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BASTILLE
DO RZYMU Z PRIMO

Do Rzymu
z Primo
Wsiadam razem z koleżankami do dwupiętrowego
pociągu. Jedziemy ponad
godzinę obrzeżami miasta.
Mijamy zdezelowane budynki i rowy, w których wala się
pełno śmieci. Gdy wysiadamy na stacji, moim oczom
ukazuje się ogromny, nieskazitelnie biały budynek
z unoszącą się nad nim kopułą. Podchodzimy do bramek aby poddać się kontroli
gwardii i przekraczamy progi
Placu Świętego Piotra. Wiele
razy widziałam w telewizji te
piękne rzeźby apostołów nad
głowami wiernych i fontanny,
w których woda wydaje się
czystsza niż w jakimkolwiek
źródle. Jednak ten widok nie
mógł się równać z tym, co widzę i czuję teraz. Przede mną
roztaczają się tłumy ludzi,
przybyłych z najdalszych zakątków świata. Wśród nich
wyjątkowo dużo dzieci w kolorowych czapeczkach maszerujących u boku swych
opiekunów. Zaczynam robić
zdjęcia wszystkiego dookoła,
aby zatrzymać tę chwilę na
zawsze w pamięci. Jestem w
Watykanie.
Ustawiamy się w wyznaczonym na audiencję miejscu i czekamy, a ja w tym
czasie upajam się widokiem
przepięknej bazyliki. Wszyscy obecni zostają powitani
w swoim ojczystym języku,
a następnie na telebimach
pojawia się papież Franciszek. Plac Świętego Piotra
nagle ożywa. Wierni podrywają się z miejsc i z niecierpliwością czekają na przejazd Ojca Świętego. Szybko

zajmuję wygodną pozycję
i ustawiam aparat. Papież
wjeżdża do naszego sektora
i jest tak blisko, że mam
ochotę wyskoczyć zza ogrodzenia i przytulić się do niego. Zgromadzeni zaczynają
krzyczeć i łapać za aparaty,
coraz bardziej napierają na
drewniane poręcze. Tysiące
dłoni uniesionych w górze
gorączkowo machają. Sylwetka Franciszka przesuwa
się przed nami szybko, jest
to tylko kilka sekund, gdy
jest na wyciągnięcie ręki.
Nagle papamoblie zatrzymuje się. Ochroniarze podają
na ręce Ojcu Świętemu chorego chłopczyka, którego ten
całuje w czoło, a następnie
oddaje wzruszonej matce.
Łzy nieświadomie popłynęły
po mojej twarzy. Dopiero dotarła do mnie waga tej chwili
i byłam wdzięczna, że mogę
zobaczyć tą scenę przepełnioną uczuciami miłosierdzia i nadziei. Watykan to
miejsce cudów. Tu przybywają nie tylko wierni, ale
również wątpiący, chorzy,
czy innych wyznań w poszukiwaniu odpowiedzi. Czy
je znajdują? Nie wiem. Wiem
na pewno, że warto było tu
przyjechać, aby spotkać tak
niesamowitą osobę. Aby
przypomnieć sobie, co jest
najważniejsze w życiu.

Ochłonęłyśmy z napadu
emocji, jaki towarzyszył nam
przez ostatnie kilka godzin,
i dopiero teraz zauważyłyśmy jak bardzo ciepło jest
w Rzymie w środę popielcową. Powietrze jest ciężkie
i duszne, a lekki wiatr nie
przynosi ukojenia. Wszędzie
unosi się zapach włoskich
przysmaków. W Wiecznym
Mieście jest się raz w życiu, więc nie zastanawiając
się zbyt długo, rzucamy się
w wir zwiedzania. Wychodząc z Placu znalazłam się
w zupełnie innym świecie.
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Drodzy Czytelnicy!

Nadszedł czas na zasłużony odRęka na pulsie
poczynek - zaczynamy wakacje! Na
Kredens
całe dwa miesiące możemy zapomnieć
Wakacje
o sprawdzianach,kartkówkach i rozwiąCool-tura
Wakacyjne czytanie „Cień wiatru”
zywaniu zadań matematycznych przy
Kino Perła
Znane i nieznane: BASTILLE
tablicy. Dlatego wykorzystajmy ten czas
Sport
najlepiej jak potraﬁmy-nie pozwólmy, by
Święto piłki nożnej
Pin up pole Dance Studio
do naszych drzwi zapukała nuda! Podróżujmy,spotykajmy
Przez świat w trampkach i na się ze znajomymi i zbierajmy siły na kolejny rok szkolny.
obcasach
Wszystkim Czytelnikom ,,Ellyty” w imieniu swoim, jak i caAnglia
łej redakcji, życzę niezapomnianych wakacji oraz obiecuję,
Lekkim piórem
Zatoka marzeń
że od września powrócimy ze zdwojoną siłą.
Na wesoło
Pół żartem, pół serią

Kinga Wasilewska
Tu nie ma ogromnych wieżowców, są tylko stare kamienice we włoskim stylu,
okwiecone balkony i drewniane okiennice. Tu czas
stoi w miejscu. A może tylko mnie się tak wydaje?
Zatłoczone ulice, tysiące samochodów i przechodniów,
mnóstwo turystów. Czarnoskórzy handlarze ubraniami i zabawkami. Mieszanina
kultur - w Wiecznym Mieście
można spotkać każdego,
także zasymilowanych już
Polaków. Wędrujemy cały
dzień i korzystamy z uroków
miasta. Zwiedzamy Panteon, świątynię umieszczoną
w centrum miasta, tak bardzo różniającą się od reszty
budynków.
Ogromne
Koloseum,
restaurowane
po raz pierwszy w historii,
całkowicie zakryte rusztowaniem oraz ruiny Forum
Romanum, niegdyś tętniącego życiem, teraz położonego kilka metrów pod poziomem miasta. Do Fontanny
di Trevi wrzucamy drobniaki, aby zgodnie z tradycją
mieć szczęście w miłości,

i rozkoszujemy się włoską ła nas przestaje istnieć.
Publiczność słucha w milpizzą i lodami.
czeniu oczarowana naszymi głosami. Rozbrzmiewają
***
brawa. Udało się. Na scenę
„Teraz wystąpi przed wchodzi organizator i wręPaństwem chór Primo z Pol- cza nam Golden Diploma.
ski, dyrygent: Monika Wil- Bardzo zadowolone i usakiewicz, zapraszamy!” Lek- tysfakcjonowane wracamy
ko zestresowane ustawiamy na widownię, aby wysłuchać
się na scenie. Będzie dobrze, reszty uczestników Trzeciego
musi być dobrze. Wpatrzo- Międzynarodowego Festiwane w naszą Panią Dyrygent lu Chórów i Orkiestr. Czas
otwieramy teczki z nuta- płynie w miłej atmosferze
mi. Zaczynamy. Śpiewamy i choć brakuje nam akcenpieśni sakralne wybitnych tu typowo integracyjnego,
polskich
kompozytorów. mamy okazję zaprzyjaźnić
Przez te kilkanaście minut się z innymi uczestnikami
skupiamy się wyłącznie na z Włoch, Rosji, Grecji, Turdźwiękach, a świat dooko- cji, Estonii, Szwecji, Słowenii
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i Czech. Szczególnie przypada nam do gustu chór ze
Słowenii, więc na spektakularny ﬁnał wparowujemy
jeszcze raz na scenę, aby zaśpiewać wspólnie popularny „Adiemus” K.Jenkinsa.
Widownia ożywa, chórzyści
dołączają do nas i po chwili cała sala śpiewa razem
z nami! Wszyscy klaszczą
w dłonie, tańczą, bawią się,
robią zdjęcia. O tak, udany
koniec festiwalu!

goszczy od wielu lat i co
roku organizuje nam zagraniczną podróż. Cieszę się, że
w tym roku również i ja miałam okazję się przekonać co
to znaczy być częścią Primo.
Wielką radością dla wszystkich chórzystek są nie tylko wycieczki, ale również

koncerty, jakie dajemy w ciągu roku oraz cotygodniowe
próby. Śpiewanie w chórze
daje wiele satysfakcji, lecz
wymaga sporo samozaparcia, ciągłego doskonalenia
się. Mamy świadomość, że
musimy ciężko pracować,
tak jak drużyny sportowe, bo
staramy się o wspólny sukces. Była to moja pierwsza,
ale na pewno nie ostatnia
przygoda z Primo. Serdecznie zapraszam wszystkie
dziewczyny z różnych szkół
kochające śpiew. Ja odważyłam się przyjść na swoją
pierwszą próbę - może i ty do
nas dołączysz?
Magda Pieniążek

