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„Ellyta” podbija
Wiktorowo po raz
drugi!
Wiktorowo
to
ośrodek
wypoczynkowy położony niedaleko Bydgoszczy, oferujący
odpoczynek na łonie natury. Postanowiliśmy ponownie
skorzystać z uroków tego
cudownego miejsca i przeprowadzić w nim warsztaty.
25 stycznia około godziny
9:00 wsiedliśmy do pięknych
busików, które w godzinę
dowiozły nas na miejsce.

Drodzy Czytelnicy!
Wiosna przyszła do nas w idealnym momencie. Maturzystom słońce doda energii
podczas pisania egzaminu dojrzałości, a pozostałym, którym zaczęła się bardzo długa
majówka pozwoli na zrealizowanie wszelkich
planów.
W obecnym numerze znajdziecie m.in:
intrygujące opowiadanie Oli Rulewskiej, bardzo osobisty wiersz autorstwa Laury Porowskiej oraz artykuł
o poziomie dzisiejszych kabaretów Michała Zaborowskiego.
Te i inne artykuły czekają na Was!
Korzystając z okazji, w imieniu całej redakcji życzę maturzystom samych dobrych wyników - i by najdłuższe wakacje w życiu
były jednocześnie tymi najlepszymi.
					
Ola
Pierwszy dzień poświęcony był
sztuce fotografii. Pan prof. Piotr
Dobosiewicz
zdradził
nam
tajniki fotografii, które w ciągu całego dnia musieliśmy
wykorzystać w praktyce. Pod
wieczór wspólnie oglądaliśmy
nasze dzieła.
Następnego dnia mieliśmy zajęcia z techniki pisania
reportażu z panią prof. Alicją
Kłopotek i z panem prof. Piotrem Dobosiewiczem. Oglądaliśmy interesujące reportaże
wybitnego w swojej dziedzinie
Marcela Łozińskiego oraz dostaliśmy zadanie napisania
własnych reportaży na dowolny
temat. Pod koniec dnia czekało
na nas ognisko, przy którym
nie mogło zabraknąć mrocznych historii oraz pieczenia
kiełbasek.
Trzeciego dnia zbieraliśmy
pomysły na nowy numer gazetki i żegnaliśmy się z Wiktorowem. Już około 14:00 byliśmy
w Bydgoszczy.
Mamy nadzieję,
że to nie było nasze
ostatnie
spotkanie z Wiktorowem
i jeszcze kiedyś tam
wrócimy.
				
Aleksandra Jelińska

ODYSEUSZE
DZISIEJSZYCH
CZASÓW
W naszej szkole działa
wiele inicjatyw. Począwszy
od gazetki Ellyta, przez teatr
Scena Jeden, aż po skupisko
najbardziej kreatywnych z nas,
czyli Odyseję Umysłu. Pełni
pasji uczniowie udzielają się
jako młodzi konstruktorzy,
wynalazcy, projektanci. Ich
wolny czas wypełnia kreatywne
myślenie, twórcze rozwiązania
i szalone przedsięwzięcia. I to
oni właśnie w ostatnim czasie
stali się bohaterami, zwyciężając w mistrzostwach Polski
„Odysei umysłu”.

Młodzi jedynkowicze wystartowali w kategorii Temat
– Dylemat. Ich zadaniem było
rozwiązanie
hamletowskiego
problemu „Być albo nie być”.
Odyseusze przedstawili ten
odwieczny dylemat w formie zagadnienia „dziergać czy
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Aktualności
nie dziergać”. Efektem ich
wytężonej
pracy
stał
się
gigantyczny sweter, który służy
do ogrzewania dwóch osób
naraz.
W finale, który odbywał się
w Gdańsku, na zawodników
czekało także zadanie spontaniczne. Musieli przenieść
elementy zamknięte w kwadracie, nie mając do niego dostępu.
Jednak przy ścisłej współpracy
i salomonowemu rozwiązaniu,
najlepiej poradzili sobie z tym
dylematem. Nagrodą dla naszych koleżanek i kolegów jest
wyjazd na mistrzostwa świata
odbywające się w Iowa State
Univeristy w USA.

Jednak przed dzielnymi
uczniami pojawił się problem.
Wszystkie koszty (wyjazdu,
wiz, zakwaterowania), muszą
pokryć na własną rękę. Jest to
bardzo duży wydatek, dlatego
uczniowie poszukują sponsora, który sfinansuje wyjazd.
Na szczęście Urząd Miasta
pokryje część wydatków, ale
do zdobycia funduszy zostaje
coraz mniej czasu.
Pozostaje
tylko
mieć
nadzieję, że tak pięknie kariera będzie rozwijała się we właściwym kierunku i z wielkimi
sukcesami. Ellyta ze swojej
strony gratuluje wszystkim
członkom Odysei Umysłu, oraz
Paniom Małgorzacie Niewiadomskiej i Beacie Gołębiowskiej
za trud włożony w przygotowania, ciężką pracę i końcowy
sukces. Trzymamy kciuki!
MICHAŁ ZABOROWSKI
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Olimpiada?
Pewnie,
czemu nie!
Patryk
Gacka,
uczeń
jedynki, zafascynowany polityką, historią i prawem.
Wybierający się na prawo na
Uniwersytecie Jagiellońskim,
symbol ciężkiej i wytrwałej
pracy. W wywiadzie opowiedział
mi o swoich przygotowaniach
do olimpiady, o sukcesie oraz
zdradził mi swoje wrażenia po
pobycie w Brukseli.
Czy ta olimpiada związana jest z Twoim planami na
przyszłość?
Zdecydowanie tak. Zamierzam
studiować
prawo
na
Uniwersytecie
Jagiellońskim, a materiał, który
musiałem do olimpiady opanować jest również wymagany
na studiach. Był to świadomy
wybór.
Ile czasu zajęły przygotowania?
Trudno powiedzieć. Od
dłuższego czasu interesuję się
polityką, historią i prawem.
Natomiast prawdziwe przygotowania rozpocząłem w drugiej
klasie. Przed istotnym etapem
zawsze biorę około tygodnia
wolnego od szkoły i wtedy przygotowania są znacznie bardziej
sukcesywne, niż w normalne dni szkolne, kiedy trzeba
również odrobić lekcje czy przygotować się do sprawdzianu.
Czy byłeś pewny swojego sukcesu, czy miewałeś
momenty chęci rezygnacji?
Co prawda, w tym roku
czułem
się
pewniej
niż
w zeszłym, jednak zwątpienie

również mi często towarzyszyło. Tak naprawdę, to przed
każdym etapem przychodzi do
głowy taka myśl, że inni są
lepiej przygotowani, albo że nie
zdążyło się przeczytać jakiejś
książki, czy artykułu. Po zmaganiach jest znacznie lepiej.
Czy
kilka
lat
temu
pomyślałbyś, że uda Ci się
osiągnąć taki sukces?
Raczej nie, bo nie planowałem startów w olimpiadach.
W gimnazjum poświęciłem
się trenowaniu wioślarstwa,
w liceum przyszedł czas na
naukę, ale nawet rok temu
nie pomyślałbym, że może mi
się udać. Zdecydowanie wolę
minimalistyczne
podejście
i ciężką pracę.
Czy nosisz w sobie pewien
niedosyt, że to jest jednak
drugie a nie pierwsze miejsce?
(uśmiech)…
Nie,
nie.
Spełniłem swój cel, zostałem
laureatem, także jestem bardzo szczęśliwy i nie odczuwam
niedosytu. Poza tym napędza
mnie to do dalszej pracy przed
finałem innej olimpiady.
Jak Ci się podobała Bruksela?
Bruksela
jest
piękna.
Lubię miasta, w których umiejętnie łączy się historię ze
współczesnością, co widać właśnie w Brukseli. Nie był to mój
pierwszy pobyt w tym mieście,
ale zapewne jeszcze niejeden
raz z chęcią się tam udam.
					
