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„Nie ukrywam, że mój śmiech jest czasem
pewnego rodzaju tarczą.”

Dni Klasowe
Tradycji stało się zadość! Jak co
roku nasi pierwszoklasiści mieli za zadanie pokazać swoje klasy
z jak najlepszej strony. W tym roku
musieli oni przedstawić przeróżne
subkultury, dlatego dzięki nim,
przez ostatnich kilka tygodni szkoła była nie do poznania, od czaszek
i mroku, po kwiaty i wesołe piosenki.
Na pewno nie było nudno. A co mogliśmy przez ten czas podziwiać?

Disco

Jako pierwsza swoje
klasowe
przedstawiła
sa 1a. Przygotowali dla
imprezę disco, którą

go wszyscy będziemy pamiętać.
Kolorowa krepa w oknach, płyty
winylowe, kolorowe balony - takie ozdoby towarzyszyły nam przez
dwa dni zabawy z biolchemem. Na
każdej przerwie mogliśmy słuchać
imprezowej muzyki, śpiewać karaoke czy tańczyć z organizatorami.
Zdecydowanie były to najbardziej
kolorowe dni klasowe.

Skejci

Wchodzimy do szkoły a tam egzo-

dni
klanas
dłu-

tyczne palmy przy drzwiach, idziemy dalej i widzimy mnóstwo desek.
To klasa 1e chciała przenieść nas
w skejtowski klimat. Nasz mat-fiz
zapewnił nam bardzo dobrą zabawę Przez dwa dni mogliśmy
balansować na rurze pcv, rzucać
fullcapem, posłuchać muzyki i najeść się słodkości.
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Dni klasowe
„Rowerowe Jamboree”
Pokaz Trendów w corocznym programie
Samorządu Uczniowskiego
Studniówka w Jedynce
Mniejszy brzuszek – większe serce

Ręka na pulsie

Dzień z życia feministki
Co zjeść, żeby przeżyć?
Zapałka i Cafe Kino
WOŚP – od strony wolontariusza
Wilk i owca
Studia w pigułce
Zbędna krytyka, czyli o Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
„Nie ukrywam, że mój śmiech jest
czasem pewnego rodzaju tarczą.”
Prawda i mity o pracy w hospicjum

Cool-tura

Jak obiecywali ... tak zrobili!
Rozpoznajesz siebie?
Jak rozmnaża się bloger?
Fanfiction
WOŚP’owe rapowanie
Znane i nieznane: Grouplove
Party hot 20

Na kozetce

10 rzeczy, których nie powinieneś robić
w związku – czyli czarne kwiatki życia we
dwoje z męskiej perspektywy.

Drodzy
Czytelnicy!

Po feriach wracamy do Was wypoczęci
i jak zawsze pełni pomysłów. Dlatego też w
najnowszym wydaniu
gazety zobaczycie nasze
karykatury,stworzone przez Zuzanne Metkowska,dzięki czemu poznacie bliżej redakcję. Co
wiecej znajdziecie odpowiedz na pytania
takie jak: co studiować, co przeczytać,gdzie ćwiczyć, jeść,bawić się, a takze po
raz kolejny zaprezentujemy Wam nasz
szkolny talent oraz dowiecie sie co ostanio dzialo sie w Jedynce i Bydgoszczy.
Zapraszam do milej lektury!
Kinga Wasilewska

Drodzy czytelnicy, redaktorzy, opiekunowie gazetki!

Przez świat w trampkach i na
Chciałabym serdecznie podziękoobcasach
wać
Wam za chwile spędzone wspólnie
MASO CORTO
Wyznania podróżnika
MOZAIKA WSPOMNIEŃ - GRAN CANARIA

Lekkim piórem

Co kryje się za lustrem?
Zatoka marzeń

Na wesoło

przy reaktywowaniu i tworzeniu kolejnych numerów „Ellyty”. Wydanie, które właśnie się ukazało, jest ostatnim
w którym uczestniczyłam w powstawaniu artykułów i kształtowaniu wizerunku pisma. W życiu każdego człowieka pojawiają się nowe perspektywy
i wyzwania, którym i ja zamierzam sprostać. Raz jeszcze dziękuję za dwa lata
owocnej współpracy. Z ciekawością
będę śledziła poczynania naszej gazety.
Pozdrawiam i życzę sukcesów!
Zastępca redaktora naczelnego
Magda Pieniążek
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Metale

Klasa IB wprowadziła najmroczniejszą atmosferę ze wszystkich,
glany, skóry, czarne okna. Jeśli ktoś
nie wiedział o co chodzi, mógł się
naprawdę przestraszyć. Chociaż zadanie było trudne, human podołał
zadaniu. Osoby nielubiące ciężkiej
muzyki przeżywały jednak niesamowitą udrękę podczas przerw. Na
szczęście nie były one jednak nudne, rzut glanem, pogo i najlepsze
- koncert zespołu metalowego, na
pewno spodobały się publiczności.

Hipisi
Klasa 1c przeniosła nas we wspaniały hipisowski klimat. Przez dwa
dni mogliśmy skosztować pysznej
lemoniady, ciasteczek czy ciasta.
Wielbiciele czworonogów mogli wesprzeć datkami bydgoskie schronisko. Zorganizowano też wiele konkursów, ze wspaniałymi nagrodami,
takich jak kręcenie hulahopem lub
limbo. Nagrodę główną, czyli wyjście
dla całej klasy na lodowisko wygrała
klasa 1b. Finałem hipisowskich dni
klasowych był występ całej klasy
i wspaniały sześciokilogramowy tort
dla wszystkich uczniów szkoły!

Eleganci

Atmosfera niczym z ,,Wielkiego
Gatsby’ego’’? To przez swoje dwa
dni zagwarantowała nam klasa
I D. Myślę, że nie tylko ja byłam
zachwycona ich pięknymi, wyszu-
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na tzw. ,,ściance’’. Niejeden
zapewne zapragnął być celebrytą!