Podsumowując,
uważam że wyjazd był bardzo
ciekawym doświadczeniem
i wspaniałą przygodą. Szczególne podziękowania należą się pani dyrygent Monice
Wilkiewicz, która prowadzi
chór Primo przy I LO w Byd-

Wszyscy uczymy
się języka angielskiego
Wszyscy uczymy się języka
angielskiego. Jest to przedmiot
obowiązkowy w każdej szkole,
jego znajomość sprawdzana
jest podczas egzaminów gimnazjalnych, matury, ale także
bardzo często w czasie zagranicznych wakacji. Niektórzy
z nas uczęszczają również na
zajęcia dodatkowe z tego języka, ponieważ chcą go poznać
jeszcze bardziej, lub po prostu
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nadążać za programem nauczania. Tak czy inaczej każdy
z nas ma styczność z angielskim.
Zastanawiało
mnie
jednak, czy osoby uczące się
w naszej szkole mają jakiekolwiek pojęcie na temat kultury, czy też historii państw
anglojęzycznych. Aby poznać
odpowiedź na to pytanie, wpadłam na pomysł zorganizowania pewnej rywalizacji między
klasami, której zadaniem było
wyłonienie
osób
mających
wiedzę na temat Wielkiej Brytanii, Ameryki oraz Australii.
Konkurs zorganizowałam ra-

zem z moimi koleżankami
z klasy: Oliwią Gatz, Paulą
Rodźko i Dominiką Sikorską.
Idea całego przedsięwzięcia została bardzo pozytywnie odebrana w murach naszej szkoły,
co jeszcze bardziej zachęciło
nas do pracy. Przygotowałyśmy
test, na rozwiązanie którego
każdy zespół reprezentujący
daną klasę miał 30 minut. Składał się on w większości z pytań
zamkniętych, jednak znalazły
się na nim również zadania
wymagające od uczestników
napisania kilku słów odpowiedzi. W drugiej części
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oczekiwałyśmy od grup popisania się
umiejętnością
współpracy oraz szybkiego
kojarzenia osób, miejsc, ﬂag,
czy też jedzenia popularnego
w krajach anglojęzycznych.
Na każde pytanie pojawiające
się na prezentacji uczestnicy
mieli 20-25 sekund.
Konkurs odbył się w naszej
szkolnej auli dnia 18 czerwca. Do rywalizacji przystąpiło
pięć klas: dwie drużyny dwuosobowe i trzy trzyosobowe.
Bardzo szybko sprawdziłyśmy
wyniki, tak by zwycięzcy mieli
okazję podwyższyć swoje oceny
z języka angielskiego. Oﬁcjalne
rozdanie nagród odbędzie się
podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego 27 czerwca o godzinie 9.00. Wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie
i uświadomienie nam, że kultura Wielkiej Brytanii, Ameryki
i Australii nie jest obca jedynkowiczom!
I MIEJSCE- drużyna klasy 1B
II MIEJSCE-drużyna klasy 1F
III MIEJSCE-drużyna klasy 2B
Kinga Wasilewska

Paryż
Paryż od zawsze widniał
na liście europejskich stolic,
które chcę odwiedzić. Słyszałam mnóstwo opowieści o tym
mieście, dla jednych jest ono
piękne, dla drugich niewarte
uwagi, czy też przereklamowane. Jednak do czasu, aż nie
zobaczyłam, nie pobiegałam,
nie pozwiedzałam, nie miałam
zdania na temat tego miejsca.
Możliwość ,,wyrobienia” sobie
własnej opinii o Paryżu umożliwiła mi wycieczka organizowana przez naszą szkołę.
Cztery dni w stolicy Francji-dokładnie tyle czasu mieliśmy na poznanie najważniejszych miejsc, kultury i historii
tego miasta. Program wycieczki od początku wyglądał dość
imponująco. Sądzę, że miał on
na celu przekazanie wszystkim uczestnikom informacji,
że czasu na odpoczynek będzie bardzo mało. Jednak jak
na prawdziwego turystę przystało, z zapałem podeszłam do
tak napiętego harmonogramu.
Wyruszyliśmy z Bydgoszczy
13 kwietnia. Naszym opiekunem podczas wycieczki był pan
Andrzej Łata, pani Marta Hartenberger oraz pani Mar Tarrus
Chinchilla. Bardzo ważną osobą od momentu przyjazdu na
miejsce stała się pani przewodnik, która przekazywała nam
niezbędne komunikaty dotyczące zbiórek, a przede wszystkim dzieliła się z nami swoją
ogromną wiedzą na temat Paryża, jego zabytków i historii.
Zwiedzanie zaczęliśmy jednak
nie od stolicy
Francji, a od
pięknej
katedry w Reims. Po
liźnięciu historii tego miasta
kierowaliśmy
się do Paryża,
który był głównym punktem
naszego wyjazdu. Przez kilka

dni odwiedziliśmy m. in. Luwr,
muzeum impresjonistów, katedrę Notre-Dame oraz Bazylikę
Sacré-Coeur. Przeszliśmy się
po Polach Elizejskich, zobaczyliśmy Łuk Triumfalny i oczywiście wjechaliśmy na Wieżę Eifﬂa, która jest symbolem stolicy
Francji, często, moim zdaniem
niesłusznie,
wyśmiewanym
przez jego mieszkańców. Nie pominęliśmy również największego i najsłynniejszego paryskiego cmentarza Père-Lachaise,
na terenie którego znajduje się
m.in. grób Fryderyka Chopina.
Z pewnością na długo zapamiętam również urokliwy rejs po
Sekwanie. Polecam każdemu
zobaczenie pięknego miasta z
zupełnie innej perspektywykoniecznie nocą !
Po czterech dniach naszego paryskiego życia nadszedł czas na
coś bajkowego, czyli wizytę w
Disneylandzie! Wyobraźcie sobie naszą radość, gdy po intensywnym zwiedzaniu mogliśmy
oderwać się od rzeczywistości w
tym magicznym miejscu! Każdy z nas po otrzymaniu biletu
i informacji na temat zbiorki
mógł stać się na jeden dzień
dzieckiem. Oglądaliśmy pokazy, jeździliśmy kolejkami oraz
przypominaliśmy sobie nasze
ulubione bajki i ich bohaterów.
Wszyscy wróciliśmy z tego miejsca z uśmiechem na twarzy.
Bardzo się cieszę, że nasza
szkoła zorganizowała tego typu
wycieczkę. Teraz mogę spokojnie stwierdzić, że Paryż z
pewnością nie jest miejscem
przereklamowanym. To miasto malownicze, różnorodne,
o bardzo ciekawej historii. Ma
w sobie to coś co czyni go niezwykłym i sprawia, że chce się
do niego wracać, wracać i wracać...
Kinga
Wasilewska
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Ręka na pulsie

KREDENS

Czas na serię ogromnej
krytyki! W końcu co innego
mogę napisać. Kiedy byłam
mała, zawsze marzyłam, że to
tam będzie moja „osiemnastka”. Głównie dlatego, że mój
jedenaście lat starszy brat ją
tam wyprawiał. Właściwie,
to miałam iść do tego samego liceum, ale też nie wyszło.
W każdym razie, nie żałuje,
że nie zostawiłam tam swoich
(właściwie rodziców) pieniędzy. Napoje (nieważne jakie) są
strasznie drogie. Zanim w ogóle
się jakikolwiek dostanie. Obsługi jest tak mało, że przy większej imprezie należy uzbroić się
w cierpliwość. Do muzyki
też nie da się poskakać, bo
„DJ” ma jakieś niespełnione
marzenia z dzieciństwa i wyżywa się swoją inwencja na
klubowiczach. Każda fajna piosenka zostaje sprofanowana,
wręcz zniszczona przez tego
pana na podwyższeniu. Przynajmniej on się dobrze bawi.
No cóż, chociaż ktoś. Łazienki
to też dość ciekawa sprawa, bo
kabiny są dwie, wspólne dla
dziewczyn i chłopaków. Nie ma