					
Aleksandra Jelińska

Ręka na pulsie

Ofiara losu
W ramach projektu, Aktywny uczeń, pracownik, obywatel
– to ja, dzięki kompetencjom
kluczowym dnia 09.03.2012
roku odbyło się spotkanie
z Michałem Pauli. Trudno
określić, czy tematem spotkania
była relacja artysty – podróżnika z pobytu w Tajlandii, czy prezentacja książki „12 x śmierć.
Opowieść z Krainy Uśmiechu”
i przemyślenia byłego więźnia,
skazanego wielokrotnie na karę
śmierci, odsiadującego wyrok
m.in. w jednym
z
najcięższych
azjatyckich
więzień:
Bang
Kwang.
M i c h a ł Pauli przemycał
z Polski do Tajlandii narkotyki - pigułki ecstasy. Artysta
stwierdził, że dał się namówić
na ich przemyt m.in. dlatego, że
uważał je za narkotyki „lżejsze”.
Jednak pojęcie „bezpieczniejszych narkotyków” nie istnieje.
Znaczenie wyrazu „narkotyk”
niezmiennie pozostaje takie
samo. Równie dziwnym wydawało mi się wytłumaczenie
Michała Pauli, że do zbrodni dał się namówić, gdyż był
człowiekiem naiwnym. Widocznie łatwiej zagrać na emocjach
nas – ludzi młodych, odwołując się do wybryku młodości,
niż wprost powiedzieć, że było
się chciwym i łakomym szybkiego zarobku. Cały wykład
autora był dosyć sprzeczny. Nie
prezentował
jednoznacznego
sprzeciwu przeciw przemytowi, nie był ostrzeżeniem przed
popełnieniem podobnej zbrodni, nie prezentował skruchy skazańca, a skupiał
raczej uwagę na irracjonalnym
wierzeniu w cuda i łut szczęścia w wypadku, gdy zostanie
się przyłapanym.
Owszem, padały wielkie
i ważne słowa na
temat

przemiany wewnętrznej człowieka, który doznał wielkiej niesprawiedliwości losu.
Człowieka, który uważał, że
stał się ofiarą zmówienia władz
Tajlandii. Człowieka, którego
boli szufladkowanie go przez
społeczeństwo
polskie
do
grupy „przestępca”. Jednak
wydaje mi się, że w całym
natłoku tych pięknie oprawionych słów i jeszcze głębszych
przemyśleń na temat życia,
Michał Palu zapomniał, że
zbrodnia i jej konsekwencje
są wynikiem posiadania przez
człowieka wolnej woli. Człowiek może zrozumieć swoją
winę i przyjąć karę lub oznajmiać wszem i wobec, że jest
winnym i na tym kreować swój
nowy wizerunek.
Ostatnimi czasy do Polski
zawitała nowa moda polegająca
na promowaniu przestępców
i wznoszenia ich w sposób
absurdalny do poziomu bohatera. Wywiady, książki, filmy,
wsparcia finansowe wszystko
to skupiło się wokół osób, które
mówiąc najprościej, nie zasłużyły na to. Uważam, że istnieje
wiele instytucji, mnóstwo osób,
które mogłyby służyć za przykład do naśladowania bądź

czynnik motywujący do działania, a które są marginesowane
i omijane przez media, na
skutek braku jakiejś chwytliwej, łapiącej za serce, ciemnej
strony historii ich życia. Jeżeli spotkanie z Michałem Pauli
miało mi coś uzmysłowić, to
rzeczywiście uzmysłowiło – jak
po raz kolejny chciano zamanipulować naszymi uczuciami
i włączyć nas w wielką medialną grę.
Laura Porowska

„Co jeść, żeby
przeżyć?”
Ostatnio
zastanawiałam
się, czy w Bydgoszczy jeszcze da się gdzieś zjeść dobry
domowy obiad w przystępnej
cenie. A nie ciągle spaghetti,
pizza, kebab, frytki, burgery,
naleśniki czy też inne „niepolskie” potrawy. Idę więc przez
miasto, jak zwykle burczy mi
w brzuchu i szukam jakiegokolwiek miejsca, które zaoferuje mi pyszny domowy obiadek.
I tak oto trafiam na ulicę Marii
Skłodowskiej – Curie. Pod numerem 1 znajduje się chyba
ostatni
socjalistyczny
bar
mleczny w naszym mieście.
Jego nazwa „Kaprys Bar” jest
bardzo
charakterystyczna.
Ponaglana uporczywym burczeniem, szybko się poddaję
i wchodzę do środka.
Wystrój - jak w typowej
stołówce, takiej jakie są, gdy
się jedzie na kolonie. Ale jest
bardzo dużo miejsca: ogromna
sala, z wysokim sufitem, duże
okna, które sprawiają, że wnętrze nie jest ponure. I kwiaty.
Mnóstwo roślin doniczkowych
zdecydowanie dodaje uroku
temu miejscu.
Po chwili dołącza do mnie
moja mama. Podchodzimy do
kasy i nasze oczy lądują na
wielkim menu wywieszonym
na ścianie. Wybór jest ogromny (i wszystko jest dostępne!!
Ilu tam musi przychodzić ludzi
w ciągu dnia!), nie możemy się
zdecydować. Są tu tradycyjne
kotlety schabowe, zrazy, kurczak, ziemniaki, kluski, szeroki bukiet surówek i sałatek,
koktajle i ciasta, pomidorowa,
grzybowa, barszcz z pasztecikiem, grochowa, żurek…nie
sposób wszystkiego wymienić!
W końcu decyduję się na
grochówkę, filet z kurczaka,
ziemniaczki, modrą kapustę
i pieczarki jako dodatek. Mama
wybiera barszcz z pasztecikiem,
kluseczki śląskie ze skwar-
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kami i kwaśną kapustą. Jako
deser bierzemy po koktajlu
truskawkowym. Z przerażeniem
patrzę jak pani ekspedientka
z wściekłością wali w klawisze
biednej kasy. Chyba po prostu się spieszyła, bo akurat
przyszło dużo ludzi i chciała to
szybko załatwić. Za nasz dwudaniowy obiad + deser płacimy
30zł. To chyba niedużo?
Zabieramy się do jedzenia. Obie zupy przepyszne,
prawdziwe i domowe. Po zjedzeniu grochówki niepewnie
patrzę na drugie danie – gdzie
ja to zmieszczę?? Ale wszystko
wygląda tak pysznie, że nie
możemy
się
powstrzymać.
Bohatersko sięgamy po noże
i widelce, i wcinamy aż nam się
uszy trzęsą.
Podsumowując: zjadłyśmy
pyszny, domowy, dwudaniowy obiad z deserem dla dwóch
osób w cenie 30zł, sceneria
może nie jak w ekskluzywnej
restauracji, ale było czysto
i przyjemnie. I kolejna zaleta:
zanim zdążyłyśmy odnieść naczynia po posiłku, podchodzi
miła pani kelnerka i robi to
za nas. Jedyny minus to
lokalizacja, bo jest daleko od
szkoły. Podobało mi się też to,
że w „Kaprysie” jadają ludzie
w każdym wieku: od maluszków z rodzicami, poprzez
studentów Collegium Medicum
mającym praktyki w Szpitalu
im. Jurasza, aż po emerytów.
Z baru wyszłyśmy albo raczej
„wykulałyśmy się”, bo tak byłyśmy najedzone.
Jeśli macie ochotę na coś
innego niż burgery, trochę czasu w piątek po lekcjach i 15zł
w kieszeni to koniecznie tam
zajrzyjcie. Obiecuję, że tego nie
pożałujecie. A kto by się przejmował tym, że mleczne bary
wyszły już raczej z mody (a już
na pewno w naszej szkole) skoro można zjeść coś naprawdę
pysznego i w 100% zdrowszego
od frytek w niskiej cenie?:)
Marysia Świgoń

