgoszczy dla
elaboracji.”
Był późny wieczór. Janek wracał
do domu, gdy usłyszał śmiechy kolegów.
Biegli wzdłuż ulicy Dworcowej. Nagle jeden
z nich krzyknął:
- Janek uważaj!
Janek w ostatniej chwili uchylił się,
przed czymś, co leciało w jego stronę. Zanim zdążył się odwrócić, usłyszał głuche
plaśnięcie o szybę. Domyślił się, co to
było. Wydmuszki wypełnione farbą. Jego
koledzy zabawiali się w „dywersję” niemieckich sklepów. Nagle zza zakrętu wyszedł
patrol policji. Rozległ się przeraźliwy gwizd.
Policjanci zaczęli biec w stronę chłopców.
- Janek w nogi! – krzykną jeden z kolegów
i ruszył do ucieczki.
Janek biegł, ale torba strasznie mu ciążyła.
Zatrzymali się na chwilę w bramie jednej
z kamienic.
- Co ty chłopie? Kondycja ci spada! – śmiał
się Marek, wysoki, szczupły brunet o twarzy zmokłego szczura. – Co ty tam targasz
w torbie? Ulotki?
- Żebyś wiedział, baranie! Ładnie mnie
wkopaliście.
- Nie gadaj! Pokaż!
Janek uchylił torbę. W środku widać było,
równiutko poukładane, świeżo drukowane
ulotki.
- O rany! – jęknął Marek i chwycił się za
głowę – Jak cię z tym złapią, to bez pytania zarobisz kulkę. Dobrze, pomyślmy. –
Marek nerwowo podrapał się w głowę – Zrobimy tak. Jurek i Tomek biegniemy ile sił
w nogach. Musimy jak najdalej odciągnąć
szkopów. Ty Janek grzecznie i cichutko
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siedzisz. Jak pobiegną za nami wyjdziesz
i jakby nigdy nic idziesz dalej.
- Mam nadzieję, że się uda. – westchnął
Janek.
- Co się nie uda! – zaśmiał się Jurek, mały,
krępy, grubasek – Jutro spotykamy się
u mnie.
Szturchął Janka w ramie, wyskoczył
na ulicę i pobiegł w kierunku dworca.
Tomek i Marek wybiegli tuż za nim. Janek
usłyszał gwizdki i wystrzały dobiegające

z ulicy. Wsunął się w zacieniony kąt klatki
schodowej i czekał. Przebiegł jeden patrol,
drugi potem trzeci. Wiedział, że nie może
zbyt długo czekać, bo tamci wrócą, chcąc
sprawdzić, czy nikt nie został. Wysunął
się lekko na ulicę. Panowała głucha cisza.
Ruszył pewnym krokiem w stronę domu.
Już prawie dochodził, gdy z kantyny
wyszło dwóch niemieckich oficerów.
- Te mały, a gdzie to się chodzi po nocy.
Godzina policyjna cię nie obowiązuje. –
krzyknął jeden.
Janek podszedł i z pięknym berlińskim
akcentem powiedział:
- Przepraszam panów oficerów, ale mama
wysyła mnie na lekcje niemieckiego
i historii Niemiec, żebym lepiej poznał swój
kraj. W szkole, którą kończyłem byli sami
polscy nauczyciele i ograniczali mi wiedzę
na temat mojej ojczyzny.
- Jesteś Niemcem? – Zapytał drugi z oficerów.
- Moja matka jest Niemką, ojciec niestety
był Polakiem. – Janek kłamał jak nakręcony. – Przydały się wizyty u znajomych ojca
w Berlinie – pomyślał.
- Był?
- Tak Panie oficerze. Przed tym jak
wyzwoliliście to miasto, zmarł na płuca.kłamał tak, że miał wrażenie jakby uszy mu
płonęły.
- No dobra uciekaj, i żebyś pamiętał tak
długo nie siedzieć na lekcjach.
Chłopak odchodził z ulgą. Z serca spadł
mu tak wielki kamień, że gdyby był prawdziwy, to wstrząsnąłby całą Bydgoszczą.
Następnego dnia chłopcy spotkali się
w domu Jurka. Janek przyniósł kilka
ulotek. Pokazał chłopakom, co uratowali.
- Janek czy ty jesteś …
Janek nie dał dokończyć.
- Tak. Ale głośno o tym nie mówmy.
- Pomóż nam też się dostać do … - zapadła
cisza – klubu – zaśmiał się Jurek.
- Dobrze powiedziane – zachichotał Marek.
- Nie wiem, czy Kozak pozwoli – powiedział
Janek i zamyślił się.
- Kozak? – zdziwił się Marek. – A Gruzina
też tam macie.
- Głupi jesteś, to pseudonim – Jurek
rzucił w Marka poduszką – Ty możesz być
„Szczur”. Z taką gębą, pasuje jak ulał.
- Chłopaki, spokój. Mam pomysł. Jeśli mi
pomożecie i uda nam się zdobyć informacje
to, Kozak powinien was przyjąć. – Janek