Wakacje
Wakacje to czas słońca, relaksu i dużej ilości lekkomyślnych decyzji. Zapewne każdy
z nas czeka na nie z utęsknieniem już 1 września, kiedy
to rano stając przed lustrem
w białej bluzce widzi opaleniznę kontrastującą z konturem po stroju kąpielowym.
Po roku ciężkiej pracy (albo i
nie), każdemu należy się święty spokój. Czas przysłowiowo
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też żadnych drzwi odgradzających je od zabawy. Ot, po prostu, taka ozdoba, szalet. Ale
co tam, przecież jest XXI wiek.
Może jestem staromodna, ale
naprawdę, tańczenie pod toaletą nie wydaje mi się atrakcyjne.
Fakt, wchodzenie przez
szafę do klubu robi wrażenie,
ale na tym się, niestety, kończy. Boksy są tak pooddzielane,
że da się zgubić (naprawdę, ja
się zgubiłam). Miejsce jest nastrojowe, wszystko utrzymane
w jednym stylu, więc nie jest to
zbieranina mebli ze wszystkich
stron świata, ale co z tego, jak
trzeba przeciskać się przez wąskie korytarze i w międzyczasie da się zapomnieć, po co się
szło.
Palenie ostatnio stało się modne. Niestety, większość moich

znajomych popadła w ten nałóg, więc chcąc nie chcąc, żeby
móc z nimi zamienić chociaż
dwa słowa, musiałam iść do
„palarni”. Dwie kanapy, stół.
Zmieszczą się tam 4 osoby lub
6 patyków. Było to wystanie,
więc w akcie desperacji usiadłam na stole.
Jedynym,
aczkolwiek
ogromnym, plusem jest to, że
można przywozić własne jedzenie. Chociaż na tym nie koszą.
Wynajęcie tego miejsca kosztuje około 500 zł. za noc. Gdybym
miała jednakże dokonać porównania, to jest to drugi co do
atrakcyjności klub w jakim byłam. Pierwszy to „Stara Babcia”
15 metrów dalej. Reasumując,
można sobie odpuścić.

położyć się do góry brzuchem
i nic nie robić, ewentualnie
rozpoznawać
kształty,
jakie tworzą chmury. W ramach przerwy proponuję sen
do dwunastej w południe,
a następnie chwycić za laptopa i poprzeglądać durne strony
plotkarskie, które robią sieczkę zamiast mózgu. Oto przepis
na bezproduktywność! Ja co
roku obiecuję sobie, że przez
pierwsze dwa tygodnie sobie
odeśpię, a potem będę wstawać

o normalnej porze i jakoś
skorzystam z wolnego czasu.
W praktyce, odkąd pamiętam,
jestem ogromną hipokrytką,
bo kiedy dzwoni budzik myślę:
„Jeszcze godzinka, ewentualnie
cztery”. W rezultacie kończy się
na pięciu, a po tygodniu nie
wiem, jaka jest data. Nie narzekam, bo marzę o tym cały rok,
ale na dłuższą metę to nie ma
sensu.
Sądzę, że każdy ma plany na nadchodzący czas wol-

Ręka na pulsie
ny. Morze, góry, Chorwacja
czy inne egzotyczne miejsce…
przyjaciele, rodzina, chłopak,
dziewczyna… tyle okazji, żeby
zrobić jakąś głupotę. Nigdy nie
jest różowo, ktoś złamie nogę, a
kto inny obudzi się na plaży bez
portfela. Nie chcę zachowywać
się jak nadopiekuńcza matka,
ale wszystko z głową. Pijesz?
Pij ze znajomymi, do których
masz zaufanie. Chociaż zaniosą Cię do domu, a nie zostawią
na pastwę losu, ale najpierw
zrobią sobie „selﬁe” z Twoimi
zwłokami na podłodze.
Robisz tatuaż? Okej, rób.
Nie wpadaj tylko na genialny pomysł wypisywania imienia ukochanej osoby. Ludzie
potraﬁą
być
małżeństwem
dwadzieścia lat i się rozwieść
i potem zostaniesz z jakąś Małgosią albo Jankiem. Jest też
inne wyjście z tej sytuacji. Wytatuuj sobie imię na pośladku.
Kiedy jesteście razem, możesz
tłumaczyć, że wydziergałeś się
w miejscu bardzo prywatnym.
Jak już się rozstaniecie, to
możesz rzec, że masz tę osobę
gdzieś ..., a jak Ci przyjdzie do
głowy, żeby do niej wrócić to
odwrócisz się tyłem do lustra

i przypomnisz sobie, dlaczego
wasze drogi się rozeszły.
Przed każdym wyjazdem większość zalicza moralizatorską
rozmowę z rodzicami. Spekuluję, że nie jestem jedyna w gronie ludzi, którzy ich nie lubią.
Sama wchodzę w połowie słowa
i wszystko co chcą powiedzieć
mówię w skrócie. Rodzice nas
kochają i chcą dla nas jak najlepiej, więc kiedy mama mówi,
że masz wrócić w całości, to
wróć. Niestety, coraz więcej ludzi przekonuje się szczególnie
w wakacje, że 1+1 nie zawsze
daje 2. Tutaj matematyka zawodzi, to się nazywa „ojej, nie
pomyślałem”. Mówię o skrajnościach, więc teraz jeżeli to
czytasz, to pomyślisz, że Ciebie
to nie dotyczy, ale jesteś w błędzie. Dotyczy tak samo mnie
jak i Ciebie i parudziesięciu
milionów dzieciaków na całym
świecie. To, że masz 17-18 lat
nie oznacza, że jesteś dorosły.
Fakt, możesz kupić alkohol
jeździć samochodem, czy legalnie zapalić papierosa, ale to
tyle. Nie jesteś nikim nadzwyczajnym. Dowód można mieć
tymczasowy, zdać prawko B1
lub poprosić pana spod kio-

sku, żeby poszedł i kupił fajki.
Nawet naszym rodzicom, czy
dziadkom przychodzą do głowy
głupie pomysły. Tak naprawdę,
to życie zmusza nas do tego,
żeby być dorosłym, choć tak
naprawdę jesteśmy dziećmi. To
ono zabija w nas beztroskę. Nie
mówię, że teraz masz stać się
elokwentnym, drętwym człowiekiem. Harowałeś cały rok
jak wół, żeby teraz odpocząć.
Krzyżyk na drogę, odpoczywaj
ile możesz. Za parę lat, kiedy będziesz wstawał do pracy,
do szefa, którego nienawidzisz
i nawet nie ma pocieszenia. bo
zarabiasz psie pieniądze. Będziesz z utęsknieniem patrzył
na lata licealne i wspominał.
No właśnie, tylko co… to, że
dostałeś mandat, że zostałeś/
aś ojcem/matką w młodym
wieku? Tego nie chcesz. Wspominaj wakacje życia, przegadane noce, nieprzespane godziny,
koncerty… ucz się na błędach
innych, Ty swoich w życiu popełnisz wystarczająco dużo,
żeby jeszcze z własnej woli
dopisywać do listy kolejne.

Cool-tura
Uwagę chłopca przykuwa „Cień
Wiatru”, który wkrótce zmieni
jego życie. Oczarowany fabułą
pragnie sięgnąć po następne
dzieła pióra Juliana Caraxa
i dowiedzieć się więcej o autorze
swej ulubionej pozycji. Niestety,
okazuje się, że wszystkie książki przez niego napisane zostały spalone... Daniel za wszelką
cenę pragnie odkryć mroczny
sekret, tylko czy rozgrzebywanie przeszłości nie będzie miało negatywnych skutków w teraźniejszości i nie wpłynie na
mieszkańców Barcelony?

Wakacyjne
czytanie:
„Cień Wiatru”
Ruiz Zafón

Carlos

„Książki są lustrem: widzisz
w nich tylko to, co już masz
w sobie.”
Tajemnica z dawnych lat,
niebanalne historie miłosne
osadzone w scenerii starej Barcelony... Kto jeszcze nie słyszał
o znakomitej powieści Carlosa Ruiza Zafóna musi szybko
nadrobić zaległości!
Przez
fabułę
prowadzi
nas Daniel Sempere. Pewnego letniego świtu ojciec
księgarz zabiera go na Cmen-

tarz Zapomnianych Książek,
miejsce tylko dla wtajemniczonych, gdzie zgodnie z tradycją
ma przygarnąć jedną powieść.