6

Ręka na pulsie

Cztery koła i ja
Jest 28 grudnia 2011 godzina 10:00. Siedzę na brzegu
łóżka i staram się zebrać myśli przed godziną sądu, przed
godziną 12:00. Myślę sobie:
„Już za dwie godziny tam będę,
wejdę, usiądę w holu głównym
i zacznie się oczekiwanie na
głos z głośników.”
Godzina 11:10 siedzę na
przednim siedzeniu samochodu
moich rodziców, w głośnikach
leci moja ulubiona piosenka
Gotye feat. Kimbra- „Somebody that I used to know”, tata
próbuje rozładować napięcie,
niestety, nadaremnie. Przed
oczami mam tylko ten sam
budynek, do którego muszę
jeździć co miesiąc, budynek
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego
w
Bydgoszczy,
w skrócie WORD.
Już jestem w środku. Wokół
mnie pełno zagubionych i przestraszonych twarzy. Wybieram
miejsce przy oknie. Rozglądam
się i widzę tylko kilometrową
kolejkę ludzi czekających na
zapisanie się na egzamin. Nagle
zauważam koleżankę, sytuacja
się rozluźnia. Jednak postanawiam wrócić na miejsce i wyjąć
książkę, która ostatnimi czasy
dziwnie mnie relaksuje.
Jest godzina 12:10, nadal
siedzę na tym samym miejscu
z książką w torbie, bo nie mogłam się skupić i stwierdzam,
że mi się nudzi. Wyjmuję telefon i piszę sms-a do taty: „Jak
skończysz sprawy na mieście,
to jednak przyjedź do WORD-u”. Mija niecałe pół godziny
i tata jest już ze mną.
Godzina 12:45. Dostaję
sms-a od kolegi: „I jak?”, za
chwilę dzwoni do mnie przyjaciółka z tym samym pytaniem.
Stwierdziłam,
że
najlepiej
będzie wyłączyć moje dziecko,
czyli telefon komórkowy.
Godzina 13:00. Zaczynam
się denerwować. „Dlaczego

nikogo nie wyczytują?”, „Może
nie siedzę w tym miejscu,
w którym powinnam?” te i inne
pytania przez następne piętnaście minut krążyły w mojej
głowie.
Stało się. O 13:30 w głośnikach usłyszałam męski
głos: „Osoby zapisane na
egzamin praktyczny na godzinę
12:00 zapraszam do holu głównego.” Pomyślałam: „O Boże
to ja! Tylko spokojnie, będzie
dobrze.” Dostałam „kopniaka
w tyłek” na szczęście od taty,
pan w stylowym, czarnym sweterku odhaczył mnie na liście
i w mgnieniu oka znalazłam się
w budynku C.
Czekam w szarym budynku z kolorowymi siedzeniami
i z widokiem na czerwone elki
stojące za oknem. Ze mną siedzi jeszcze jakieś dziesięć osób.
Nagle z tylnych drzwi wychodzi
mężczyzna, wyczytuje zdającego, za chwilę pojawia się kobieta
i wzywa na egzamin młodą
dziewczynę. Myślę: „Ciekawe
kiedy, będę ja. Ile jeszcze? Jak
teraz nie zdam, rzucam to całe
prawko!”.
13:35, Pojawia się mężczyzna, ten sam, który wzywał nas
do budynku, rozpoznaję go, to
mój egzaminator z ostatniego
egzaminu, zabiera na egzamin
chłopaka w moim wieku, cieszę
się za chłopaka, bo trafił mu
się bardzo wyrozumiały egzaminator, który ‘oblewa’ tylko za
poważne błędy.
13:40. Zza drzwi wychodzi
czwarty egzaminator. Słyszę:
„Jelińska Aleksandra”, wstaję, zabieram torbę, kurtkę
i staram się iść stanowczym
krokiem,
pomijając
wzrok
reszty osób czekających na
swoją kolej. Podchodzę do
pana w czerwonej kurtce,
mówię ‘dzień dobry’, słyszę
odpowiedź: „Dzień dobry. Nazywam się Jakub Kowalski*”.
Słysząc ‘Kowalski’ nie wiedziałam czy śmiać się czy płakać,
bo dwójka moich znajomych
zdała z nim za pierwszym
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razem, ale z kolei mój kolega
z nim nie zdał i nastraszył
mnie, mówiąc, że jest surowy,
nieprzyjemny
itp.
Pomimo
tego postanowiłam zachować
stoicki spokój i wyłożyłam
wszystko na jedną kartę.
Procedurę wsiadania do
czerwonej elki, zatwierdzanie
rozumienia zasad egzaminu
zapamiętam do końca życia.
Jedyne o czym marzyłam będąc na placu manewrowym,
to aby zaliczyć łuk. I udało się.
Od
momentu
wyjechania
z WORD-u pamiętam jedynie
przebłyski egzaminu i moją
myśl krążącą po głowie: „Ola
nie zepsuj tego! Jak zepsujesz to teraz, to nie wybaczysz
sobie do końca życia, rozumiesz to?”.
Byłam na ul. Cichej, na
Chodkiewicza, na rondzie przy
Osiedlu Leśnym, ale to tylko
urywki, bo byłam tak pochłonięta jazdą.
Tę część egzaminu, którą

pamiętam w całości, to słowa
pana Kowalskiego: „Proszę zjechać na prawy pas i będziemy
jechać do ośrodka”. Od tych
słów pamiętam wszystko. To
jak skręciłam do ośrodka, jak
przejechałam przez barierki,
jak zaparkowałam, jak otrzymałam arkusz przebiegu egzaminu praktycznego z wynikiem
pozytywnym oraz jak poszłam
za egzaminatorem do biura,
gdzie wstęp dla zdających jest
zabroniony.
Ale to wszystko było
nieważne, liczyło się dla mnie
tylko to, by dobiec do taty
i wykrzyczeć, że zdałam.
Kiedy dobiegłam do niego
i wykrzyczałam zdanie, które
przez ostatnie trzy miesiące
nie mogło być wypowiedziane,
w odpowiedzi usłyszałam:
„Zobacz! Niespodzianka.”
I co zobaczyłam? Przyjaciółki
biegnące
w
moją
stronę
z otwartymi ramionami, które
czekały, by mnie uściskać.

Do oczu napłynęły mi łzy szczęścia, nie obchodziło mnie to,
że się rozmazałam, że prawie
umazałam sobie, dziewczynom
i tacie kurtki, ważne było to,
że moim wszechogarniającym
szczęściem mogłam dzielić się
z bliskimi mi osobami. Nie
zapomnę również tego, jak
gratulacje
złożył
mi
mój
egzaminator z poprzedniego
egzaminu, ten w stylowym,
czarnym sweterku oraz jak
wychodząc z budynku, płakałam razem z mamą przez
telefon.
I tak zakończyła się moja
przygoda z jakże cudownym
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy,
i mogę spokojnie powiedzieć, że
go pokonałam.

Skuwka,
zasuwka...

ustach
pojawia.
Mianowicie, „wczasy”. Okazuje się, że
przed laty wyraz ten był synonimem słowa „wywczasy”,
i wówczas zdania mówiące
o sposobie wakacji brzmiały
następująco: „Jedziemy na wywczasy nad morze”. Zabawnie,
prawda?
Słowo „wczasy” etymologicznie ma związek z rzeczownikiem wczas, który funkcjonował
w polszczyźnie mniej więcej do
połowy XIX w. Pierwotnie rozumiano go jako „wygody”.
W znaczeniu ‘wypoczynek ludzi pracujących i ich rodzin
organizowany przez zakłady
pracy, związki zawodowe czy
zrzeszenia twórcze’ określenie
to weszło do polszczyzny po
drugiej
wojnie
światowej.
„(…) Wczasy należą do zdobyczy
Polski powojennej i są dobrodziejstwem, którego ludzie pracy
dawniej nie znali” – pisał przeszło pół wieku temu prof. Witold
Doroszewski (O kulturę słowa,
Warszawa 1962, s. 618).

Wyraz „wywczasy” wyszedł
jednak z użycia, uznano go za
wtórny, sztuczny. Może to i lepiej dla naszego słownika, brzmi
bowiem cokolwiek dziwnie.
Jeśli już mowa o letnim
wypoczynku, warto zwrócić
uwagę na słowo „kolonia”, gdyż
często używa się go niepoprawnie, zapewne całkiem
nieświadomie.
Nie
wszyscy wiedzą, że występuje on
w
polszczyźnie
wyłącznie
w postaci pluralnej, a więc że
należy mówić i pisać: W tym roku
moja córka była na koloniach
(a nie: na kolonii) w górach;
O koloniach (a nie: o kolonii)
w Tatrach można by długo
opowiadać; Wiele dzieci nie
wyjechało w tym roku na kolonie (a nie: na kolonię) itp.
Teraz już z pełną świadomością
możecie, drodzy Czytelnicy, wyjeżdżać na (te!) kolonie ;)
Nie pozostaje mi nic innego,
jak życzyć wszystkim udanych
wakacji!