Dresy

kanymi strojami, muzyką, wyszukanymi atrakcjami, a szczególnie
fontanną z czekolady, do której na
każdej przerwie była niekończąca
się kolejka. Dzięki elegantom mieliśmy również jedyną pewnie w życiu okazję do przejścia się po czerwonym dywanie i zrobienia zdjęcia

Jak
mawiają,
najlepsze na koniec, czy tak
było i w tym wypadku?
Naszą wisienką na torcie
okazała się klasa I F, która starała się namówić nas
do pokochania dresów. Myślę, że konkursem na najlepszego z nich, atmosferą niczym
ze stadionu Zawiszy i dresiarskim
karaoke przekonali niejednego.
Mnie jednak ,,zdobyli” swoim napojem bogów - ,,Mocnym Fullem”.
Dzięki biolchemom mieliśmy także
niepowtarzalną okazję podziwiać
niektórych nauczycieli w bardziej
nieformalnych strojach. Było warto
czekać na nich do samego końca!
Kto wygra te emocjonujące zmagania? To już niedługo się okaże.
Naszym
skromnym
zdaniem,
wszystkie klasy idą łeb w łeb.
Czekamy na decyzję samorządu
z niecierpliwością.
Aleksandra
Gąsiorowska
Marta Łosińska
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ra rozpoczęła spotkanie
oraz Dominika Wilkiewicz
i Julia Sukiennik.
Na wstępie podróżnik opowiedział historię Kazimierza Nowaka,
który w latach 30 ubiegłego wieku przemierzył Afrykę z północy na
południe i z powrotem.
Jako środki transportu służyły mu między
innymi konie, wielbłądy,

„Rowerowe
Jamboree”
05.02.2015 r. o
godz. 10:45 gościem w
naszej bibliotece szkolnej był pan Norbert
Skrzyński, który opowiedział klasie Ic między
innymi
o
rowerowej
sztafecie po Japonii. Towarzyszyły mu harcerki:
Joanna Grzanka, którower i łódź. Następnie
pan Skrzyński opowiedział o projekcie „Rowerowe Jamboree 2015”.
Trasa ma przebiegać
z Polski przez Europę,
Azję Mniejszą, Bliski
Wschód, Azję Centralną, Chiny, aż do Japonii.
Uczestnicy
przemieszczają się głównie rowerem. Cała trasa po-
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dzielona jest na 9 etapów. Pan
Norbert wziął udział jako prowadzący
w pierwszym etapie Warszawa-Czerniowce, który rozpoczął się 2 stycznia a zakończył 14 stycznia. Grupa
miała do przejechania 868 km. Ten
niezwykły podróżnik podzielił się
z nami swoimi przeżyciami podczas
trasy. Szczególnie zainteresował
nas fakt, że zgrany zespół stanowili nieznający się wcześniej ludzie,
których łączył wspólny cel. Codziennie docierając do miejscowości,
w której grupa zatrzymywała się
na noc, robiła sobie pamiątkowe
„selfie” przy tablicy z nazwą miasta bądź wsi. Po drodze spotykała
wielu życzliwych ludzi. Rowerzyści często organizowali spotkania
na temat projektu co spotykało się
z wielką ciekawością mieszkańców
danych miejscowości. Największe
zainteresowanie polscy rowerzyści
wzbudzali na Ukrainie. Jak mówi

podróżnik, wiele
osób ich pozdrawiało, machało
przez szybę, ktoś
spowodował, że
się
zatrzymali
i skierował rowerzystów
do
świetnej restauracji.
Pierwszy etap
zakończył
się
w
Czerniowcach na Ukrainie.
Drugi
etap UkrainaTurcja również
zakończył się sukcesem 5 lutego. Obecnie trwa trzeci etap- Turcja, jego zakończenie planowane
jest na 28 lutego. Do końca „Rowerowego Jamboree” pozostanie
6 etapów. Meta przewidziana jest w
Yamaguchi 27 lipca.
Wszystkich zainteresowanych akcją „rowerowe jamboree” zapraszamy na stronę internetową projektu:
http://rowerowejamboree.pl/ lub
fanpage na facebooku https://www.
facebook.com/RoweroweJamboree
						
Monika Bronikowska,
Marta Myślinska
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Pokaz Trendów
w corocznym programie
Samorządu
Uczniowskiego
Początek lutego był emocjonującym czasem dla uczniów Gimnazjum Klasycznego. Młodzież miała
okazję pokazać swoje możliwości
w Bydgoskim Pokazie Trendów.
Wewnątrzszkolny etap konkursu
obejmował przygotowanie przez
każdą z klas gimnazjum filmiku pt.
„Największe zagrożenie w szkole”.
Młodzież wykonała również zdjęcia
w trzech kategoriach: selfie, sport
oraz portret, które zostały poddane ocenie jury. Kolejnym elementem imprezy była prezentacja stroju ekologicznego, codziennego oraz
kreacji na bal gimnazjalny. Modele czuli się na wybiegu doskonale,
a ich ubiór i pomysłowość zapierały
dech w piersiach. Sprawdzana była
również wiedza
gimnazjalistów
dotycząca życia cele brytów, nowinek
technicznych
i panujących
trendów. Widać
było, że temat nie jest im
obcy.
Klasy
przygotowały
też występ artystyczny- pre-
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zentowały piosenki, często towarzyszyła temu gra na instrumentach,
niektórzy samodzielnie napisali słowa do utworów.
Wybrani przedstawiciele Gimnazjum
Klasycznego
osiągnęli
olbrzymi sukces w głównym,
międzyszkolnym etapie konkursu,
który odbył się w Pałacu Młodzieży.
Zajęli pierwsze miejsce w pokazie
mody oraz w kategorii zdjęcie roku.
Drugie miejsce na podium zdobył natomiast film o zagrożeniach,
a łączna ilość punktów pozwoliła
zająć im pierwsze miejsce i uzyskać
tytuł Laureatów Bydgoskiego Pokazu Trendów.
Swoją opinią na temat wydarzenia chętnie podzielił się z nami
Mikołaj Zakryś - reprezentant gimnazjalistów w Samorządzie Szkolnym.

Z życia szkoły

Oliwia
Młynarczyk: Mikołaju,
emocje już za nami. Jak Ty i Twoi
koledzy wspominacie udział w Pokazie Trendów?
Mikołaj Zakryś: Udział w Pokazie
był ciekawym i oryginalnym pomysłem. Pozwolił wykazać nam się artystycznie, nawiązywał do naszych
zainteresowań. Odbiegał od typowych konkursów organizowanych
w szkole.