W swojej pierwszej książce adresowanej do starszych
czytelników Zafón opowiada o potędze słowa pisanego,
o tym, jak różnie mogą potoczyć
się nasze losy, o miłości, przy-
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Cool-tura

Kino Perła

jaźni, zwraca uwagę, na to, co
najważniejsze w życiu. Czytana
przeze mnie jednym tchem, zupełnie inna od wszystkich, na
które natknęłam się wcześniej.
Ujęły mnie szczególnie cudowne opisy, niespotykany klimat
oraz wrażliwi bohaterowie.
W niezwykle inteligentnych
dialogach przeplata się humor oraz subtelna dawka ironii. Tu każdy ma cos mądrego
do powiedzenia, począwszy od
skromnych rzemieślników do
ludzi kultury.
Książka dość gruba, jednak
warto poświęcić jej trochę miejsca w wakacyjnej walizce. Jest
to również idealna propozycja
dla tych, co zostają w domu
i w podróż mogą się wybrać najwyżej palcem po mapie - tym
razem potrzebna będzie tylko
wyobraźnia, by razem z bohaterami poznawać uroki Barcelony i przechadzać się uliczkami tego miasta.
Tych, którzy zapragną więcej,
namawiam do przeczytania innych popularnych dzieł Zafóna:
„Gra anioła” i „Więzień nieba”
(należących razem z „Cieniem
Wiatru” do cyklu Cmentarza
Zapomnianych Książek”) oraz
powieści „Marina”.

Magda Pieniążek
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Nadchodzą wakacje, co
wiąże się dużą ilością wolnego czasu. Jedną z najlepszych
możliwości spędzenia wieczoru jest oczywiście kino. Jednak dlaczego nie by spróbować
w inny sposób. Taką okazję daje
nam kino plenerowe Perła, które orgaznizowane jest każdego
lata na placu przed Drukarnią.
Seanse rozpoczynają się o godzinie 21, wstęp jest całkowicie
wolny.
W repertuarze znajdują się
najnowsze hity, ale także kino
ambitne i kontrowersyjne. Dla
każdego coś dobrego. Filmy
będą wyświetlane do końca
sierpnia, a ja każdemu kinomanowi polecam chociaż raz
wybrać się w to miejsce, gdyż
z pewnością będzie to niesamowite przeżycie. Po co zamykać
się w ciemnej sali kinowej, kiedy możemy cieszyć się sztuką
pod gołym niebem w długie letnie wieczory.
Poniżej znajdziecie repertuar na lipiec, sierpniowy odnajdziecie na stronie internetowej kina lub na Facebooku.

Znane i nieznane BΔSTILLE
W tym numerze przedstawiam Wam Bastille - kolejny
zespół grający muzykę alternatywną, który bardzo mnie
zaciekawił. Zapewne kojarzycie
przebój zeszłego lata zatytułowany „Pompeii” - to właśnie ich
dzieło. Nie jest to jednak grupa

02 Szalona miłość – Yves Saint
Laurent
03 Leonard Cohen: I’m your
man
04 Nigdy nie będę Twoja
05 Babcia gandzia
06 Thelma i Louise
09 Charlotte Rampling. Spojrzenie
10 Last days
11 Dziennik zakrapiany rumem
12 Łowca jeleni
13 Gracz
16 Projekt Nim
17 Backbeat
18 Tajne przez poufne
19 Żywot Briana
20 Hapiness
23 Pussy Riot. Modlitwa punka
24 Zdobyć Woodstock
25 Człowiek, który gapił się na
kozy
26 Płytki grób
27 Crash
30 Passione
31 Życie jest
muzyką
Milena
Marcichowska

zyskująca sławę jedną piosenką i warto pogrzebać głębiej,
aby przekonać się, że reszta
utworów jest również bardzo
interesująca.
Bastille utworzony został
w Londynie w 2010 roku z inicjatywy Dana Smitha. Nazwa
zespołu pochodzi od Święta
Narodowego Francji (Bastylii)
obchodzonego 14 lipca (jest to

Cool-tura
dzięki któremu każda piosenka
ma w sobie nutkę tajemniczości.
Mimo zajmowania się niszowym gatunkiem muzycznym, zespół jest bardzo popularny, posiada pawie półtora
miliona fanów na Facebooku.
Zapraszam Was na ich fanpage, bardzo interesujący Tumblr
oraz stronę www.bastillebastille.com w celu śledzenia na
bieżąco ich twórczości. Bastille
obecnie koncertuje, ale niestety w najbliższym czasie nie zawita do Polski.

również data urodzenia wokalisty). Grupa zadebiutowała singlem „Overjoyed” w kwietniu
2012 roku. Jej kolejne utwory
„Bad Blood” i „Flaws” znalazły
się w czołówce list przebojów
Wielkiej Brytanii, a wydany
w lutym 2013 roku „Pompeii” zyskał ogromną popularność słuchaczy (drugie miejsce
w Wielkiej Brytanii oraz pierwsze w Szkocji). Pierwszy studyjny album zatytułowany „Bad
Blood” ukazał się w marcu i
otrzymał wiele nominacji Brit
Awards. W październiku wydany został singiel „Of the ni-

ght”, który jest coverem „The
Rythm of the night” Corony
oraz „Rythm is a dancer” grupy
Snap! i promuje kolejny krążek
„All this bad blood” zawierający utwory z pierwszej płyty
i dodatkowe.
To, co najbardziej podoba
mi się w twórczości Bastille to
nietypowe brzmienia oraz bardzo charakterystyczne dla tego
zespołu teledyski, zawsze opowiadające jakaś ciekawą, choć
momentami niezrozumiałą, historię. Niesamowity jest również oryginalny głos wokalisty,

Piosenki, których warto posłuchać:
Wszystkie wymienione powyżej
oraz:
Daniel in the Den
Laura Palmer
Oblivion
These Streets
Things We Lost In The Fire
Tuning Out
Laughter Lines
The Draw
Sleepsong
Skulls
Magda Pieniążek 0H
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Sport

Święto piłki nożnej

Mundial, mundial i jeszcze
raz mundial – tym w ostatnich
dniach żyje cały świat. Po 1432
dniach od mistrzostw w RPA
u wielu ludzi ponownie pojawiła się piłkarska gorączka, która jest jednak przypadłością
jak najbardziej zrozumiałą. Dla
każdego fana futbolu te kilka
tygodni raz na cztery lata to
najlepsze dni w życiu.
Nie da się nie zauważyć,
że brazylijskie mistrzostwa nie
przykuwają uwagi Polaków tak
bardzo jak Euro 2012, jednak
nadal znajdziemy każdego wieczora rzesze miłośników pilki
przed telewizorami. Co prawda wśród najlepszych z najlepszych nie zobaczymy polskich
orłów, ale pewnie jako przyzwyczajeni do tej sytuacji, trzymamy kciuki za swoich innych
faworytów. Bo jeśli uznać piłkę nożną za religię, a kibiców
za wiernych, jesteśmy teraz
w trakcie futbolowej Gwiazdki.
Tak naprawdę, wytłumaczenie fenomenu mundialu jest
jeszcze trudniejsze niż wytłumaczenie fenomenu piłki nożnej. Jest to spotkanie najwybitniejszych piłkarzy, drużyn
całego świata, któremu towarzyszy bogata oprawa i emocje, których nie da się opisać.
Każdy chce wiedzieć, kto okaże
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się najlepszy, czy bogowie boisk i tym razem sprawdzą się
na murawie, którzy kibice będą
wylewać łzy rozpaczy i radości
po każdym meczu. Wszyscy
czekają na mistrzostwa jak na
okresowy raport o stanie futbolu. Mundial nie jest co prawda
zawsze sprawiedliwy, ale jego
wyniki stają się prawdami absolutnymi, z którymi się nie
dyskutuje.
W tym roku jesteśmy
świadkami
fantastycznych
rozgrywek, rozgrywek nieprzewidywalnych.
Statystycznie
w każdym meczu padają średnio 3 bramki, a rzadko które
spotkanie kończy się remisem.
Nie obce są też wysokie wyniki, które wcale nie są efektem
starcia się wielkich drużyn ze
słabymi konkurentami, lecz
konfrontacje piłkarskich gigantów. Z mundialem już mogą
się pożegnać aktualni mistrzowie świata Hiszpanie, a także
Anglicy, o przetrwanie musi
walczyć
jeszcze
Portugalia
i Włochy, za to wróżeni na przegranych Chile i Kostaryka, już
cieszą się z awansu. Na razie
po tych mistrzostwach, wiadomo tylko tyle, że niczego nie da
się przewidzieć, gdyż wszystko
może się wydarzyć (kto wie, czy
gdyby nasza reprezentacja pojechała do Brazylii, także nie
sprawiła, by nam niespodzianki ;) )