... czyli małe co nieco
o poprawności
językowej
Matury za nami, wakacje przed nami! Najpierw
jednak każdy licealista, który mianem maturzysty określić się jeszcze nie może,
musi zmierzyć się z ocenami
końcowymi.
Warto
jednak
pomęczyć się parę ostatnich chwil, by z beztroskim
umysłem
rozpocząć
wakacje.
Ja
również,
po
raz
przedostatni w tym roku szkolnym,
zamierzam
pomęczyć
Was
językiem polskim i jego skomplikowanymi (chociaż może nie
aż tak...) zasadami.
Nie będzie jednak tak źle.
Zajmę się bowiem tematem ściśle związanym z wakacjami,
a konkretnie: etymologią słowa,
które często się w naszych

*Dane egzaminatora
zmienione.

zostały

Aleksandra Jelińska

Skuwka, zasuwka...

Ola Rulewska
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Cool-tura

„PRÓCZ DZIŚ NIE
MA NIC”–
OPOWIEŚĆ
O „RENT”
Jest rok 1988. Dramaturgowi Billemu Aronsonowi
marzy się stworzenie musicalu, opartego na słynnej operze
Giacomo Pucciniego „La Boheme”, ale dziejącego się współcześnie w realiach Nowego
Jorku. Rok później, 29 letni
kompozytor Jonathan Larson
zaczyna z nim współpracę,
komponując kilka utworów.
W 1991 roku przejmuje cały
projekt, określając nadchodzące dzieło jako „musical
pokolenia MTV”.
Przez następne lata Larson pisze swoje dzieło, w sumie
(po setkach zmian i poprawek) zawierające 42 utwory,
w międzyczasie dorabiając
jako kelner w restauracji.
W roku 992 przedstawia zarys

8

dyrektorowi New York Theatre Workshop, jednak podczas prób musical okazuje się
zbyt długi i złożony, co zmusza
Jonathana do kolejnych zmian.
Po zaakceptowaniu sztuki, od roku 1994 „Rent” zostaje
wystawione na deskach NYTW,
gromadząc liczną widownię
i osiągając OFF- Broadwayowy
sukces. W obliczu zbliżającej
się premiery na właściwym
Broadwayu, Larson znów zmienia strukturę i utwory swojego
musicalu.
Dzień
przed
premierą
w roku 1996, tuż po próbie generalnej, na której skarży się
na złe samopoczucie, autor
wraca do swojego mieszkania.
W noc poprzedzającą premierę
umiera na zawał serca, wywołany przez zespół Marfana.
W obliczu tragedii ani reżyser,
ani aktorzy nie chcą grać
w sztuce, jednak na prośbę
rodziców Jona zaczynają przedstawienie. W pierwszym akcie,
siedzą na krzesłach, dopiero
w drugim na dobre wcielając
się w role. Przedstawienie
kończy się kilkudziesięciominutową owacją na stojąco,
już pierwszego dnia urastając do miana legendarnego.
Tragiczna śmierć kompozytora jak i niesamowita historia opowiedziana w „Rent”,
sprawiała, że musical zyskał
niesamowitą
popularność
i trzeba było przenieść go do
większego teatru, ze względu
na olbrzymie zainteresowanie,
zwłaszcza wśród młodzieży,
do której był skierowany.
„Rent”
to
niebanalna
historia, obok której nie
można
przejść
obojętnie.
To opowieść o grupce przyjaciół, mieszkających w biednej,

artystycznej dzielnicy
Nowego Jorku, Lower East Side. Każdy
z nich musi stanąć
przed
codziennymi
problemami, takimi
jak
bieda,
głód,
samotność, uciekający czas i choroby
na czele z AIDS, na który
cierpi część bohaterów. Jednak
w trudnych chwilach zawsze
mogą na siebie liczyć i uświadamiają sobie, że najważniejsza
w życiu jest siła miłości, którą
trzeba żyć każdego dnia. Mark,
Roger, Mimi, Joanne, Maureen, Angel, Collins i Benny to
wyraziste i charakterystyczne postacie, z którymi może
identyfikować się każdy z nas.
Wątki zawarte w sztuce są ponadczasowe i uniwersalne, tak
bardzo związane z otaczającą
nas rzeczywistością.
„Rent” przez 11 lat bytności na scenie doczekał się
ponad 5500 przedstawień,
stając się jedną z najczęściej
granych
i
najważniejszych
sztuk w historii teatru. Historia doczekała się czterech
nagród Tony, oraz (co do dziś
jest niezwykle rzadkim osiągnięciem dla musicalu) nagrody
Pulitzera dla najlepszej sztuki.
W 2005 roku nakręcono udaną adaptację filmową (w której
zagrała oryginalna obsada
z 1996 roku). W 2008 odbył
się ostatni spektakl, transmitowany do kin w formule „live
on Broadway” – pokazując
skalę i dziedzictwo sztuki.
W roku 2011 dzieło wróciło na
deski OFF – Broadwayu.
To wszystko zadecydowało właśnie o najnowszym
wyborze teatru Scena Jeden.
GRAMY
RENT!
Wkrótce
rozpoczną się próby z nowo
przetłumaczonym
librettem
i tekstami piosenek, w odświeżonej wersji i ze spojrzeniem
młodych ludzi, do których
przecież „Rent” jest kierowany.
MICHAŁ ZABOROWSKI

Cool-tura

„Śmiechu warte?”

Zmęczony trudami całego tygodnia, nową szkołą,
nadmiernymi emocjami, usiadłem w sobotni wieczór przed
telewizorem. Pilot w rękę
i rozpocząłem. No właśnie...
Na pierwszym kanale wyświetlają serial, jeden z „tych”,
których ilość odcinków jest
odwrotnie proporcjonalna do
ilości polotu jego scenarzystów,
a główny bohater pojawia się
w
przysłowiowej
lodówce
z okrzykiem „to znowu ja”. Na
innym programie trójka celebrytów szuka utalentowanych
ludzi, najbardziej promując

siebie. Z resztą reklamy właśnie
przerwały ten szoł, więc nie będę
czekał na kolejne, wątpliwe
nieraz talenty. Kolejny kanał,
znowu trójka, tym razem
publicystów.
Rozmawiają
o sprawach omawianych setny raz w tym tygodniu i tak
naprawdę ich akademickie
dywagacje
są
kolejnymi
autokreacjami. Po kilku minutach mam wrażenie, ze temat,
o którym mówią jest znacznie mniej ważny od sposobu
w jakim rozmawiają. Kolejna zmiana programu. Chuck
Norris w półobrocie robi
półszpagat albo odwrotnie. To
już chyba widziałem.
Ostatnia próba. Nareszcie! Program kabaretowy, czyli coś, co mógłbym oglądać
nieprzyzwoicie długo, żeby nie
powiedzieć bez końca. Jest to
wprawdzie powtórka programu
z wakacji, który był powtórką
programu z kwietnia, ale są
skecze, monologi czy dowcipy,

Na kozetce
które śmieszą wielokrotnie.
Tym bardziej, że oglądałem ten
program tylko raz. Łysiejący
aktor opowiada dowcip o przyjacielu i angielskim dentyście,
który słyszałem w wykonaniu,
co najmniej trzech innych polskich komików. Swoją drogą,
to ciekawe, czy oni mają tego
samego przyjaciela, który był
u
angielskiego
dentysty?
A może to tajna misja jakiegoś stomatologicznego lobby?
Po chwili dwójka kabaretowych wygów udających przez
dwadzieścia lat małżeństwo,
opowiada dowcipy tak stare
i wysłużone, że same przewracają się o własną brodę.
Liczyłem na jakąś odmianę, gdy na scenę wkroczyła
grupa młodych ludzi- zdobywców kilku głównych nagród
w kabaretowych przeglądach.
Ku mojemu zdumieniu, nie
powtórzyli nic ze starych
dowcipów, ale... To, co zaprezentowali nie było ani
błyskotliwe, broń Boże inteligentne, przekraczało granice
dobrego smaku, a momentami nawet żenujące. Ale twórcy
bawili się doskonale. O dziwo,
także publiczność była rozbawiona i nagradzała „młode
talenty” gromkimi brawami.
Wniosek mógł być tyko jeden.
Albo im zapłacona za klakę albo oni zapłacili za bilety,
więc chcieli się bawić za każdą
cenę.
Wyłączyłem. Cisza. Dalej
nie będę szukał. Tęsknię to inteligentnych, dowcipnych programów kabaretowych, które
zdarza mi się oglądać w archiwach telewizji.
Dobry dowcip zagubił
się w przeszłości, humor poszedł na wewnętrzną emigrację,
a śmiech.... przypomina szyderczy rechot.
Michał Zaborowski