14

poważnie i stanowczo przywołał chłopaków
do porządku.
- Musimy zdobyć informacje o Munie.
Zapadła głucha cisza, którą przerwał
Marek.
- Ale, jak tam się dostać?
- No, i tu mamy problem – jęknął Jurek.
- Sprawa nie jest prosta, ale mam pewien
pomysł. Wokół Muny są dwa ogrodzenia, pomiędzy którymi chodzą strażnicy
z psami. Będą nam potrzebne trzy, albo
nie cztery króliki. – Janek poczuł się jak
dowódca oddziału. – Jurek, ty zrobisz
dywersję, a my przejdziemy przez płot po
drzewach w lasku. Ale musimy to zrobić
szybko, bo wycinają wszystkie drzewa na
całej długości płotu.
- Dlaczego ja?! – obruszył się Jurek.
- Bo ty z nas jesteś najcięższy i ciężko
będzie cię przez płot przerzucić. – zachichotał Marek.
- Tak, bo ja nie umiem się chować, jak ty za
miotłą. – odgryzł się.
- Chłopaki spokój! – Janek zły na te wygłupy zaczął się za czymś rozglądać.
- Czego szukasz?
- Widzieliście moją torbę.
- Leży przy szafie.
Janek podniósł torbę i wyciągną z niej
jakieś rysunki.
- Tu biegnie płot. Niemcy do tego miejsca
wycięli las. W tym miejscu przez kilka dni
będzie trzeba wypuszczać królika, żeby
pies zgłupiał. Jak będzie dużo szczekał,
to się przyzwyczają, że biegają zające i nie
będą tak zwracać uwagi na szczekanie.
I tu jest zadanie dla ciebie Jurek. Zdobądź
kilka królików. I codziennie, tylko o różnych
porach, musisz jechać w to miejsce – pokazał palcem na skraj lasu naszkicowanego
na mapie – i wypuszczać pod płot jednego
szaraka, tak żeby trafił pod nos psa.
- Biedne króliczki, jak je pies dopadnie
to kchrrry – przejechał palcem po szyi
Marek.
- Ale odznaczymy je pośmiertnie, za odwagę – zaśmiał się Jurek.
- Oj, chłopaki, kiedy spoważniejecie?
Marek. My potem przejdziemy po drzewach
na drugą stronę i musimy zbadać, co jest
w tych bunkrach. Jurek i teraz najważniejsze. Gdy będziemy w środki, ty musisz
pilnować i jak będziemy wychodzić, w razie
czego, odwrócić uwagę strażnika.
Trzy dni później chłopcy spotkali się
w domu Janka. Omówili jeszcze raz plan
i wieczorem wyruszyli w stronę Muny.
Teren „tajnej Muny” leżał na północy
zakładów zbrojeniowych. Był otoczony
dodatkowym płotem. Chłopcy odczekali,
aż strażnik z psem przejdzie, wdrapali się
na wielkie, stare drzewa i przeszli po gałęziach na drugą stronę płotu. Tory kolejowe
podchodziły aż pod skarpę. Na końcu linii
znajdował się betonowy plac wielkości 100
na 50 metrów. Pośrodku placu w górę, ale
bardziej w poziomie niż w pionie, sterczała kratownica. Miała może 12-15 metrów
szerokości, skierowana na północ. Dół był
przykryty plandekami. Chłopcy wcześniej
widzieli jak obracała się. Okolice otaczały drzewa, na których zawieszono siatkę
maskującą. Mniej więcej 80 metrów od
placu, w lesie były schrony. Wszystkie były
pozamykane oprócz jednego. Weszli tam.
Zobaczyli leżące jedne przy drugim „małe
samolociki”. Tak to wyglądało. Kadłuby
miały długość może 4 metrów, skośne
skrzydła. Leżało ich tam 6, może 10.