Przed rozpoczęciem turnieju tyle mówiło się o tym, że
Brazylia to złe miejsce, skalane
korupcją, a temu wszystkiemu
przewodniczy jeszcze gorsza
FIFA. W trakcie gdy kibice ekscytują się show na okazałych
stadionach, ludzie w fawelach
nie mają co jeść. Mówiło się
tego wiele, jednak wszystko
z czasem ucichło, bo gdy rozpoczynają się mistrzostwa, liczy się tylko futbol. Wraz z pojawieniem się piłki na boisku,
wszystko schodzi na dalszy
plan, bo do tego ta cała afera
ostatecznie się sprowadza.
Dla tych, którzy tak samo
jak ja, nie sypiają po nocach
przeżywając piłkarskie pojedynki, prawdziwe emocje dopiero się zaczynają. Jeszcze
przez prawie trzy tygodnie
będziemy śledzić zwycięstwa
i porażki najlepszych. Kto wygra? Tego nie jest w stanie
powiedzieć nikt, pozostaje nam
tylko oglądać mecze i cierpliwie
czekać. Bo gdy piłkarze walczą
o tytuł mistrzów świata, my na
naszych kanapach przez telewizorem także możemy czuć się
jak królowie
świata.
Milena Marcichowska

Sport

Pin up pole Dance
Studio
Wybrałam ten klub, ponieważ tradycyjna siłownia już mi
się znudziła. Chciałam spróbować swoich sił w dyscyplinie sportowej, która ostatnimi
czasy stała się bardzo popularna. W Internecie jest dużo
pozytywnych opinii na jej temat, ucieszyłam się, że także
w Bydgoszczy znajduje się miejsce, w którym można ćwiczyć
przy drążku. Pole Dance - taniec na rurze jest nowoczesną
formą
aktywności ﬁzycznej,
która nie tylko pozwala wymodelować sylwetkę, ale także
osiągnąć umiejętności taneczne i poprawić naszą postawę.
Jeszcze do niedawna ta dyscyplina sportowa, kojarzyła się
raczej z klubami nocnymi, niż
z tańcem, który ćwiczą „normalne” kobiety, w różnym wieku w celu poprawienia swojej
sylwetki, jednakże ten obraz
już dawno odszedł do lamusa.
Lokalizacja Pin up Pole
Dance Studio, pozostawia wiele do życzenia. Znajduję się
na Kapuściskach. Jest tylko
jeden tramwaj, który bezpośrednio jedzie w to miejsce,
a od przystanku do klubu trzeba przejść jeszcze około 10 min
pieszo. Mimo iż Kapuściska nie
są tak odległe od centrum, to
na same dojazdy traciłam ponad godzinę, jako że tramwaj
jeździ co około dwadzieścia
minut. To mnie nie zniechęciło, choć nie ukrywam, że było
to bardzo uciążliwe. Z drugiej
strony, myślę że lokalizacja nie
jest przypadkowa, ponieważ
w pobliżu tego kobiecego klubu znajduję się mnóstwo salonów kosmetycznych. Sama nie
raz po zajęciach, udałam się
do pobliskich kosmetyczek.
Klub jest mały, urządzony jak sama nazwa wskazuje
w stylu pin up, co sprzyja temu,
ze atmosfera wewnątrz jest bardzo przyjemna. Podobno czer-

wień to kolor, który zachęca do
pozytywnego myślenia. Myślę,
że w tym przypadku mogę się
z tym zgodzić całkowicie. Nadaje całemu wnętrzu ciepły
i przytulny klimat, a znajdujące się na ścianach plakaty uśmiechniętych, ubranych
w
rozkloszowane
sukienki
dziewczyn pin up, sprawiają
że wewnątrz jest również bardzo kobieco. Są dwie sale do
ćwiczeń. W pierwszej znajdują się dwie rury, a także atlas.
Jest to sala w której można
samodzielnie doskonalić swoje
umiejętności. Druga sala to ta,
w której odbywają się zajęcia,
znajduje się tam dwanaście
rur obrotowych, maty oraz piłki do ćwiczeń.
Co do obsługi Pin up Pole
Dance Studio, nie mam żadnych zastrzeżeń. Dziewczyny
zarówno z recepcji, jak i instruktorki, są bardzo pomocne
oraz napawają optymizmem.
Zajęcia są prowadzone na
trzech poziomach – basic, medium i advanced. W zależności od wybranego poziomu jest
inna cena. Karnet miesięczny
na poziomie Basic kosztuje
159zł, medium 179 zł, a karnet advanced 199 zł. Myślę , że
w porównaniu do innych
bydgoskich
klubów
sportowych jest to cena bardzo

wygórowana i jest ona zdecydowanie największym minusem.
Jednakże, moim zdaniem korzyści ,jakie niesie za sobą zapisanie się do klubu , są zdecydowanie warte tych pieniędzy.
Poprzez uczestnictwo w kursie,
nie tylko rzeźbimy sylwetkę
spalamy kalorie. Uczucie, jakie
towarzyszy po skończeniu zajęć jest nieopisane. Nie przesadzam, mówiąc, że po KAŻDYM
pobycie w tym klubie, wracałam z dobrym humorem i pozytywnym nastawieniem. Nawet
siniaki na ciele, jakie wiążą się
z uprawianiem tej dyscypliny
sportowej, tylko przypominały
o tym jak wiele już się nauczyłam, ponieważ na każdych zajęciach były widoczne postępy.
Uważam, że jest to idealne
miejsce dla każdej kobiety.
Tutaj nikt nie patrzy na wiek,
sylwetkę czy też ogólną sprawność. Wystarczą chęci, a pozytywne nastawienie oraz efekty
przyjdą same.
Oliwia Gatz
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Przez świat w trampkach i na obcasach

PRZEZ ŚWIAT W
TRAMPKACH I NA
OBCASACH

Gdyby ktoś w zeszłym
roku powiedział mi, że za jakiś
czas będę zachęcała młodzież
do wyjazdu na obóz językowy
nie uwierzyłabym w to. Swoją
przygodę z tymi ,,strasznymi
wyjazdami’’ BEZ RODZICÓW
zaczęłam w wieku 10 lat, gdy
po raz pierwszy pojechałam na
obóz taneczny. Nie będę opisywać Wam swoich wrażeń, jednak wart zapisania jest fakt,
że zostałam z niego odebrana
4 dni przed końcem - chyba
nigdy nie będę żałowała tej
decyzji.
Było też drugie - tym razem
bardziej udane podejście - nikt
mnie nie odebrał, a wróciłam
ze wszystkimi uczestnikami
tym razem zwykłych kolonii na
czas. Jednak nie był to wyjazd
moich marzeń i postanowiłam
sobie wtedy, że nigdy na żaden
obóz już nie pojadę.
Wyobraźcie sobie więc
moją radość, gdy rodzice poinformowali mnie o niespodziance, którą ukrywali przede mną
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przez dłuższy czas - obozie językowym w angielskim mieście
Hastings. Wakacje już zaplanowałam i nie było w nich miejsca na tego typu ,,wypad’’. Tak
więc radości w pierwszej chwili nie okazałam. Wiedziałam, że 17
dni to nie wieczność,
ale nie czas był tutaj
największym problemem. Tak jak wspominałam, nie lubię kolonii, nie lubię, gdy ktoś
mówi mi o której mam
jeść, wstać, wyjść na
spacer, bawić się itd.
Czułam, że wszystko
będzie wyglądać tak
jak zawsze, z małą różnicą, że mieszkać będę
u brytyjskiej rodziny.
Spakowałam się i
wyjechałam. Po długiej
podróży
autobusem
znalazłam się na miejscu. Otrzymałam plan
zajęć, które będą odbywać się w ciągu dwóch tygodni,
po czym wsiadłam w taksówkę
odwożącą mnie do domu. Drzwi
otworzyła mi zaspana, lecz bardzo miła Angielka, która przedstawiła mi swojego męża i resztę
domowników, czyli trzy współlokatorki. Jedna z Włoch, druga
z Finlandii, a trzecia z Hiszpanii- po usłyszeniu kraju pocho-