Zdrowe ambicje
Godzina szesnasta, pośpiesznie wybiegłam ze szkoły,
żeby zdążyć na spotkanie
z babcią. Zawsze je lubiłam.
Mogłam z nich wynieść tak wiele pożytecznych informacji...
- Młodzi ludzie nie mają
w tych czasach za grosz ambicji.
Na nic nie mają czasu. Na nic
nie starcza im siły. - powiedziała moja babcia, nalewając mi
kawy.
Zawsze miała rację. Nie
mogłam się sprzeciwić, mój
głos się nie liczył. Wypiłam łyka
gorącej kawy i zaczęłam rozmyślać. Czy rzeczywiście tak jest?
Czy nie posiadam ambicji?
Babcia zbytnio uogólniła
temat. Znam wielu swoich
rówieśników, którzy mają konkretnie wyznaczony cel w życiu
i skrupulatnie do niego dążą.
Sama do nich należę, wiem czego potrzebuję i gdzie za kilka
lat pragnę się znaleźć. Temat
ten podlega jednak dyskusji.
Wyróżnić można zarówno zdrowe ambicje, jak i te chore.
Generalnie cecha charakteru, jaką jest zdrowa ambicja, należy do zalet. Termin ten
rozumiem jako walkę w dążeniu do upragnionego celu.
Człowiek posiadający tę cechę
ma predyspozycje, ale też
i dużo chęci,woli do bycia coraz
lepszym.
Oprócz zjawiska powszechnego zaniku ambicji częściej
obserwuje się tak zwany przerost ambicji. Być może moja
babcia myli się, twierdząc, iż
młodzi ludzie nie mają żadnego
celu w życiu ani wystarczającej
zawziętości? Być może to
właśnie chorobliwa ambicja
jest tematem wymagającym
rozważenia. Wiele razy byłam
świadkiem złego wpływu tej
cechy na młodych ludzi, na
ich światopogląd i pragnienia.
Media coraz częściej donoszą o próbach samobójczych,
zabójstwach spowodowanych
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problemami w osiągnięciu sukcesu przez młodych ludzi. Ale
przecież to tylko pojedyncze
przypadki,o których dowiadujemy się dzięki interwencji
dociekliwych
dziennikarzy.
Wystarczy rozejrzeć się w gronie naszych znajomych, którzy
nie radzą sobie z przerostem
formy nad treścią.
Młodzi ludzie odczuwają
często poważny stres związany
z edukacją. W liceach ogólnokształcących nacisk kładziony
jest na każdy przedmiot z osobna, często bez wyróżniania
tych o programie rozszerzonym.
Uczniowie, kierowani, zwykle zbyt wysoką ambicją, nie
potrafią zdecydować się na
poszczególne lekcje, z których pragną zdawać maturę,
skupiają się na ogóle i starają
opanować
cały
materiał.
Czując presję nie tyle ze strony rodziców, otoczenia, ale
płynącą z własnej dumy,
zaczynają odczuwać poważny
stres. Prowadzi on do licznych
powikłań, które w wielu przypadkach kończą się depresją,
przewrażliwieniem
a
także
zagubieniem, utratą konkretnego celu w życiu. Ambicje
stają się wadą,chorą cechą,
pogrążającą młodych ludzi.
Pamiętam, gdy moja babcia
opisywała mi jak to z zajęć lekcyjnych biegła na próbę swojej
kapeli, kochała śpiewać.
- Bo ważne jest, żeby oprócz
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nauki mieć jakieś hobby, coś
co wykracza po za zakres przedmiotów szkolnych. - kontynuowała swój wywód na temat
młodzieży i jej braku ambicji,
a ja wróciłam do moich
refleksji. Mam fotografię, coś
co czyni mnie na swój sposób
oryginalną, pozwala mi odczuć
uczucie spełnienia. Ostatnio
coraz częściej słyszę od moich
znajomych, jak to rezygnują
z kółek zainteresowań przez
natłok nauki. Niegdyś nasi
dziadkowie, rodzice potrafili
pogodzić ze sobą sprawy szkolne, zainteresowania i pracę?
Teraz my- nie mamy czasu
na zrealizowanie połowy ich
obowiązków. Chore ambicje
powodują, że wszystko, co uda
nam się osiągnąć,zrealizować,
wydaje się niewystarczające
i budzi w nas myśli,że wykonujemy to nieprawidłowo.
„Po trupach do celu” to
powiedzenie staje się coraz
częściej dewizą młodych ludzi.
Każdy z nas odczuwa potrzebę
wyróżnienia się, bycia najlepszym. Często obserwuje się tak
zwany „wyścig szczurów” we
wszystkich życiowych aspektach.
Chorobliwa
ambicja
zaciera wszelkie szlachetne
cele, a człowiek jest zaślepiony
w swym dążeniu i niejednokrotnie pnie się ,,na szczyt”
kosztem
innych.
Zamiast
stawać się coraz lepszymi,
skupiamy się na wyścigu, za-

Na kozetce

pominając o tym, co było dla
nas najważniejszymi wartościami. Ambicja, dzięki której
coś osiągnęli, niegdyś tak chwalebna, staje się najgorszą wadą
i zamiast rozwijać,uczyć, staje
sie czynnikiem hamującym.
- A ty Ania, co? Z kółka fotograficznego zrezygnowałaś?
Mama mówiła mi coś, że już
nie chodzisz na dodatkowy
angielski? A jak z Twoim dziennikarstwem? Dokąd chcesz
iść na studia? - moja babcia
zasypała mnie licznymi pytaniami, wyrywając mnie z moich
rozmyślań.
Trudno jest mi odpowiedzieć na każde z nich. Sama nie
do końca jestem pewna tego, co
mnie czeka, ale wiem,że będę
skrupulatnie dążyć do wyznaczonych celów.Moja babcia lubi
generalizować, ja jednak wierzę
w to,że istnieją zarówno osoby
borykające się z brakiem ambicji jak i z ich przerostem. Dobrą
metodą jest znalezienie złotego
środka, czasem i to wydaje się
być niewykonalne. Być może
w przyszłości coraz mniej
słyszeć będę od swoich znajomych o zbyt dużej ilości
nauki, a coraz więcej o nowych
zainteresowaniach. Być może
nigdy nie będę musiała brać
udziału w wyścigu szczurów
ani borykać się z przerostem
ambicji.
Anna Łobocka

Sport

„Gotowi na walkę
o awans”
Niespełna tydzień przed
wznowieniem
rozgrywek
o mistrzostwo I ligi piłkarskiej
wśród kibiców bydgoskiego
Zawiszy
rośnie
optymizm.
Ekipa sprawiła sporą niespodziankę, zajmując 3 miejsce
po rundzie jesiennej. Tym
samym wzrosły apetyty, a za
główny cel sezonu zaczęto
stawiać wejście Zawiszy do
Ekstraklasy.
Najważniejsze jest jednak to, że drużyna nie została
osłabiona, a możliwe, że wzmocniona poprzez ekstraklasowe
doświadczenie takich piłkarzy,
jak Paweł Strąk, czy Marcin
Drzymont.
Oczywiście pełen obraz bilansu zysku i strat niebiesko
czarnych zweryfikuje boisko.