- Samoloty, ale gdzie kabina pilota? – dziwił się Marek
- Wersja mini, dla karłów. – zaśmiał się Janek. – Dobra koniec żartów. Masz tu kartki
ołówek i rysuj.
- To po to mnie tu potrzebowałeś. No tak ty
nie potrafisz nawet motyla naszkicować.
- Nie mędrkuj, tylko bierz się do roboty.
Zaraz będzie przechodził patrol.
Marek zabrał się do szkicowania. Starał się
najdokładniej jak potrafił oddać proporcje,
kształt. Naszkicował każdą śrubkę, każdy
nit. Nagle Janek chwycił chłopaka za ramię
i przytkną palec do ust. Pokazał mu gestem ciemny kont. Chłopak bez namysłu,
po cichutku przemknął do cienia. Janek
stanął przy drzwiach. Wyciągnął zza paska
pistolet, z kieszeni tłumik. Była to rzadkość. Dostał go od jednego z angielskich
spadochroniarzy. Delikatnie nakręcił go na
lufę pistoletu. Patrol zbliżał się do drzwi.
Chłopcy słyszeli rozmowę. Janek cofną się
kilka kroków. Patrol podszedł do drzwi.
Chłopiec odbezpieczył pistolet. Nagle
patrol pobiegł w stronę ogrodzenia.
- To Jurek – pomyślał Janek – dobrze, że go
tam zostawiłem. Zawsze miał dobre pomysły, żeby odwrócić czyjąś uwagę.
Marek wyszedł z cienia. Oczy miał wielkie, jak u żaby. Patrzył ze zdziwieniem na
pistolet.
- Strzelałeś już kiedyś? – zapytał.
- Tak. Ale tylko do tarczy.
- A gdyby weszli, strzelił byś?
- Musiałbym. Inaczej to oni by nas rozwalili.
- Co ty! Przecież oni tak zaraz nie strzelają.
- No tak. Zanim strzelą, przywalą ci kolbą w głowę. Nie gadaj. Rysuj. Musimy się
zaraz zmywać.
Pociski były przykryte cienkim materiałem.
W dotyku podobnym do gumy, ale jakby
bardziej miękkim.
- To musiał być kauczuk. – szepnął Marek
i położył ostatnie kreski na kartce.
Odcięli kawałki pokrowców. Schowali do
plecaków.
- Idziemy – powiedział Janek i podszedł do
drzwi. Droga wolna.
Wysunęli się powoli ze schronu. Jurek zza
płotu zaświecił czerwonym światłem.
- Czekaj.
Światło zmieniło się na zielone.
- Dobra idziemy.
Doszli do płotu. Przeszli na drugą stronę.
Marek pierwszy zszedł z drzewa. Gdy usłyszał za plecami.
- Ręce do góry!!
Stanął jak wryty. Podniósł ręce do góry
i czekał, co się stanie.
- Co tam masz ?
Marek powoli zdjął plecak. Kontem oka
spojrzał na Janka. Tamten pokazał, żeby
podszedł bliżej. Marek zrobił dwa kroki do
przodu. Zza drzewa wyszedł Niemiec.
- Co tam zwędziłeś? – zaśmiał się ironicznie.
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– Za to grozi kulka. Wiedziałeś?
Marek pokręcił przecząco głową. Niemiec
podszedł bliżej. Janek wyciągnął pistolet,
wymierzył i ... Oddał jeden celny strzał.
Kula przeszła przez oko. Strażnik zesztywniał i padł na twarz. Janek zeskoczył
z drzewa. Cały się trząsł. Marek podbiegł
do niego.
- O kurcze, bracie, zrobiłeś to! Naprawdę to
zrobiłeś! Uratowałeś mi życie! Jesteś wielki!
Janek z trudem opanował wymioty. Kręciło
mu się w głowie. Nogi zrobiły się ciężkie jak
z ołowiu.
- Chłopaki, czego się tak drzecie? – przybiegł Jurek i zaczął uciszać – Zamknij się

Marek, bo nas zobaczą.
Podbiegł do chłopaków, chwycił za ręce
i zaczął ciągnąć w stronę lasu.
- O cholera – dopiero teraz zauważył
trupa.
Janek dochodził już do siebie i zaczynał
trzeźwo myśleć.
- Chłopaki. - szepnął lekko drżącym
głosem – Bierzemy jego broń.
- I może jeszcze mundur – chciał zażartować Jurek, ale spostrzegł znaczące
spojrzenie obu chłopców.
- Bierzemy wszystko, co się da. – zareagował już spokojniej Marek. – Jak nas teraz
nie wezmą, to założę własną organizację.
Chłopcy wzięli broń. Z obrzydzeniem