Studniówka w Jedynce
16 stycznia odbyła się oficjalna studniówka 1LO w Operze Nova.
Rocznik 96 (oraz 95 w przypadku klasy hiszpańskiej) bawił się
wyśmienicie, ale zacznijmy od
początku.
Przy wejściu dziewczęta dostawały różyczkę - miły akcent, który z
pewnością pozytywnie nastrajał do
dalszego uczestniczenia w wydarzeniu. Następnie należało skierować

OM: Jak oceniasz etap
wewnątrzszkolny konkursu?
MZ: Wszystko się udało, uczniowie byli bardzo
zadowoleni z przebiegu
imprezy. Jako Samorząd
mamy zamiar co roku
zapraszać uczniów do
udziału w wydarzeniu.
Licealiści mają swoje
Dni Klasowe, teraz gimnazjaliści będą mieli Pokaz Trendów. Chciałbym, aby wpisało się to w tradycję.
Wprowadzenie Pokazu Trendów do
corocznego programu Samorządu
Uczniowskiego wydaje się być ciekawym pomysłem. Gimnazjalistom
gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.
Oliwia Młynarczyk
się do sali widowiskowej, gdzie później wszyscy zaproszeni oglądali
poloneza w wykonaniu wybranych
par. Tradycyjne stroje zapierały
dech w piersiach, wszystko wyglądało wprost bajecznie. Obyło się bez
pomyłek, co jest wielkim sukcesem,
bo miejsca nie było aż tak dużo,
a synchronizacja całego układu
i wykonywanie wszystkich figur nie
jest proste. Potem do tańca dołączyli wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Gdy
muzyka
ucichła,
młodzi
mężczyźni
podali
swoim
partnerkom kieliszek szampana, by
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symboliczną jego ilością uczcić to
wydarzenie.
Jedzenie… cóż, tutaj mogłabym się trochę zatrzymać i ponarzekać. Pierwotnie mały być posiłki
w wersji wegetariańskiej i normalnej, czyli z mięsem. Poprosiłam już
wcześniej o zestaw wegetariański,
a otrzymałam soczysty kawałek
mięsiwa… w dodatku cała reszta
dodatków nie była zbyt smaczna.
Wniosek? Jedzenie naprawdę nie
zachwycało, ale dało się przełknąć,
by jakoś obejść się bez burczenia
w brzuchu.
Bardzo efektownie wyglądały wszelkie przystawki i oczywiście
fontanny z czekolady, jednak nie
miałam okazji próbować tych rarytasów.
Po jedzeniu wszyscy wrócili na
wielką salę, by obejrzeć krótkie filmiki klasowe, nakręcone specjalnie
na tę okazję.
Moim zdaniem, najbardziej kreatywną klasą okazała się IIIH. Klasa
ukazana z humorem i dystansem do
siebie, świetny pomysł, wspaniała
realizacja, widownia zachwycona.
Myślę, że są z siebie zadowoleni.
Zaraz po nich, w moim rankingu
znajduje się filmik IIIF. Duży plus
za pomysłowość i humor, którego
naprawdę nie brakuje.
Najmniej podobały mi się filmiki klas humanistycznych. IIID bardzo dobrze odwzorowała zachowania niektórych nauczycieli, ale nie
wszystkich. Całość niespecjalnie mi
się podobała. Twórczość IIIB… po-
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tulacje należą się chyba najbardziej
Pani Danucie Kopińskiej-Kołowacik, która została nominowana najwięcej razy i wydaje mi się, że nie
bez powodu.
Po części artystycznej uczestnicy imprezy rozeszli się do swoich
stolików, a chwilę później można

zostawię bez komentarza. Miło, że
starali się coś zrobić, ale reakcje ludzi wokół były jednoznaczne z tym,
iż po prostu było to nudne.
Każda klasa, po pokazaniu
swojego filmiku, wychodziła na scenę i odczytywała nominowanych do
tzw. „norwidków”. Szczególne gra-

się już było bawić na parkiecie przy
dość dobrej muzyce.
Oczywiście równie ważnym momentem podczas trwania studniówki były zdjęcia. Te klasowe były robione przez fotografa, ale jeśli jakaś
para lub kilku przyjaciół chciało
sobie zrobić wspólne zdjęcie, można to było zrobić w automacie przy
szatniach. Pomysł na sprzęt – zdecydowanie świetny.
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Mniejszy brzuszek –
większe serce

Mimo wszystko, oprawa studniówki była świetna. Jest to wydarzenie, które powinien przeżyć
każdy. Cieszę się, iż mogłam w nim
uczestniczyć, a na swoją studniówkę będę czekać z niecierpliwością.
Oliwia Ziółkowska

W tłusty czwartek nauczyciele
i uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji „Wyślij paczka
do Afryki”. Kupując pączka z tej
akcji pomagaliśmy potrzebującym
z
Republiki
Środkowoafrykańskiej. Nad całością akcji czuwa-

ła pani profesor Ewa Lica-Boruta.
Udało się zebrać 340 zł, które
zostały wpłacone na konto Fundacji Kapucyni i Misje. W imieniu
organizatorów
dziękujemy i zapraszamy do
udziału
w
kolejnych
akcjach.
Marta Myślinska,
Monika Bronikowska
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Dzień z życia feministki
Wstałam o 5:30. Mój mąż podał
mi śniadanie. Przypalona kiełbasa
przygryzana chlebem okazała się
wyśmienita. Popiłam zimną herbatą ze wczoraj. Odkąd jestem feministką mąż nie patrzy się na mnie
dziwnie, kiedy jem to co on. Ubrałam się, a następnie zniosłam dość
ciężką maszynę do samochodu.
Jedenaste piętro nie wybacza braku
siły, lecz dla mnie siła jest kobietą.
Nawet gdy nie działa winda. Cóż to
dla mnie? Uruchomiłam silnik i ruszyłam w drogę do pracy.
Wyjazd z miasta to była istna
katastrofa. Jakiś blondyn ciągle
przysypiał na światłach i nie dało
się go wyprzedzić. Na szczęście nie
musiałam długo się za nim wlec,
gdyż przy zmianie pasa przed światłami uderzył w jakiegoś innego
nieudacznika. Zręcznie ominęłam