dzenia tej ostatniej stwierdziłam, że być może nie będzie tak
źle –upieczę dwie pieczenie na
jednym ogniu szkoląc angielski i hiszpański, którego wtedy
uczyłam się od roku. Z każdą
chwilą przekonywałam się, że
jest coraz lepiej. Mój pokój był
bardzo przytulnie urządzony,
a wierzcie mi, spodziewałam
się gołych ścian, łóżka i szafy,
w której będę mogła rozłożyć
swoje rzeczy.
Rodzina była fantastyczna.
Od razu otrzymałam klucz od
ich mieszkania i zostałam zabrana na przejażdżkę po mieście, podczas której miałam
nauczyć się drogi do domu a naprawdę nie jest to łatwe,
gdy wszystkie domy wyglądają tak samo. Bardzo pomocne
okazały się moje współlokatorki, które mieszkały z rodziną
nieco dłużej i jeździły ze mną
autobusami do szkoły, czy też
na wieczorne spotkania.
Sama zastanawiałam się,
co sprawiło, że nie myślałam
o szybkim powrocie i po prostu
cieszyłam się z tego,że tam jestem. Przede wszystkim dzień
wyglądał inaczej niż podczas
zwykłych, moim zdaniem, nudnych kolonii. Tutaj wiele rzeczy
zależało ode mnie. Oczywiście,
wiedziałam,że lekcje mam na
9 rano i że muszę o tej godzi-
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nie znaleźć się w szkole, ale
nikt nie mówił co muszę robić
rano. Jeśli chciałam zjeść - budziłam się wcześniej i szłam
zrobić sobie śniadanie, jeśli
jednak stwierdziłam,że dłuższy sen jest tego dnia dla mnie
ważniejszy, schodziłam do
kuchni i brałam jedynie lunch
przygotowany przez moją „host
mother”.
Następnie
szłam
na przystanek autobusowy
i uczestniczyłam w zajęciach
prowadzonych w szkole językowej. Jedynym problemem tutaj
był fakt, że nie utworzono grupy z moim poziomem językowym, więc musiałam znaleźć
się na lekcjach w klasie o nieco
słabszym poziomie. Jednak nie
było to dla mnie problemem,
wierzcie mi, będąc w Anglii na
każdym kroku szkolimy swój
angielski. Bardzo lubiłam też
to, że w grupach nie znajdowali
się tylko Polacy, z którymi przyjechałam do Hastings. Była to
„mieszanka” kulturowa. Uczyłam się z Hiszpanami, Dunkami, Niemcami, Włochami, czy
też młodzieżą z Finlandii, co
zaowocowało nowymi przyjaźniami. Lekcje nie wyglądały tak
jak w szkole. Głównie pracowaliśmy w grupach, tworzyliśmy
projekty, pisaliśmy przemówienia. W to wszystko umiejętnie
wplatano nauczanie kultury

i historii Wielkiej
Brytanii. Dzięki temu
nie byłam zdziwiona,
gdy Angielka, u której mieszkałam, zeszła ze schodów, tak
abyśmy się na nich
nie minęły-to po prostu przynosi pecha.
Po południu z grupą Polaków i naszą
opiekunką szliśmy
do parku, gdzie jedliśmy lunch. Następnie zawsze czekała na nas jakaś
atrakcja - przeważnie
odkrywaliśmy
nowe miejsca w mieście, czy też braliśmy
udział w zabawach,
czy konkursach. Wieczorami
odbywały się imprezy, lecz to
od nas zależało, do której godziny bierzemy w nich udział.
Jeśli woleliśmy integrować się
z naszą rodziną, mogliśmy wracać do domu wcześniejszym
autobusem.
Podczas wyjazdu nie zabrakło wycieczek poza miasto. Oczywiście, odwiedziliśmy serce Anglii, czyli Londyn.
Dwukrotnie znaleźliśmy się
w stolicy, raz celem podróży
było zwiedzanie, tydzień później nadszedł czas na zakupy.

Mieliśmy około 6 godzin na
,,buszowanie’’ po sklepach
słynnej Oxford Street,co spotkało się z dużą radością wśród
damskiego grona obozowiczów.
Czego nauczysz się w Hastings?
Oczywiście języka angielskiego,
ale również odpowiedzialności oraz samodzielności. Nikt
nie prowadzi nas tam za rękę.
Każda grupa posiada polskiego
opiekuna, jednak nie mieszka
on z nami w jednym miejscu,
nie budzi nas rano oraz nie odprowadza nas do domu. Radzimy sobie sami, jednak zawsze
możemy liczyć na pomoc. Rodziny są specjalnie dobrane,
współlokatorzy bardzo mili, bo
przecież każdy z nas ma tam
wspólny cel-świetnie się bawić
i zapamiętać ten czas na zawsze!
Tym bardziej, że Hastings to
urokliwe nadmorskie miasto,
w którym nie ma miejsca na
nudę!
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Zatoka marzeń
Kontynuacja
opowiadania
z poprzedniego numeru.
Zapraszamy do archiwym,
tych, którzy nie czytali
poprzednich rozdziałów.
- Masz się odwrócić i nie dyskutować.
Janek wykonał polecenie
siostry. Stanął i czekał, co
będzie dalej.
- No, i … ? – zapytał niecierpliwie.
W tym momencie ktoś zasłonił mu oczy.
- Zgadnij, kto to? – usłyszał znajomy szept tuż przy
uchu.
- Nie wiem. Wykluczam syreny. Nimfa błotna stoi przede
mną. Czarownice raczej tu
nie latają. Może Irys bogini
tęczy mnie nawiedziła. Musisz mi podpowiedzieć. – zaśmiał się głośno i szybko odwrócił – A z tobą jeszcze się
policzę! Ja ci pokażę, ty małpo!– Janek pogroził palcem
siostrze.
- Co mi pokażesz? – Zosia
śmiała się i chowała za plecami Małgosi – Może budkę
z lodami, żebym mogła sobie
jakiegoś wybrać?
- A nawet i dwa. – Janek był
szczęśliwy. – Ale jak? Jak to
możliwe, że ty jesteś tu?
- Może to przeznaczenie? Mówiłam ci, że jadę do ojca, który pracuje w hotelu. A potem
z Zośką dogadałyśmy się, że
jedziecie w to samo miejsce
i umówiłyśmy, że nic ci nie
powie. – zaczęły się śmiać.
- My chyba jesteśmy bratnimi duszami, jak w książkach? – zaszczebiotała Zosia
i spojrzała na Małgosię.
Dziewczyna skinęła potwier16

dzającą głową. Ruszyli w
stronę recepcji, z której wyszło czterech kelnerów. Podeszli do Małgosi.
- Dzień dobry. Gdzie są walizki? – zapytał jeden z nich.
- Tam, przy wozie kempingowym. – dziewczyna wskazała palcem – Te czerwone to
moje, reszta jest dziadków.
- Ale masz fajnie, ja musiałem wszystko sam targać.
Szli dalej. W drzwiach recepcji pojawił się wysoki blondyn. Był bardzo przystojny.
- Gośka, a karton książek to
od razu do pieca! Wakacje
są, po co to targasz ze sobą?
- Maks! – dziewczyna podbiegła do chłopaka, rzuciła
mu się na szyję i wycałowała
policzki.
Janek posmutniał, patrzył
na nich i nie wiedział, co ma
myśleć. Po głowie krążyły mu
różne wersje: „To mój chłopak”, „To mój kolega, ale nie
tylko”, „To mój ….”. Małgosia przyprowadziła blondyna
za rękę.
- To mój kuzyn. Maksymilian. – przedstawiła.
Jankowi kamień spadł serca
z taką siłą, że poczuli to w
Australii.
- A gdzie babcia z dziadkiem?
– Maks ściskając rękę Janka
wypytywał Małgosię.
- Poszli już do ojca.
Zza pleców Janka pojawiła
się Zosia. Przy wielkim chłopaku wyglądała jak kruszynka. Spojrzała do góry. Miała
wrażenie, że ma ze trzy metry.
- A to pewnie ta mała gaduła, o której mi mówiłaś przez
telefon? – zaśmiał się chłopak.
- Tak, to Zosia.
- Cześć! – wyciągnął rękę –
Słyszałem, że lubisz uczyć
się języków.