rozebrali, jeszcze ciepłego trupa. Przykryli
go gałęźmi. Zapakowali mundur do plecaków. Jurek wypuścił ostatniego królika na
wolność i wrzucił do worka buty i hełm.
Ruszyli w drogę powrotną. Szli dość długo
leśną ścieżką. Dochodzili już na skraj lasu,
gdy usłyszeli.
- Stać. Ręce do góry.
- Tylko nie to! – pomyślał Janek - Byliśmy już tak blisko. – podniósł ręce do góry
i zaczął się odwracać.
- Nie rób tego! – krzyknął Marek.
- Jak maja minie zastrzelić, to niech, chociaż patrzą mi w oczy. – wycedził przez zaciśnięte zęby.
Odwrócił wzrok i … zaczął się śmiać. Tak
wesoło i serdecznie, że koledzy stwierdzili,
że zwariował.
- Mały! Witek! A co wy tu robicie? – Janek
nie mógł opanować radości.
- Myślałeś, że Kozak puści was samych?
- A gdzie Zadra?
- Zaraz dojdzie. Chowa tego, twojego szwaba. Trzeba lepiej go ukryć, żeby za szybko
nie znaleźli.
- Byliście tam cały czas.
- Tak. Ten strzał z drzewa … rewelacja.
Masz do tego talent.
- Mógłbyś być snajperem. – Zadra wychodząc z cienia lasu spojrzał na chłopaka kpiąco – Oni przynajmniej nie muszą
sprzątać po sobie, bo załatwiają wszystko
z dużej odległości.
- Odczep się Zadra. Nie widzisz, że jeszcze
mu się portki trzęsą. Pamiętasz swojego
pierwszego. Rzygałeś jak kot.
- Dobra, dobra. Chciałem się podroczyć.
DoPio

Na wesoło

psor powiedział
U pani Dudek przy tablicy
-No, ja ją rąbnę! Marze to, co JA napisałam!
-Żebyś się tylko zmieściła w tej linijce, bo traktujesz tablicę jak hektary.
-Proszę mi rysować kreski w pionie, a nie na skos.
Co to, wiatr wiał?
-Ale od którego on zaczyna? Aha, od ostatniego!
Niespodzianka! Ty chyba za dużo tych kinderów
jesz.
-Kolor mi się wyczerpał, bo jak już jest kolorowa
kreda, to ja nie wiem, oni chyba żrą trą kredę.
-No tak, tak wyszło, bo...Tak wyszło!

Kłopoty i kłopotki, czyli pani Alicja
Kłopotek

Pojedynek Mistrzów- Baldi vs
Bławat

- Kozackie wybryki Henryka Sienkiewicza.
- Nie mogę się doczekać, kiedy wejdziemy w te
„Dziady” i będziemy mieć widzenia!
- Duch się pojawia. I straszy...Uhuuu!
- I jak to w każdej epokce, pani Kłopotek ma
swojego ulubieńca...

Uczennica: Proszę pana, a nie możemy po prostu
pograć do końca lekcji?
Baldi: Nie, pod koniec chwilę zagracie, ja nie mogę
na to patrzeć dłużej niż 10 minut.
(wyjątkowo długa wymiana piłki)
Baldi: Ależ się dzieję!
Bławat: No, jak na rybach.
Baldi: 20 pompek!!!!
Uczennica: Ale proszę pana, jak się robi za dużo
pompek, to piersi nie rosną.
Baldi: Tak? WSTAJEMY!!! 20 brzuszków!

... i znowu od początku...

Znajdź
10 różnic

Redakcja
Adres redakcji:
“Ellyta” - Plac Wolności 9
s.49
85-004 Bydgoszcz
ellyta.redakcja@gmail.com
Redaktor naczelny:
Joanna Kowalska
Redaguje zespół:
z-ca red. nacz.
Aleksandra Rulewska
Marysia Świgoń
Hanna Engel

Laura Porowska
Daria Ciurko,
Dominika Mataczyńska
Zuzanna Szubartowska
Monika Fliszewska
Ola
Jelińska,
Iwona
Stankiewicz,
Elwira
Wawrzyniak,
Kasia
Ostaszkiewicz,
Paulina
Dzwończak,
Oliwia
Steltmann,
Justyna
Łęgowska,
Julia
Szczęsna,
Fryderyk
Majewski,
Magdalena
Michalik,
Maciej Szukała, Marta Przynoga, Barbara Kłopotek, Alicja Owczarzak, Zuzanna Kamińska, Michał Zaborowski,
Stanisław Cybulski
fotoedycja i skład: mgr Piotr Dobosiewicz (DoPio)
opieka pedagogiczna: mgr Alicja Kłopotek (j. polski) mgr Piotr Dobosiewicz (informatyka)