tych dwóch mężczyzn, którzy nie
umieją prowadzić samochodów.
Za miastem puściły mi nerwy.
Trzymając kierownicę jedną ręką
zapaliłam
grubego
papierosa
i wreszcie poczułam spokój. Wcisnęłam gaz do podłogi. Mój pickup zgrabnie wyprzedzał wszystkie
samochody. Odprężona zaczęłam
rozmyślać o mojej pracy.
Kiedyś pracowałam na stanowisku menedżera regionalnego
w szanowanej korporacji, jednak
ta praca mnie nie satysfakcjonowała. Zawsze chciałam wykonywać prace w zakładzie papierniczym, jednak tam nikt nie chciał
mnie przyjąć. Na szczęście pani
Kazimiera Szczuka zadbała o moją
płeć - wniosła o uchwalenie ustawy
o parytetach
w miejscach pracy. Ustawa przeszła większością
głosów. Dzięki temu mogę być mechanikiem w zakładach papierniczych.
Wysiadłam z samochodu, podeszłam
do bramek, przyłożyłam kartę do czujnika
i wkroczyłam na teren
zakładu. Moja najlepsza przyjaciółka Helga czekała na mnie.
Przyjaźnimy się odkąd
zaczęłyśmy
razem
pracować. Helga jest
również
zwolenniczką równouprawnienia.
Pochodzi z Niemiec.
Przeprowadziła się do
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Polski, bo w niemieckich fabrykach
nie mogła znaleźć pracy. Dobrze
ją rozumiem i znam te problemy...
Moja przyjaciółka zaprowadziła
mnie do budynku w którym miałyśmy wykonywać prace remontowo
- konserwujące. Od kilku godzin
w zakładzie panuje postój maszyn,
jednak w hali jest bardzo gorąco.
Termometry wskazują 43 stopnie
Celsjusza.
Poszłyśmy się przebrać, wzięłyśmy narzędzia, smary, części
zamienne i środki czyszczące. Odwiesiłyśmy kłódki i zaczęłyśmy
pracę. Po dwóch godzinach udało
się rozmontować urządzenie. Teraz trzeba było wyczyścić całość
z smarów, kurzu i wielu innych
zanieczyszczeń. Pot leje się po całym moim ciele, gumowe rękawiczki
pływają po dłoniach, ale do przerwy
zostały jeszcze trzy godziny, a nie
mogę ich zdjąć ryzykując ciężkim
poparzeniem chemicznym. Praca
toczy się dalej...
Nareszcie
przerwa!
Zdjęłam rękawiczki.
Wróciłyśmy
do
pomieszczenia
gospodarczego.
Helga parzy wodę
na kawę, a ja
szukam
słoika
z cukrem. Po
przygotowaniu
kawy, wyjęłyśmy
zawartość śniadaniówek.
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Jak zawsze w pracy, dzisiaj jem
kanapki z kotletem schabowym,
przygotowane przez męża. Helga
natomiast preferuje batoniki dla
kulturystów. Jemy w milczeniu, nagle odzywa się przyjaciółka:
- Mogłabyś mi w czymś pomóc?
Muszę zadzwonić do męża w bardzo
ważnej sprawie...
- Ok, Helgo... , nie ma problemu.
Mogę w tym czasie wyczyścić wszystko, a ty jak skończysz poskładasz
maszynę. Zależy mi na tym, żeby
wrócić na 18:30 do domu. Moja córeczka bardzo mnie prosiła, żebym
obejrzała z nią mecz... . Ostatnio tak
się realizuje zawodowo, że nie mam
czasu na rodzinę... . Co tu zrobić,..
- Kochana, nie ma problemu. Dla
mnie tylko lepiej. Mogę zostać dla
Ciebie dłużej, i tak odrobię na urlopie...
- Dziękuję, zawsze na Ciebie można liczyć. To może ja już wrócę do
pracy?
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- Ok, powodzenia. - powiedziała
z uśmiechem przepełnionym optymizmem
- Pozdrów męża!
Wróciłam do swoich zajęć.
W hali przywitało mnie uderzenie
gorąca, ale cóż. Jestem do tego przyzwyczajona. Po dwóch godzinach
wyczyściłam wszystkie najważniejsze elementy maszyny papierniczej.
Mogę już wracać do domu, ale
najpierw się choć trochę umyję. Nie
mogę się pokazać córce z czarną od
kurzu i pyłów twarzą. Nie powinnam pachnieć potem... Umyłam
się, wyszłam z zakładu, uruchomiłam auto. Jestem wyczerpana,
lecz kocham to uczucie. Jechałam
pustą drogą i mogłam spokojnie
wykorzystać potencjał mojej Toyoty
Tundry. Niecałe 400 koni i silnik V8
pod maską.
Myślałam, że zdążę, ale los
chciał inaczej.
Spóźniłam się do córeczki
na mecz, jednak mi to wybaczyła.
Popcorn już czekał na stoliczku przy
telewizorze, tak samo jak schłodzona coca-cola. Moja córka i ja jesteśmy zagorzałymi fankami drużyny
PSG. Obydwie kochamy miłością
absolutną
naszego
ulubionego
piłkarza - Zlatana Ibrahimowicza. Dzisiaj jego drużyna gra od
27 minut z AS Monaco o mistrzostwo
w lidze francuskiej. Nie mogę
oderwać wzroku od telewizora.
Nagle mój mąż zasłania mi widok
i mówi:
- Kochanie, jak Ty chcesz ze mną

żyć?! Twoja praca i mecze są ważniejsze ode mnie?
- Ernest... nie kłóćmy się przy
małej... pogadamy później.
- Okej, ale jak tak dalej będziesz
mnie traktować, to porozmawiam
z adwokatem.
Odszedł. Wraz z córką wpadłam
w stan konsternacji, który został
przerwany nagłym zwrotem akcji
na boisku. Bramkarz PSG - Sirigu obronił potężny strzał posłany
w kierunku okienka, a następnie wykopał piłkę na środek boiska. Odebrał Cavani, przebiegł
kilkanaście metrów aż natknął się
na dwóch obrońców AS Monaco.
W ostatniej chwili podał piłkę do
Ibrahimovicza, który znalazł się
sam na sam z bramkarzem. Bramkarz wybiegł w pole, aby zatrzymać
szarżującego Zlatana, ten jednak
ominął go i posłał piłkę wprost do
bramki. Cavani oraz Ibrahimovic szaleją z radości tak samo, jak
ja z córeczką. Do końca meczu
nie padła ani jedna bramka. PSG
wygrało. Zaczęłam odpływać leżąc
na kanapie w salonie. Tak skończył
się mój typowy dzień.
Jan Winiarski
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Co zjeść, żeby przeżyć?
Zapałka i Cafe Kino
Zaczyna się. Powoli wkraczamy
w ten błogi czas, między wystawieniem ocen a feriami, kiedy wszystkie sprawdziany są już pozaliczane, a nauczyciele też zaczynają
czuć nadchodzące wolne i trochę nam odpuszczają. W końcu mamy czas wyściubić nosy
z książek i porobić trochę rzeczy, które nie mieściły się w naszym napiętym grafiku, czyli w
naszym przypadku - powłóczyć
się po kawiarniach i restauracjach. Skuszone nazwą (na dworze jest lodowato), zaczynamy od
„Zapałki” na Długiej 33. Już na

wejściu urzeka mnie wystrój. Klienci mają możliwość usiąść w głębi
knajpy, na mięciutkich kanapach
lub przy drzwiach, na małych krze-
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sełkach, pod ścianą-tablicą, na której można rysować, pisać, zostawić
jakieś miłe słowo lub wskazówkę,
którego ciasta najlepiej spróbować.
Po długim namyśle Wiktoria
zamawia marchewkowe, a ja cieplutką tartę z miodem i orzechami
i espresso. W tym momencie muszę