Transfery
Radosław Osuch jeszcze
przed zakończeniem rundy
jesiennej wspominał o potrzebie
wzmocnienia formacji obronnej. Spowodowane to było dużą
ilością łapanych kartek przez
defensorów Zawiszy.
W tym celu podpisano umowy
z Marcinem Drzymontem i Cezarym Stefańczykiem. Pierwszy
po rozstaniu z GKS Bełchatów
pozostawał bez pracy przez
okres sześciu miesięcy. Jednak
pierwsze gry kontrolne z Nielbą
Wągrowiec, czy Olimpią Elbląg
wykluczyły jego przypuszczalne zaniki w formie.
Drugi
to
znany
w Bydgoszczy boczny obrońca,
który ostanie pół roku spędził
na boiskach ekstraklasy w barwach Łódzkiego KS. Stefańczyk
jest dobrze znany bydgoskim
kibicom, bowiem to właśnie
on odegrał niebagatelną rolę
w awansie drużyny do I Ligi.

Poważnym wzmocnieniem
Zawiszy będą zapewne pomocnicy.
Paweł Strąk - poprzednio Górnik Zabrze, ostatnie
miesiące grywał w rezerwach
Śląskiej ekipy.
Stąd też – podobnie, jak
u Drzymonta- obawiano się
o jego wydolność. Z meczu
na mecz grał, jednak coraz
pewniej. Pokazał, że może poważnie zagrozić Martinsowi
Ekwueme w rywalizacji o miejsce na środku pola. Najbardziej
imponował Słowak- Vladimir
Kukol – poprzednio Jagiellonia
Białystok. Szybki, zwinny, do
tego z dobrą techniką stwarzał
wiele sytuacji pod bramką rywali. Niestety podczas obozu
przygotowawczego w Turcji,
doznał kontuzji stawu skokowego i w ostatnich grach
kontrolnych nie brał udziału. Bydgoscy lekarze robią
jednak wszystko, aby ta
„słowacka torpeda „wraz z Adrianem Błądem, mogła siać
popłoch na skrzydłach Zawiszy i wrócić na pierwszy mecz
rundy.
Klub pozyskał również
dwoje młodzieżowców: Rafała
Lipińskiego – poprzednio Victoria Koronowo oraz Mateusza
Mąke – poprzednio KSZO
Ostrowiec
Świętokrzyski.
Powodem ich zatrudnienia,
były liczne absencje Adriana
Błąda oraz Pawła Oleksego,
spowodowane
zgrupowania-

mi kadr młodzieżowych.
Oczywiście takie powołania to chluba zarówno dla zawodników, jak
i dla klubu. Niestety nie
dla trenera, który musiał
szukać alternatywnych
ustawień taktycznych dla
drużyny.
Pod
koniec
rundy jesiennej błędy zaczęły
zdarzać
się
Andrzejowi
Witanowi.
Co prawda nieliczne,
ale w niektórych spotkaniach przesądzające
o ich końcowym rezultacie.
Dlatego też zaczęto rozglądać
się za klasowym bramkarzem,
rywalizującym
z
Witanem.
Początkowo wybór padł na
Krzysztofa Pilarza – zawodnika
Korony Kielce. Oba kluby były
już ponoć ugadane, jednak
w ostatniej chwili Korona zadecydowała zabrać Pilarza
na zagraniczne zgrupowanie.
Testowano np. estońskiego
bramkarza,
reprezentanta
młodzieżówki swego kraju.
Po niespełna tygodniu podziękowano mu za treningi
i poproszono by przyjechał do
Bydgoszczy za rok. W końcu
znaleziono dwie kandydatury
zawodników mogących w każdej chwili wzmocnić Rycerzy
Pomorza. Byli to : Grzegorz
Kasprzik – wówczas Lech
Poznań oraz Bojan Pejkow –
Lokomotiv Sofia. Po spotkaniu
z Wartą Poznań- w którym
pierwszą
połowę
rozegrał
Pejkow, a drugą Kasprzik,
wybrano Bułgara i to on podpisał kontrakt z Zawiszą Bydgoszcz.
W okresie przygotowawczym przetestowano w barwach
Zawiszy wielu piłkarzy.
Byli to m.in.: Tomasz Nowak
– wówczas ŁKS Łódź, Argentyńczyk Fernando Brandan –
gwiazda „wolnych” na youtube.
com, czy Victor Agali. Wokół
tego ostaniego zrobił się popularny „szum medialny”. Jak
to ? Była gwiazda Bundesligi
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Sport

PRZYBYLI
Marcin Drzymont

obrońca

Ostatnio
GKS Bełchatów

Vladimir Kukol

pomocnik

Jagiellonia Białystok

Rafał Lipiński

pomocnik

Victoria Koronowo

Mateusz Mąka

pomocnik

KSZO Ostrowie
Świętokszyski

Bojan Pejkow

bramkarz

Lokomotiv Sofia

Cezary Stefańczyk
Paweł Strąk

obrońca
pomocnik

Łódzki Klub
Sportowy
Górnik Zabrze

ODESZLI
Tomasz Chałas

napastnik

Olimpia Elbląg

Benjamin Imeh

napastnik

Czarni Żagań

Paweł Kanik

napastnik

Patryk Klofik

pomocnik

Kamil Majkowski

pomocnik

Sandecja Nowy Sącz

Szymon Maziarz

pomocnik

Wojciech Okińczyc

napastnik

Flota Świnoujście

Łukasz Zapała

bramkarz

Wda Świecie

DATA

DRUŻYNA
GOSPODARZY

DRUŻYNA GOŚCI

WYNIK

28.01

Zawisza

Nielba Wągrowiec

0:0

31.01

Zawisza

Olimpia Elbląg

1:2

Leśniewski

04.02

Zawisza

Warta Poznań

2:1

Leśniewski,
Agali

08.02

Zawisza

OKS Olsztyn

0:0

11.02

Lechia Gdańsk

Zawisza

1:0

15.02

Zawisza

Chojniczanka
Chojnice

0:3

18.02

Wisła Płock

Zawisza

1:2

22.02

Changchun
Yatai (Chiny)

Zawisza

4:0

26.02

SKA-Energia
Chabarowsk
(Rosja)

Zawisza

2:1

A. Błąd

29.02

Tiekstilszczik Iwanowo
(Rosja)

Zawisza

0:1

Wójcicki

10.03

Zawisza

Bytovia Bytów

2:0

Leśniewski,
Hrymowicz
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STRZELCY
BRAMEK DLA
ZAWISZY

Ekwueme,
Zawistowski

w
I
ligowym
beniaminku?
Agali
był
–
jak
żartowali niektórzy kibice – najdłużej
testowanym
zawodnikiem
na
świecie. W czasie jego pobytu
w
Bydgoszczy
strzelił
nawet bramkę w sparingu z Wartą Poznań. Nie przekonało to
trenera Kubota, jak również wielu kibiców, którzy widząc powolne, ociężałe i „drewniane” ruchy Nigeryjczyka
nie mogli powstrzymywać śmiechu.
Po blisko miesięcznym testowaniu
zrezygnowano z byłej gwiazdy niemieckiej Schalke Gelserkirschen...
Zespół Zawiszy opuściło 8 piłkarzy,
w tym aż 4 napastników: Benjamin
Imeh- podpisał kontrakt z Czarnymi Żagań, Wojciech Okińczyc z Flotą
Świnoujście, Tomasz Chałas z Olimpią Elbląg, natomiast Paweł Kanik
nie znalazł klubu. Pożegnano również
Szymona Maziarza, Patryka Klofika –
obaj bez klubu, Kamila Majkowskiego – Sandecja Nowy Sącz oraz Łukasza Zapałę- Wda Świecie.

Sparingi
W czasie zimowej przerwy Bydgoski zespół rozegrał 11 sparingów,
w których odniósł 4 zwycięstwa, poniósł 5 porażek i odnotował 2 remisy. Warto zwrócić uwagę na samą grę
Zawiszy. Mimo początkowego chaosu
z czasem drużyna nabrała charakteru. Trzeba podkreślić, że porażki m.in.
z Chojniczanką, czy Lechią wynikały
z braku koncentracji bydgoszczan.
Podczas sparingu z gdańszczanami,
gdy piłkarze myślami byli już w szatni,
w ostatniej sekundzie spotkania
Bojan Pejkov tak niefortunnie kopnął piłkę, że ta uderzyła o plecy
Tomasza Dawidowskiego, ustalając
wynik na korzyść Lechii.