- Cześć! – Zosia spojrzała na
jego wielką rękę i z lekką obawą przed zgnieceniem podała swoją. – Lubię. – O dziwo
uścisk chłopaka był delikatny i nie zrobił jej krzywdy.
- To się dobrze składa, bo ja
uczę tu greckiego. Jeśli ktoś
chce, oczywiście.
- Ale fajowo! – zapiszczała z
radości.
- Widzisz, mówiłam że będzie
chciała. – Małgosia poklepała kuzyna po ramieniu.
Przeszli przez recepcję i wyszli przy basenie. Na krzesełku ratownika siedział rudy
chłopak. Znudzona mina,
okulary na nosie. Głowa
kręciła mu się na wszystkie
strony, rozglądał się wszędzie, tylko nie tam gdzie powinien. Na basenie dzieciaki
wskakiwały do wody, niebezpiecznie blisko krawędzi,
goniły się i popychały. Janek
zgrzytnął zębami.
- Jak ratownik może na coś
takiego pozwolić. – pomyślał
– Przecież komuś może stać
się krzywda.
- O nie! To znowu on. – Małgosia jęknęła widząc ratownika. – Wydaje mu się, że jest
greckim bogiem i wszystkie
laski tylko na niego patrzą.
W zeszłym roku krążył wokół
mnie jak sęp. Mieli już go nie
zatrudniać.
- Tak, ale znajdź tu ratownika w sezonie. Wszystkich
najlepszych zgarniają duże
hotele w centrum.
- Miałam nadzieje, że go nie
zobaczę.
Małgosia udając, że nie widzi
rudego chłopaka, przeszła
obok. Szli w stronę domków,
gdy minęli ich kelnerzy niosący walizki i karton z książkami. Zeszli z głównej ścieżki prowadzącej do plaży.
Jankowi wydawało się, że to
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ta sama droga, którą szli po
przyjeździe. Doszli do małego, dwupokojowego domu,
który stał w zagajniku oliwkowym, stworzonym jakby
specjalnie, żeby go osłonić.
- Jak długo zostaną dziadkowie? - Zapytał Maks.
- Dwa albo trzy dni. Dziadek chce odpocząć trochę po
jeździe. Zaczyna się szybciej
męczyć.
Weszli do środka. Dwa małe
pokoiki wydawały się bardzo
przytulne. Jeden miał niebieskie ściany z trzema rzędami
małych różowych kwiatów,
niewielkie łóżko, na którym
leżały miśki i wielkie serce z
napisem „Dla mojej córeczki”. Drugi był trochę większy, wyglądał jak skrawek
leśniczówki
przywiezionej
z Polski. Na ścianie wisiały
stara strzelba i głowy sarny,
jelenia i dzika. Obok stała
pusta biblioteczka. W pokoju pachniało tytoniem. Janek domyślił się, że to pokój
dziadków Małgosi. Dziewczyna szybko wypełniła półki biblioteczki książkami.
Zosia zaciekawiona zaczęła
przeglądać tytuły.
- „Ciepły lód” – przeczytała
na głos. – O czym to?
Małgosia lekko zakłopotana
wzięła od niej książkę.
- To przeczytasz jak będziesz
trochę starsza.
- A to? „Gry miłosne”.
- Do tego też musisz dorosnąć. – dziewczyna zmieszała się jeszcze bardziej.
Janka zainteresowało, cóż
takiego skrywają te książki.
Podszedł do półki, wyciągnął
jedną i zaczął czytać streszczenie na okładce.
- Ooo! – wydał z siebie lekki okrzyk zdziwienia. Wziął
drugą do ręki, zaczął czytać
– Ta się jeszcze lepiej zapo-

wiada.
Małgosia spojrzała na niego
i z lekkim rumieńcem zaproponowała.
- Jak chcesz mogę ci je pożyczyć. Ale się rozczarujesz,
jeśli spodziewasz się ostrej
jazdy. To są książki dobrych
pisarzy, którzy lubią bawić
się słowami i opisywać to, co
oczywiste w sposób troszeczkę inny niż byś się spodziewał. – mówiła tajemniczo.
- Chętnie poczytam. – Janek
chwycił „Gry miłosne” – Ta
będzie pierwsza. – spojrzał
na książkę z zadowoleniem.
- Dobry wybór – Małgosia
chciała zmyć z jego twarzy
szyderczy uśmieszek – pisana jest prostszym językiem.
Na pewno zrozumiesz.
Janek zrozumiał aluzję i
przestał się głupio uśmiechać.
- Chodźmy na taras. – zaproponowała dziewczyna i skierowała się do dużych, drewnianych drzwi.
Wyszli na niewielki taras,
nad którym górowały przepiękne
zwoje
winogron,
dając miły cień. Małgosia
rozejrzała się dookoła, podeszła do niewielkiego murka i
oparła się o niego łokciami.
Zosia biegała po tarasie podziwiając kwiaty rosnące w
doniczkach. Janek stanął w
drzwiach i zaczął przyglądać
się dziewczynie. Stała, błądząc gdzieś daleko myślami, gładziła głowę kota, który pojawił się niewiadomo
skąd. Sukienka spływała po
jej plecach w dół, delikatnie
uwydatniając biodra i pośladki. Janek stał nieruchomo jak kamień, zapatrzony
w owe zjawisko.
- Niezły widok. – usłyszał za
plecami głos Maksa.
Zmieszał się i odwrócił wzrok.

Maks ciągnął dalej.
- Wiem, nie pytaj skąd, że się
jej spodobałeś, więc tego nie
spieprz. Widzisz, moja kuzynka jest inna niż te wszystkie dziewczyny, bardzo czuła
i delikatna, a zarazem twarda i często nieprzystępna.
Rzadko kogoś wpuszcza do
swojego świata. Wiec, jeśli
ją zranisz to … – zatarł ręce,
chwycił fartuch, który miał
przewieszony w pasie i skręcił go, aż zatrzeszczał materiał – Rozumiemy się? – spojrzał na Janka znacząco.
- Jasne.
- Wybacz, że tak zaczynam,
ale traktuję Gośkę jak siostrę.
- Jasne. Nie ma sprawy.
– Janek wykrzywił usta w
czymś, co miało przypominać uśmiech – Wariat! – pomyślał – Co on sobie myśli.
Ledwo ją znam.
Dziewczyna wyrwała się z
zamyślenia i spojrzała na
nich.
- Maks, czy ty znowu zaczynasz tą swoją głupią gadkę?
– podeszła do nich i spojrzała kuzynowi prosto w oczy.
Wielki blondyn, przy którym
wszyscy wyglądali jak krasnale zaczął się nagle kurczyć.
- Przepraszam cię, ale wiesz
…. – nie dokończył.
- Wiem, wiem! Jesteś nadopiekuńczy! – obruszyła się
dziewczyna – Sama sobie potraﬁę dać radę.
- Sorry, nie chciałem. – poklepał Janka po ramieniu i
widząc, że Małgosia jest na
niego wściekła zaczął się wycofywać – To ja może pójdę
przywitać się z dziadkami. –
wyszedł.
- Przepraszam cię za niego.
Jest jedynakiem i traktuje
mnie jak młodszą siostrę.
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- Nie ma sprawy. Fakt, trochę mnie nastraszył, ale
mam nadzieję, że nie będzie
aż tak źle.
- Chodźcie, coś wam pokażę –
Małgosia chwyciła Janka za
rękę i poprowadziła wzdłuż
tarasu do małej bramki.
Zosia przybiegła tuż za nimi.
Stanęła na skraju wąskiej
kamiennej ścieżki i rozejrzała się dookoła.
- Ale tu pięknie. Masz najpiękniejszy widok na świecie. – powiedziała z wielkim
zachwytem.
- Tak. – dziewczyna nie ukrywała, że widok jest przepiękny – Ale mam coś jeszcze.
Spójrzcie w dół. – wskazała
palcem biały dom na końcu
kamiennej ścieżki, przy którym kręcili się rodzice Janka
i Zosi. – Mam też najkrótszą
drogę do moich nowych przyjaciół. – spojrzała na chłopaka z pięknym, promiennym
uśmiechem i ścisnęła go za
rękę, przybliżyła się do jego
twarzy i szepnęła – Słyszałeś
co mówił mój kuzyn? – nie
dała mu odpowiedzieć – Nie
spieprz tego?
Jankowi zabłysnęły oczy, a
na ustach pojawił się szeroki uśmiech. Gdyby mógł się
unieść w powietrzu, stałby
się asem lotnictwa. Spojrzał
jej prosto w oczy i szepnął:
- Nie mam zamiaru.
Patrzyli jeszcze na siebie i
robiliby to jeszcze przez kilka długich chwil gdyby nie
Zośka.
- Zobaczcie! To nasz domek!
– zapiszczała z radością i
trącając ich pognała do rodziców.
- Chodź, poznasz moich rodziców. – powiedział chłopak
i delikatnie pociągnął ją za
rękę.
- A może dasz im i mnie się
18