pochwalić obsługę - dla
Wiktorii, która nie zamówiła żadnego napoju, podano za darmo szklankę
wody. Jedynym minusem
tego miejsca są ceny 13,90 za herbatę to drobna
przesada, szczególnie na
skromną uczniowską kieszeń. Ale raz na jakiś czas
możemy pozwolić sobie
na taką ekstrawagancję,
w zamian za przemiłą obsługę, cudowną atmosferę
i obłędne smakołyki.
Kontynuując nasz obchód po
interesujących miejscach w Bydgoszczy zawędrowałyśmy do Cafe
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Kino.
Niepozornie
wyglądający
z zewnątrz lokal od progu przywitał nas ciepłem i niesamowitym zapachem. Wciąż jeszcze zmarznięte,
chuchając sobie w dłonie z powodu lodowatego wiatru na zewnątrz,
zaczęłyśmy zwiedzanie. W pierwszej
kolejności zachęcone uśmiechem
pani zza lady zapoznałyśmy się
z ofertą kawiarni. Wybór był szeroki; od całej gamy ciast, babeczek
i ciasteczek, po różne rodzaje kawy,
herbaty i przepysznie wyglądają-

Gdy schodiłyśmy po schodach,
lokal zaskoczył nas ponownie. Naszym oczom ukazała się spaghetteria. Nie byle jaka spaghetteria.
Menu składało się z około 25 pozycji.
W życiu nie zdawałam sobie sprawy,
że spaghetti może być podawane
z takimi składnikami! Bardzo
uprzejmy kelner (młody Włoch) zapoznał nas z cenami owych dań. Tutaj magia trochę się ulotniła. Ceny
spaghetti zaczynały się od 20 zł. Nie
jestem przekonana, czy zapłaciła-

cych smoothies.
Jako że byłyśmy tam pierwszy
raz, postanowiłyśmy zasięgnąć informacji o kinie od obsługującej nas
pani. Okazało się, że oprócz standardowych (i darmowych) seansów
filmowych w repertuarze, można
włączyć się do klubu dyskusyjnego
(płatnego - 4 zł.). Zostałyśmy poinstruowane jak dotrzeć do sali projekcyjnej, do której nie od razu się
udałyśmy.

bym tyle za zwykłą carbonarę...
Idąc na salę kinową minęłyśmy bar, dużą pustą przestrzeń
(która prawdopodobnie zamienia
się w parkiet w dane dni) otoczoną
pufami i kanapami. Pokonałyśmy
kilka kolejnych schodków w dół
i oto naszym oczom ukazał się raj.
Z półmroku wyłoniło się pięć rzędów
długich szarych kanap, na których
spoczywały czerwone poduchy. Nie
ukrywam, że miałam wielką ochotę
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wziąć rozbieg, rzucić się na pierwszą
z brzegu i zostać tam na zawsze.
Kulturalnie jednak obeszłyśmy
ostatnie rzędy i ulokowałyśmy się
na przedniej kanapie. Ta z kolei była
tak miękka, że człowiek nie chciał
z niej wstawać. Znalazłyśmy wygodne pozycje i z poduszkami pod głową
i nogami na prowizorycznym podnóżku czekałyśmy. Sala po chwili
się zapełniła (nie, nie było tłoku)
i punktualnie o 16 zjawiła się wcześniej wspominana pani z kawiarni
i włączyła film.
P.S. (do tych co nie byli, a chcą
to zmienić)
Nie spodziewajcie się luksusowej sali kinowej z wysokiej jakości
dźwiękiem. Film był wyświetlany na
ścianie, a obraz płynął z rzutnika.
Mimo że dźwięk nie był zachwycający, kolejne 1,5 godziny upłynęło mi
w sielankowym klimacie.
Mimo wszystko nie mogę powiedzieć złego słowa, byłam bardzo
zaskoczona, że istnieją jeszcze takie
miejsca w Bydgoszczy.
Tak więc jeśli masz wolny wieczór i żadnych planów, koniecznie
zajrzyj na stronę Cafe Kina.
Julia Biesiada & Wiktoria Matysek
(wszystkie obrazy pochodzą ze strony Zapałki i Cafe
Kino na Facebooku)

18

WOŚP – od strony
wolontariusza

Pamiętam, że od kiedy byłam
naprawdę malutkim szkrabem, co
roku czerwone serduszko Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy było
moim „must have”. Może nie do
końca wiedziałam, po co to wszystko jest i dlaczego, ale gdzieś tam mi
utkwiło, że trzeba kultywować tę
tradycję.
Więc rosłam i rosłam… aż
w 2 klasie gimnazjum powiedziano mi, że mogłabym zostać wolontariuszką. Długo się nie zastanawiałam, pociągnęłam koleżankę za
sweterek i poszłyśmy się zapisać.
W następnym roku WOŚP pokrywał się z moim wyjazdem i niestety,
musiałam
oddać identyfikator.
Potem
przyszłam do Jedynki
i gdy tylko pojawiła się propozycja,
zgłosiłam się razem z przyjaciółką,
Martynką.
Ustaliłyśmy sobie
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plan, ale finalnie wylądowałyśmy
w supermarkecie. Zebrałam wtedy
około 700 zł i wydawało mi się to
dużą kwotą, dopóki nie uświadomiłam sobie, ile kosztują wszystkie
maszyny, zakupione przez tę fundację… postanowiłam, że następnym
razem pobiję swój rekord.
Nadszedł rok szkolny 20142015. Oczywiście czekałam na zapisy. Bałam się, że w tym roku nie
będę mogła wziąć udziału, bo ilość
wolontariuszy została ograniczona,
a ta akcja zawsze cieszyła się dużą
popularnością. Jednak, o dziwo,
tym razem nie było tłumów, a nawet szukano chętnych.
Z kolei w mediach WOŚP stała się tematem dość kontrowersyjnym. Niektórzy twierdzą, że pan
Owsiak nie do końca jest z nami
szczery i w rzeczywistości zebrane
pieniądze idą do jego własnej kieszeni. Byłam zła, nie do końca na
tych ludzi, ale bardziej na siebie, bo
nie mogłam zrobić niczego, oprócz
biernego oglądania i czytania tych
głupot. Bezsilność mnie dobijała.
Nie jestem człowiekiem obojętnym
na zło czy krzywdę. Godzenie w wia-