Sport
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Sakura
Mając w ręku kawałek swojego snu
Nuciłam melodię, której tytułu nie mogłeś odgadnąć
Myślę, że marzenia moją kształt, dlatego moja naiwna dusza
Przelała się w Twoje oczy, bo one nigdy nie gasną.

Zawisza Bydgoszcz z pewnością godnie przepracował
zimową
przerwę.
Wzmocniony nowymi zawodnikami
zespół będzie starał się powalczyć o ekstraklasę. Pomimo narzekań na brak klasowego napastnika, defensywne
ustawienie zespołu, czy słabe
wyniki w sparingach drużyna
jest gotowa do walki o awans.
Z pewnością będzie trudno,
bowiem czołówka I ligi również solidnie się wzmocniła. Jednak to 3 miejsce nie
jest przypadkiem, ale wynikiem ciężkiej pracy drużyny
w poprzedniej rundzie. Oby na
wiosnę było podobnie...
Ciekawsze transfery innych
I ligowców: (imię i nazwisko;
klub z jakiego przychodzi)
Pogoń Szczecin: Adrian Budka- Widzew Łódź, Hernani Korona Kielce, Sergiej Mosnikov - Flora Tallin, Wojciech
Golla – Lech Poznań,
Piast Gliwice: Fernando Cuerda, Alvaro Jurado - Kluby 2 i 3
ligi hiszpańskiej, Tomas Docekal – Victoria Pilzno
Arka Gdynia - Charles Nwaogu - Energii Cottbus, Milos
Radosavljevic - Victorii Pilzno, Radosław Pruchnik- ŁKS
Łódź, Patryk Jędrzejowski Sandecja Nowy Sącz, Wallace –
Górnik Łęczna.
Wojciech Kaczmarek

Kwiaty wiśni
Zapytałam Cię kiedyś, czy nasze myśli
Kołyszą się w objęciach świata.
Odpowiedziałeś, że nawet gdyby
Zgubiły się gdzieś po drodze
To póki nasze serca są otwarte
Powrócą, by na nowo wypełnić je radością
Kwiaty wiśni
Nie potrafiłam zliczyć popełnionych błędów
Chociaż nasze dłonie były złączone
Nie dosięgałam Cię.
Błądziłam w uliczkach nieprzespanych nocy
Tak bardzo chciałam oddychać Twoim powietrzem.
Kwiaty wiśni
Pragnęłam nie bać się rzeczywistości
Tak innej od moich wizji.
Przyszłość, którą dawał nam każdy poranek
Starannie zapisywałam w listach,
By codziennie na nowo wysyłać Ci moje uczucia.
Płatki kwiatu wiśni porwał wiatr
Wyruszyły z misją wykrzyczenia Ci,
Że wciąż tutaj jestem.
Poszukaj kwiatu swoich marzeń.
Pokochaj bladoróżowy znak wysłany z ziemi.
Mając w ręku kawałek swojego snu
Nuciłam melodię, której tytułu nie mogłeś odgadnąć
Zapewne nigdy nie potrafiłabym się uśmiechnąć
Gdybym zdradziła Ci, że jej tytuł
To ten bladoróżowy płatek, który zaplątał mi się we włosach
Na naszym pierwszym spotkaniu.
Laura Porowska

ESPERA
- Ma pani dziwne imię – rzekł
do niej mężczyzna w banku,
gdy płaciła za rachunki. Uniosła brwi i spojrzała na niego
swoimi wielkimi oczyma. Facet
aż skulił się w sobie. Takiego
spojrzenia jeszcze nie widział.
Mimo to nie mógł sobie podarować kolejnego pytania.
- To nie jest polskie, prawda?
Tym razem spojrzała na nie-

go jak na idiotę. Właściwie nie
musiała nic mówić. Jej oczy
mówiły wszystko. Załatwiła
formalności i wyszła, rzuciła
jedynie „do widzenia”. Mężczyzna powiódł za nią wzrokiem. „Oczy na pół twarzy...”
pomyślał zauroczony. Ale już
przy następnym kliencie o niej
zapomniał.
Espera, bo tak nazywała się
ta kobieta o niezwykłych
oczach szła ulicą, rozmyślając
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o bankierze. Szła powoli
i skupiła się, by dobrze zapamiętać tego człowieka. Już
o nim nie zapomni.
Od małego nie zapominała
o ludziach. Gdy miała siedem
lat ktoś bardzo jej pomógł
i dzięki tej osobie mała Espera
uwierzyła w świat. Tak silnie,
że o każdym człowieku myślała, że jest wartością samą
w sobie. Jedyne, co przerażało
małą Esperę to długie dystanse, które trzeba pokonywać, by
być wśród ludzi. Każda droga
wydawała jej się dłuższa od
poprzedniej. Gdy Espera dorosła, przestała bać się długich
dróg. Jakby trochę się skróciły.
Każdy dystans był mniejszy,
tylko ten między ludźmi się
zwiększył. Dlatego też Espera
dbała, by mieć zawsze szeroko
otwarte oczy i nie pomijać żadnego człowieka. Bo z ufnością
dziecka wierzyła, że człowiek
jest wartością samą w sobie.
Posiadała także umiejętność niezwykle szybkiego
przyswajania języków obcych,
może dlatego, że musiała podróżować. Polskiego nauczyła
się błyskawicznie, znała też
japoński, rosyjski i francuski. Nie mówiąc o angielskim.
Strasznie zależało jej, by język
nie był barierą, ale drogą do
porozumienia.
Kiedyś ktoś chciał poznać
ją bliżej. Nie przestraszył się
jej wielkich oczu o wymownym
spojrzeniu. Była wówczas taka
szczęśliwa, że unosiła się nad
ziemią. „Wiedziałam, że warto
mieć nadzieję” myślała uradowana.
Był to mężczyzna. Jemu
jednemu
powierzyła
swoje
największe sekrety i otworzyła
się przed nim. Powiedziała, że
pochodzi z hiszpańskiej prowincji, że jej siostra zginęła
w wypadku, bo tak chciała. Że
jej mama pochodzi z Brazylii, ale nie wie, gdzie jest i czy
w ogóle żyje. Że pewnie o niej,
Esperze, zapomniała. Że ojciec
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był Hiszpanem, ale o nim to już
w ogóle nic nie wie. Wyznała
nawet, że lubi sobie wyobrażać
ojca jako szaleńczo zakochanego w życiu wędrowca, którego
jedyną cenną rzeczą w życiu
jest gitara. „I chodzi gdzieś po
świecie, i gra na tej gitarze,
i śpiewa hiszpańskie ballady.
A ludzie chcą go słuchać, bo
jest uśmiechnięty, ma białą
koszulę i czują, że ich lubi”
mówiła, patrząc wielkimi rozmarzonymi oczyma w niebo.
Mężczyzna lubił jej słuchać, jej niedorzecznych historii
o dobrych ludziach. Rozczulało go, że widzi świat w takich
barwach. Pewnego razu spytał
o jej imię. Skąd właściwie
takie.
- Sama je sobie nadałam.
I sama je stworzyłam.
Nic więcej nie powiedziała,
mężczyzna musiał zadowolić
się taką odpowiedzią.
Espera nadal chodziła po
świecie i poznawała nowych
ludzi, na których bardzo jej zależało. Mężczyzna bardzo długo
jej towarzyszył. Ale pewnego
razu zapomniał o niej. Zniknął.
I tyle go widziała. Jak zwykle
jednak zapadł jej głęboko
w pamięć.
Pewnego
słonecznego
popołudnia Espera, kupując
gałkę lodów bananowych, zaznajomiła się z ekspedientką.
Po dziesięciu minutach rozmowy, gdy ta miała przerwę
w pracy, bardzo dużo się o niej
dowiedziała. Okazało się, że
ekspedientka Zofia ma dużo
problemów, które ją przewyższają. Nie umie sobie z nimi
poradzić. Rozmowa z Esperą
i ich późniejsza przyjaźń bardzo jej jednak pomogła. Dała
nadzieję. Espera była tego
świadoma i dlatego tak lubiła
otaczać się ludźmi. Bo wiedziała jak na nich działa.
Pewnego razu Zofia spytała
o jej imię. Espera wzruszyła
tylko ramionami. Zofia kontynuowała więc zwierzanie
się ze swoich problemów. Ni-
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gdy wcześniej ani później nie
spytała o nic, co dotyczyło Espery. Tak jakoś. Zawsze mówiły
tylko o jej, Zofii, problemach.
A po kilku latach zniknęła. Jej
mąż wyleczył się z alkoholizmu,
córka wyzdrowiała i wygrali na
loterii. I wyjechali. Zofia zapomniała o Esperze, jej oczach
i nadziei, którą jej dawała.
Ale Espera jak zwykle zapamiętała Zofię. Przecież nie
zapominała o ludziach. Są
podstawą tego świata. Pielęgnowała wspomnienia o nich,
rozmowy,
niczym
zawzięty
ogrodnik rabaty z kwiatami.
Do każdego żywiła wielki
szacunek. Z równie wielką
starannością
pielęgnowała
w sobie swoją nadzieję, która
dawała jej siłę. Po prostu ją
w sobie kochała.
Kiedyś Espera zapisała się do koła wędrowniczego.
Grupa ludzi urządzała sobie
wycieczki, chcieli krok po kroku poznać świat. Przed jedną
z wypraw spóźniła się na zbiórkę, bo zwyczajnie zaspała. Całą
drogę miała nadzieję, że na nią
poczekają. Niestety, gdy w końcu dotarła na miejsce zbiórki,
nikogo tam nie było. Zapomnieli o niej. „To nic” pomyślała
i ruszyła sama. Miała nadzieję, że szybko ich dogoni. Albo
że przypomną sobie o niej.
Po kilku godzinach trudnej wędrówki dogoniła grupę,
która akurat miała postój.
Okrasiła twarz miłym, jak zwykle, uśmiechem i spojrzała
dokładnie na każdego z osobna. Przewodnik grupy podszedł
do niej. Poklepał po plecach.
„Fajnie, że jesteś!” rzucił
i ruszyli dalej. Espera jednak
potrzebowała
odpoczynku.
Ruszyli bez niej. Znowu o niej
zapomnieli.
Nikt nawet nie zauważył kiedy
wykreśliła się z listy członków
grupy. Ale przecież fajnie, że
była, bo dawała innym nadzieję, była ich siła napędową. Co
z tego, że już jej nie ma?
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Lata mijały, a Espera była coraz
słabsza. Starzała się jak każdy
człowiek. Nadal jednak starała
otaczać się ludźmi. Słuchała
ich i dawała nadzieję. Każdemu starała się dać po kawałku
szczęścia, co niezwykle uszczęśliwiało ją samą i sprawiało, że
jej ogromne oczy błyszczały bez
ustanku.
Ludzie z chęcią i chwilową wdzięcznością odbierali te
kawałki szczęścia i karmili
się jej nadzieją. I obiecywali.
Że będą, że przyjdą. Ale i tak
zapominali. Espery nadzieja
jednak nie opuszczała. Nadal
wierzyła w tych ludzi. Pamiętała każdego. I pielęgnowała te
wspomnienia.
Przyszedł
dzień,
kiedy
Espera umarła. Dusza opuściła ciało. Uniosła się gdzieś tam,
gdzie zazwyczaj unoszą się
dusze. Kobieta z uśmiechem
pożegnała ciało, które przez
tyle lat pomagało jej poznawać ludzi i podążać za nimi.
Przecież bez ciała nie mogłaby
dawać im nadziei, że wszystko
się ułoży, że będzie dobrze.
Wędrowała sobie dalej,
tyle że już bez tej cielesnej powłoki. Myślała o ludziach, których miała szczęście poznać
i o tym, jak po kolei pomagała im
wierzyć. Aż w końcu napotkała, tam właśnie, gdzie wędrują
dusze, wielkie białe drzwi.
Otworzyła je bez wahania
i ujrzała duże jasne pomieszczenie. Weszła i spotkała
wszystkich ludzi, z którymi
kiedyś miała do czynienia.
Pamiętała dokładnie każdego, jakżeby inaczej. Ale jej
nikt. Nikt nie pamiętał Espery,
kobiety o wielkich oczach
i imieniu, które sama dla siebie stworzyła. To nie polskie, to
od „esperanza”, co znaczy
nadzieja. Głupia i naiwna
nadzieja, że ludziom na sobie
zależy.