rozpakować? – zapytała patrząc na niego zalotnym
spojrzeniem.
- To może wieczorem nas odwiedzisz?
- A nie będę przeszkadzała?
- W życiu! Moi staruszkowie
są fajni. Jak się mama dowie,
to zaraz jakieś lody skombinuje. – Janek zaśmiał się,
ale zaraz spoważniał – Lubisz lody?
- A spotkałeś kiedyś dziewczynę, która ich nie lubi? –
zaśmiała się Małgosia.
- No tak, zapomniałem, że
należycie do gatunku lodożerców. „Nie, ciasteczek nie
mogę, bo mi w biodra wchodzą. Ale lody bardzo chętnie”
– parodiował Janek.
Dziewczyna zaśmiała się.
- Czy to była twoja mama?
Janek zaśmiał się i udawał,
że poprawia włosy, jakby
miał pełno loków na głowie.
- Nie, moja ciotka. Mama
wyznaje zasadę: wszystkiego
po troszeczkę, a nigdzie nie
wejdzie.
- Widzę, że ma normalne podejście. – uśmiechnęła się –
To co? Widzimy się po kolacji?
- Czekam z niecierpliwością.
Janek wyszedł przez bramkę. Oparł się o nią i obserwował jak dziewczyna znika
w drzwiach.
- O rany. – pomyślał, chwycił
się za głowę i ruszył pogwizdując w dół ścieżki.
- Co ci tak wesoło? – ojciec
ze zdziwieniem powitał syna
w progu drzwi.
Janek jakby go nie zauważył.
- Wiesz mamo, po kolacji będziemy mieli gościa. Przyjdzie ta koleżanka, o której
mówiła Zośka.
- Ach, ta …
- Małgosia! – krzyknęła Zo-
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sia ze swojego pokoju.
- Tak, Małgosia. No dobrze.
Ale co my postawimy na stół.
Mam nadzieję, że trochę owoców i lody wystarczą i może
jakieś ciastka. – mama już
planowała wieczór.
Janek podszedł do mamy i
cmoknął ją w policzek.
- Jesteś cudowna.
Ojciec patrzył na to wszystko ze zdumieniem.
- Przepraszam, czy ja przespałem tydzień? Coś mnie
chyba ominęło?
- Później ci opowiem kochanie. – matka spojrzał na
męża – Teraz chodź, chciałabym obejrzeć, jak tu wszystko wygląda. – wzięła męża
pod rękę i wyszli na spacer.
Rozdział 6
Sala restauracyjna była podzielona na dwie części: z
jednej strony były stoliki
dla gości, z drugiej zaś częściowo otwarta kuchnia, w
której kucharze popisywali
się swoimi umiejętnościami.
Ściany, jak wszystko w Grecji, były białe, tu przyozdobione rysunkami z mitologii. Siedzieli przy stoliku i
rozmawiali. Janek rozglądał
się po sali, ale nigdzie nie
widział ani Małgosi, ani jej
dziadków.
- Dziwne. – pomyślał – Może
coś się stało?
Po kolacji wrócili do domku.
Podróż, którą odbyli przez
ostatnich kilka dni, wszystkich zmęczyła i nie mieli
ochoty nigdzie chodzić. Janek wziął pożyczoną książkę, rozsiadł się wygodnie w
fotelu na tarasie, oparł nogi
o kamienny murek i zanurzył się w lekturze. Książka
wciągnęła go tak bardzo,
że nie zauważył, kiedy się
ściemniło. Rodzice odpoczy-
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wali na niewielki kanapce,
stojącej w rogu tarasu. Lampiony, które zapaliła Zosia,
dawały przytulne światło.
Panowała leniwa atmosfera.
W pewnym momencie przy
bramce, znajdującej się przy
ogrodzeniu tarasu, pojawiła
się Małgosia. Zosia od razu
ją zauważyła, ale dziewczyna przyłożyła palec do ust,
po cichu otworzyła zasuwkę
i podeszła do Janka.
- I co? Ciekawa? – zapytała
znienacka.
Chłopak o mało nie spadł z
fotela.
- Bardzo! – zaśmiał się – Tak
bardzo, że nie usłyszałem
jak podchodzisz.
- Widziałam, jak pochłaniasz
strony i byłam ciekawa, jak
ci się podoba.
- Jest niesamowita! Nie wiedziałem, że można tak pisać,
no wiesz, o tych rzeczach. –
Janek był lekko zakłopotany
mówiąc „o tych rzeczach”.
Nie wiedział, jak ma o tym
mówić z dziewczyną. Z chłopakami to inaczej, ale jakich
słów użyć w rozmowie z kobietą.
- Wiem! Autor świetnie to
opisuje, a jednak słowa dobiera na tyle inteligentnie,
że nie robi się to wulgarne.
– widziała, że chłopakowi zabrakło słów, więc dokończyła za niego.
- Wyjęłaś mi to z ust. – spojrzał na nią i się uśmiechnął
– Gdzie byliście podczas kolacji? Nie widziałem cię na
sali.
- Widzisz, mój tata jest tu
szefem kuchni i razem z
Maksem i wujkiem przygotowali dla nas powitalną kolację.
Na te słowa podeszli rodzice
Janka.
- A więc dlatego wszystko jest

Na wezoło
takie smaczne. – powiedziała
mama – Polski szef kuchni,
polskie potrawy z lekką nutą
greckich smaków.
- Dziękuję. – powiedziała
Małgosia.
Zosia podbiegła do rodziców.
- To jest Małgosia! – zaszczebiotała.
- Więc to ona. – ojciec wyciągnął rękę na powitanie –
Moja córeczka jest panią zachwycona.
- Proszę mi mówić po imieniu. – dziewczyna nie lubiła,
gdy ktoś do niej mówił per
pani.
- No dobrze. Zośka cały czas
o tobie opowiada, jest tobą
zachwycona. Małgosia to,
Małgosia tamto, jakbyście
znały się z miesiąc.
W międzyczasie mama z Zosią przyniosły lody. Usiedli
przy niewielkim stoliku.
- Zosia mówiła, że dużo czytasz. Studiujesz literaturę? –
kontynuował ojciec.
- Nie. – zaśmiała się dziewczyna – Czytam, bo lubię i
jeszcze nie studiuję, dopiero
za rok będę zdawała maturę.
Chłopak uśmiechnął się.
Wcześniej nie śmiał zapytać
jej o wiek, ale ojciec go wyręczył.
- A co byś chciała studiować? –ciągnął ojciec.
- Marzy mi się historia sztuki. Chciałabym zajmować się
renowacją zabytków.
- Ciekawe, naprawdę ciekawe. – ojciec podrapał się
po głowie. – Ale to strasznie
ciężki kierunek.

CDN

Spotykają się dwie koleżanki.
– Świetnie wyglądasz! Wypoczęta, zrelaksowana... Byłaś
już na urlopie?
– Ja nie, ale mój szef był...

Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł
syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie
wiem, ale już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!

Dwaj zawiani panowie rozmawiają przy kieliszku.
– Ech, życie, życie, okrutne życie... – wzdycha jeden z nich. –
Miałem wszystko o czym człowiek może marzyć: cichy dom,
pieniądze, dziewczynę...
– I co się stało?!
– Żona wróciła z wczasów tydzień wcześniej...

Fąfara, który planuje wycieczkowy rejs statkiem po Bałtyku,
poszedł do lekarza i prosi o pomoc w związku z chorobą morską. Lekarz daje mu radę:
- O, to proste! Musi pan zjeść
pięć dużych, soczystych pomidorów.
- To pomoże?
- Nie, ale będzie wspaniale wyglądać na wodzie.

Jasio pyta tatę:
- Tato, co to są muﬂony?
- To takie głupie ryby.
- Ale oni tutaj piszą, że one
skaczą po skałach.
- No i sam widzisz jakie to są
głupie ryby!

Student wraca z wakacji i mówi do
kolegi:
- Szkoda że tego nie widziałeś.
Jechałem na słoniu, a obok mnie
dwa lwy...
- I co dalej? Co dalej?
- Musiałem zejść z karuzeli...
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