rygodność Owsiaka i podważanie jego pomocy innym, dotyka
również mnie, bo w jakiejś części należę do tej fundacji, czuję
się jej częścią. Niestety, jestem
tylko młodą dziewczyną, nie
mam głosu w tej sprawie.
Poszłam na spotkanie organizacyjne. Jak co roku, mówiono o bezpieczeństwie, ale
pokazano nam również filmiki o
osobach, które dzięki fundacji dostały szansę na życie. Nie ukrywam,
że płakałam, dosłownie jak dziecko,
bo miałam świadomość, że moje
700 zł zebrane w zeszłym roku, mogło trafić gdzieś tam, do potrzebujących i dzięki temu, może jakieś maleństwo mogło wziąć swój pierwszy
oddech… niesamowite uczucie.
W dzień orkiestry pojechałyśmy z Martynką do tego samego
marketu, co w zeszłym roku. Wiedziałyśmy, że będzie nam tam ciepło i przy okazji zjemy coś ciepłego
w porze obiadowej.
Byłam przygotowana na to, że
niektórzy mogą
niezbyt
pozytywnie nas odbierać, ale spotkałyśmy
się
może z dwoma
zgryźliwymi komentarzami.
Reszta
ludzi
uśmiechała się,
zagadywała nas
i życzliwie się
odnosiła.
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Raz podszedł do nas pewien
starszy pan, wrzucił do obydwóch
puszek po 50 zł, spojrzał na nas z
uśmiechem i powiedział: „Dobrze,
że tu jesteście, że to robicie, że jesteście

z Jurkiem”.
Te słowa, choć banalne chwyciły mnie za serce tak mocno, że do teraz wzruszam się na
samo wspomnienie.
Podobna sytuacja miała miejsce rok temu. Podeszła do nas pani
ze swoim niepełnosprawnym synkiem. Nachyliłam się z puszką, gdy
zobaczyłam, że chłopiec trzyma
banknot w rączce i patrzy na mnie
wyczekująco, ale z uśmiechem.
Wrzucił do puszki 100 zł. Zazwyczaj staram się nie zwracać
uwagi na to, ile kto wrzuca pieniędzy, ale jak można nie zauważyć takiego gestu? Wszyscy powinniśmy
być świadomi, z jak wielką odpowiedzialnością wiąże się wychowywanie niepełnosprawnego dziecka.
Pociąga to za sobą niesamowite
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koszty i wymaga naprawdę dużo od
matki… te 100 zł mogła przeznaczyć na cokolwiek. Np. na leki. Może
przy wszystkich kosztach to nie jest
dużo, ale zawsze trochę więcej niż
mniej, a mimo to, ta kobieta zdecydowała się przeznaczyć pieniądze na
pomoc innym.
Gdy nakleiłam 3
serduszka na kurteczkę chłopca, on
uśmiechnął się
szeroko i z wielkim wysiłkiem
powiedział
proste „dziękuję”. Jego „dziękuję”
było warte więcej niż to
100 zł. Było bezcenne.
Jest to pewien paradoks, prawda? Ci, którzy sami nic nie mają, są
skłonni pomóc innym najlepiej jak
mogą. Z kolei ci, którzy mają dużo,
nie oddadzą nic, bo to przecież wyzysk i tak w ogóle to bez sensu,
bo dlaczego oni niby mają komuś
oddać pieniądze, które tak ciężko
zarobili? Pozostawię to bez komentarza i poddam waszym własnym
przemyśleniom.
Krótkie
podsumowanie WOŚP
2015 – zebrałam ok.
1200 zł i nigdy nie
byłam z siebie bardziej dumna.
Oliwia Ziółkowska
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Wilk i owca
Jak Cię widzą tak Cię piszą.
Znajome, prawda? Otóż pozory
mylą. Człowieka poznaje się po jego
czynach, a nie po jego słowach. Niestety, często okazuje się, że żyjemy
wśród hipokrytów przekonanych
o swojej ogromnej wartości. Łatwo
jest komuś wytykać błędy, nigdy
sobie. Jesteśmy dobrymi teoretykami, zawsze mamy zdanie nawet na
temat, o którym nie mamy pojęcia,
ale to chyba natura każdego Polaka.
Jednak co, jeżeli swoim zachowaniem wprowadza się kogoś w błogą
nieświadomość i wychodzi to w najmniej oczekiwanym momencie? Co,
jeżeli jest się tak dobrym aktorem,
że potrafi się manipulować publicznością? Pomyśl Czytelniku, ile razy
Ty byłeś w takiej sytuacji?
Na naszych drogach spotykamy różnych ludzi. Często mijając
kogoś na ulicy nie wiemy, jaka jest
jego historia, dlaczego tak wygląda czy dlaczego się tak zachowuje.
Kiedykolwiek zastanawiałeś się nad
tym? Nad tym, co spowodowało to,
kim jesteś dziś? Co Ciebie w życiu
spotkało, co jest genezą Twojego
aktualnego położenia? Codziennie
podejmujesz decyzje, które niekoniecznie dotyczą tylko Ciebie, ale
i w pośredni sposób innych. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl, czy tak
powinno być. Oczywiście, nie jesteśmy nieomylni, ale mamy taką
funkcję jak myślenie. Jedna dla