Na wesoło

Współczesna kobieta

„Ciężki jest los współczesnej
kobiety. Musi ubierać się jak
chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak mężczyzna
i pracować jak koń.”
		

Elizabeth Taylor

Kim w dzisiejszych czasach jest kobieta? Matką, żoną
i kochanką, wszystkim po trochu.
Taki RoboCop tylko delikatniej
powiedziane. Posiada prawo głosu, może się kształcić i rozwijać,
pracować, prowadzić samochód,
nierzadko swoimi umiejętnościami przewyższa mężczyzn,
a jednak jest niechętnie widziana
na stanowisku kierowniczym.
Może więc współczesna kobieta
jest też trochę przerażająca? Może
mężczyźni boją się być podwładnymi kobiety i dlatego nie bardzo
chcą by ich szefem była kobieta?
Może to przez strach płci brzydkiej
kobiety awansują rzadziej i dostają
mniejsze wynagrodzenie za pracę
na tym samym stanowisku co
mężczyzna?
W zamyśle biblijnym kobieta
została stworzona po to, by dawać
życie. I tak było, jest i będzie.
Oczywiście daje życie we współpracy z mężczyzną, jednak
przyjmuje się, że to głównie na niej
ciąży odpowiedzialność za rozwój
i wychowanie dzieci. Do utrzymania domu w czystości i wychowania dzieci dochodzi jeszcze praca
zawodowa, chęć samorealizacji
i rozwoju. Miliony kobiet na
całym świecie godzą wszystkie te
obowiązki, a do tego wyglądają
pięknie każdego dnia. Dlatego ja
uważam, że kobiety to czarodziejki. I tak samo jak ja mówiła znana
projektantka mody Coco Chanel:
„Nie ma kobiet brzydkich, są tylko
kobiety zaniedbane.”

Przez tysiące lat uciskane (w niektórych krajach do dzisiaj są,
a mamy XXI WIEK!!), usuwane
w cień, chowane po kątach, udowodniły, że nie są płcią słabą.
Wręcz przeciwnie: są niewiarygodnie silne. Same wywalczyły sobie
prawo do głosu i równouprawnienie, zdobywają szczyty nie tylko
w świecie zawodowym. W swoim
życiu codziennym udowadniają,
że podołają niejednemu zadaniu
zwłaszcza takiemu, które wymaga
ogromnej organizacji czasu, któremu nie podołałby mężczyzna.
Drogie panie, badania naukowe
dowodzą, że jesteśmy o wiele bardziej odporne na ból niż panowie
(uważa się, że to właśnie dlatego
kobiety rodzą dzieci). Nie mam tu
na myśli tego, że to my powinniśmy biegać z karabinem na wojnie.
Chodzi o to, że nasza psychika jest
w stanie wytrzymać dłużej duże
natężenie bólu. Pod względem
fizycznym to oczywiście mężczyzna jest tym silniejszym (ktoś musi
przecież wbijać gwoździe i otwierać słoiki, prawda?).
Nie chcę, żeby uważano mój
tekst za seksistowski. Dlatego od
razu mówię, że uwielbiam mężczyzn. Kochani panowie! Bez was
świat byłby koszmarnie nudny!
I mam ogromną prośbę: mówcie
swoim kobietom, że je kochacie każdego dnia, nie tylko
w Walentynki czy w Dzień Kobiet.
Chcę także powiedzieć, że to, że
teraz większość kobiet chodzi
w spodniach nie znaczy, że stałyśmy się mniej delikatne. A my
drogie panie pamiętajmy, że
10 marca obchodzimy Dzień
Mężczyzn! Odwdzięczmy się naszym ojcom, braciom, sympatiom,
mężom, podziękujmy za stanie
u naszego boku i prośmy o kolejne
lata troskio nas.
Marysia Świgoń

Znajdź 5
różnic
Podaj 10 szczegółów różniących obie
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