Ciebie błaha decyzja może za jakiś
czas mieć konsekwencje dla kogoś
innego.
Teraz, kiedy już skłoniłam Cię
troszkę do myślenia (mam nadzieję)
mogę opowiedzieć Ci pewną historię
znanej mi osoby, którą przez jedną
decyzję spotkało wiele nieprzyjemności. X (nazwijmy tak bohaterkę)
poznała pewnego chłopaka i zgodziła się pójść z nim na kawę. Grali
w kotka i myszkę, lecz po czasie
zostali parą. Pierwszy miesiąc był
bajeczny, potem zaczęły się schody. Nie widziała tego, że przestaje
o siebie dbać, zaniedbuje swoich przyjaciół i rodzinę, ale przede
wszystkim nie widziała tego, jak
się diametralnie zmieniła. Straciła coś, co zawsze przysparzało
jej dużo kłopotów, ale uwielbiała
to w sobie- własne zdanie. Zosta-
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ła stłamszona przez destrukcyjną,
zaborczą osobowość. Dopiero po pół
roku zorientowała się (oczywiście
po uprzednim kuble zimnej wody
od „ukochanego”), że coś jest nie
tak i podjęła decyzję, by skończyć
tę znajomość. Chłopak był bardzo
niezadowolony. Stracił swoją marionetkę, która podporządkowywała
się wszystkiemu. Nie miał już kogo
kontrolować, do kogo pisać co sześć
minut, a po kolejnych dwóch wysyłać kolejnej wiadomości z wyrzutem,
że pewnie go zdradza, bo nie odpisuje. Nie było już nikogo, by wylać
swoje frustracje. Pusto. Oczywiście,
X przeżywała to rozstanie, więc nie
chciała się do końca odcinać.
X zadaje sobie do tej pory pytanie „dlaczego”. Z perspektywy paru
miesięcy widzi, gdzie popełniła błąd
i teraz ma swoje przykazania:
1. Nie umawiaj się z chłopakiem poznanym na imprezie.
2. Jeżeli Twój instynkt podpowiada
Ci, że coś jest z nim nie tak, to znaczy, że coś jest nie tak.
3. Jeżeli otwarcie Ci powie, że ma
poważny problem różnorakiego
podłoża, bierz nogi za pas i uciekaj.
Nie oglądaj się za siebie.
Teraz wie, że nie trzeba było
zgadzać się na tą kawę, ale jeszcze
wtedy nie wiedziała, że to się tak
skończy. Powinna się odwrócić w
momencie, w którym poczuła coś
dziwnego, ale nie. Teraz ma jeden
wniosek. Nie jesteś zbawcą świata.
Nie uda Ci się wszystkich uratować.
Dbaj o siebie i o swoją rodzinę, bo
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tylko oni się liczą i to oni o Ciebie
dbają. Nie pozwól na to, by cudze
problemy stały się Twoimi. Masz
swoje życie, nie pozwól innym za
bardzo w nie ingerować. X wdała się
w patologiczną relację do tego stopnia, że potem bała się wyjść z domu
sama. Kiedy w końcu po dwóch
miesiącach Go spotkała on nie był
w stanie nawet powiedzieć jej cześć.
Dlaczego? Bo X go zdemaskowała.
W momencie rozstania powiedziała wszystko to, co drzemało w niej
przez ten cały czas. Odkryła jego
słabość, ale jej nie wykorzystała.
Ludzie są mali i żałośni. Wniosek z tego taki, że schowaj swoją
dumę do kieszeni, nie jesteś zbawcą. To jest apel do potencjalnej
ofiary. Teraz Ty oprawco: zastanów się. To, że Ty jesteś skrzywiony
nie znaczy, że masz to samo robić
innym. Żaden człowiek nie jest
niczyją własnością, a Twoja wolność kończy się tak, gdzie zaczyna
się wolność drugiego człowieka.
Morał mojej bajki jest krótki:
życie przyniesie Ci wiele złego, więc
bądź mądry i sobie nie dokładaj, ale
najpierw zastanów się, którym typem jesteś. Wilkiem czy owcą, bo to
może Ciebie ktoś
właśnie chce unikać.
Alina Cieśla
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STUDIA W PIGUŁCE

Jednego dnia chcesz być prawnikiem, drugiego lekarzem,z kolei trzeciego stwierdzasz, że byłby
z Ciebie świetny dziennikarz? Matura zbliża się wielkimi krokami,
a po niej rekrutacja na studia.
No własnie, jakie studia? Nie każdy licealista wie co tak naprawdę
chciałby robić w życiu, na szczęście to nic strasznego! Warto jednak
przemyśleć wszystkie za i przeciw
studiowania
kierunków,
które
w jakimś stopniu wydają Ci się
ciekawe. Postanowiłam Ci w tym
pomóc!
Zaczynamy
nowy
cykl,
a w nim właśnie o studiach, o tym
jak szukać i czego szukać. Dlatego
też w każdym numerze poznacie te
popularne, jak i te mniej doceniane
przez absolwentów liceów kierunki
studiów. Na pierwszy ogień - ekonomia!
Zależało mi na tym, by przekazać Wam jak najwięcej na jej temat. Postanowiłam więc ,,zasięgnąć

języka” u eksperta, czyli profesora
nauk ekonomicznych, specjalisty
z zakresu ekonometrii i statystyki -pani Magdaleny Osińskiej wykładającej na Wydziale Nauk
Ekonomicznych
i
Zarzadzania
Uniwersytetu Mikolaja Kopernika
w Toruniu. Czy ekonomia jest właście dla Ciebie? Przekonaj się sam!
KW: Ekonomia uplasowała się na
czwartym miejscu w zestawieniu
najpopularniejszych
kierunków
studiów w rekrutacji na rok akademicki 2014/2015. Jak Pani sądzi,
co jest przyczyną tego zjawiska?
MO: Ekonomia jest jednym z możliwych kierunków należących do
grupy kierunków ekonomicznych.
Poza „ekonomią”, zalicza się tu
jeszcze: „zarządzanie”, „finanse
i
rachunkowość”,
„logistykę”,
„analitykę gospodarczą”, „handel
międzynarodowy” oraz ich modyfikacje. Rozumiem, że chodzi
tu o całą grupę kierunków ekonomicznych, które wewnętrznie
są dość zróżnicowane. Myślę, że
przyczyną tego zjawiska jest fakt,
że wiele osób z różnych przyczyn
nie aplikuje na kierunki medyczne i techniczne, zatem ekonomia
i kierunki pokrewne stanowią interesującą i dość uniwersalną ofertę
z punktu widzenia przyszłej kariery
zawodowej.
KW: Jakie perspektywy mają obecnie absolwenci ekonomii?
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MO: Przyszły ekonomista powinien wykazywać się zainteresowaniem bieżącą sytuacją gospodarczą
w skali mikro i makro, otwartością
na zmiany przepisów i regulacji,
dobrą znajomością języka angielskiego, umiejętnością logicznego
myślenia, zdolnościami analitycznymi,
łatwością
nawiązywania
kontaktów
interpersonalnych
i zdolnością do podejmowania ryzyka.
KW: Na naukę jakich przedmiotów
szkolnych powinna kłaść nacisk
osoba myśląca o studiowaniu ekonomii?

MO: Aspekt ekonomiczny jest
obecny w każdej dziedzinie życia.
Dotyczy to sztuki, sportu, opieki
zdrowotnej, edukacji i szeroko
pojętego biznesu. Dlatego też ekonomista może znaleźć zatrudnienie
zarówno w placówce kulturalnej jak
i sportowej, w telewizji, w banku,
a także w administracji rządowej
i samorządowej. Perspektywy te
są dość stabilne, trzeba natomiast
wykazać się z jednej strony kompetencjami zawodowymi, z drugiej zaś
aktywnością i przedsiębiorczością.
KW: Co powinno charakteryzować
przyszłego ekonomistę?
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MO: Z całą pewnością powinna
to być matematyka i jeszcze raz
matematyka. Ponadto należy zwrócić uwagę na język angielski oraz
historię, WOS i geografię. Paradoksalnie, przydać się może również
dobra kondycja fizyczna, polecam
więc wychowanie fizyczne.
KW: Czym Pani zdaniem powinien
kierować się przyszły student ekonomii przy wyborze uczelni? Czy
rankingi powinny być dla niego
faktycznym wyznacznikiem? Na co
powinien zwrócić szczególną uwagę?
MO: Studia ekonomiczne są prowadzone w bardzo wielu uczelniach
o różnym statusie, które ze względu
na zmniejszającą się liczbę absol-
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wentów szkół ponadgimnazjalnych
prześcigają się w kształtowaniu
oferty edukacyjnej. Nie zawsze rankingi wskazują najlepszy wybór.
W ogóle przy korzystaniu z rankingu należy zapoznać się z metodyką
jego tworzenia, bo wtedy wiemy jakie kryteria były brane pod uwagę.
W obecnych warunkach kandydat
na studia ekonomiczne powinien
przede wszystkim wziąć pod uwagę
trzy czynniki. Po pierwsze, jest to
fakt gdzie i na jakich stanowiskach
znajdują zatrudnienie absolwenci tego kierunku. Warto zajrzeć na
stronę www uczelni i zobaczyć kto
jest jej absolwentem – czy jest to
prezes znanej firmy czy raczej osoby zajmujące stanowiska wykonawcze. Pozycja absolwenta na rynku
pracy jest z całą pewnością kryterium kluczowym. Drugim. bardzo
ważnym kryterium. jest marka
uczelni i historia wyrażona w latach
kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Świadczy to bowiem
o potencjale kadrowym i badawczym danej uczelni. I wreszcie fakt
trzeci to oferowane przez uczelnie
efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych i ich zgodność z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez
pracodawców.
KW: Mała
goszczą a
może być
studentów
Co oferuje

odległość między BydToruniem z pewnością
zachętą dla przyszłych
wybierających uczelnię.
chętnym w chwili obec-

nej Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania na UMK?
MO: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
oferuje tradycyjnie trzy kierunki
studiów, tj. „ekonomię”, „zarządzanie” oraz „finanse i rachunkowość”.
Trzeci kierunek cieszy się w ostatnich latach największą popularnością. Wydział rozszerza jednak
swoją ofertę i w nadchodzącym
roku akademickim będzie można studiować także komunikację
i psychologię w biznesie, a na studiach niestacjonarnych także kierunek
menedżersko-finansowy.
W ofercie studiów I stopnia znajdują
się także studia w języku angielskim
Management, w ramach którego na
trzecim roku studiów oferowana
jest ścieżka double diploma realizowana we współpracy z Uniwersytetem w Sewilli. Zwolennicy matematyki mogą zapisać się na studia
międzyobszarowe
Matematyka
i Ekonomia, które zlokalizowane są
na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Po ich ukończeniu absolwent otrzymuje dyplom licencjata
matematyki i licencjata ekonomii.
Oferta studiów II stopnia skierowana jest do absolwentów studiów
I stopnia i obejmuje kierunki: „ekonomia”, „zarządzanie”, „finanse
i rachunkowość” oraz „Management”. Na studiach anglojęzycznych
II stopnia student ma możliwość
wyboru
specjalności
Business
Administration i Tourism Mana-
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gement oraz uzyskania dyplomów
dwóch uniwersytetów, tj. UMK oraz
Uniwersytetu w Anders we Francji.
Studenci wyjeżdżający na studia do
Hiszpanii i Francji mają możliwość
uzyskania wsparcia finansowego
z programów międzynarodowych.
Wydział oferuje także wykłady
prowadzone
przez
praktyków
ze znanych firm takich jak np.
Nestle-Toruń Pacific, Neuma, E-Y
oraz programy edukacyjne przygotowane przez firmy, np. YES 4 YETI
w Nestle-Toruń Pacific oraz PZU
S.A. Warto dodać, że absolwentem WNEiZ jest prezes największej
bydgoskiej firmy PESA S.A.
KW: Jakie są realne szanse na znalezienie pracy w tej branży poza
granicami kraju? Gdzie w Europie
jest obecnie największe zapotrzebowanie na młodych ekonomistów?
MO: Informacje o ofertach pracy w Europie są dostępne na
różnych portalach oferujących pracę
i stronach www. W różnych okresach dostępne są różne oferty,
które trzeba przeglądać na bieżąco. Nie zawsze jest to stała praca,
czasem bywa to praktyka, co dla
osoby początkującej może być dobrym punktem wyjścia. Na rynku
pracy trzeba być bardzo aktywnym.
Mam znajomego, który kilkakrotnie
zmieniał pracę i zawsze znajdował
nowe atrakcyjne dla niego stanowisko. Wysyłał jednak po 100-200
aplikacji, w wyniku czego umawiał
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się na zaledwie 3-5 spotkań. Nigdy
jednak nie czekał, że praca znajdzie
jego. W tej dziedzinie potrzeba także
trochę odwagi i przedsiębiorczości.
Warto także – mając już pewne doświadczenie - zarejestrować się na
portalach zawodowych np. Linkedin itp.
KW: Absolwent ekonomii to specjalista w kwestii finansów. Czy po
ukończeniu tego kierunku może
spodziewać się satysfakcjonującego
wynagrodzenia?
MO: Satysfakcjonujące wynagrodzenie to termin bardzo subiektywny. Oczywiście osoba początkująca w zawodzie zarobi mniej aniżeli
osoba z doświadczeniem. Doświadczenie to można zdobywać już
w czasie studiów zapisując się na
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staże lub praktyki w przedsiębiorstwach. Takie portfolio może być
elementem przewagi na rynku
pracy. W przypadku ekonomisty,
jeśli podąża on ścieżką kariery
menedżerskiej czekają go wyższe
zarobki niż w przypadku stanowisk
wykonawczych, np. w dziale kadr
czy w księgowości. Ekonomista ma
wszakże jedną przewagę na rynku
pracy, a mianowicie jest przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej, czyli stworzenia sobie miejsca pracy, na którym
zarobki będą zależały tylko od
niego. Historia rozwoju gospodarczego w krajach wysoko rozwiniętych uczy, że dobrzy ekonomiści są
zawsze potrzebni i mają dobre zarobki. Dlatego warto starać się być
wśród najlepszych. Warto postawić
sobie pytanie jakie zarobki chciałoby się osiągać po 5 czy 10 latach
pracy i dążyć do ich osiągnięcia.
KW: Praca ekonomisty, gdyby opisać ją w 3 przymiotnikach jest:
MO: uniwersalna, kreatywna lub
rutynowa - zależnie od stanowiska
pracy, interesująca.
KW: W przypadku gdyby ktoś miał
ambicje tak jak Pani po ukończeniu ekonomii zostać profesorem
i wykładać na uczelni, jaką drogę
musiałby pokonać?
MO:
Absolwent studiów magisterskich z ambicjami naukowy-

mi powinien zapisać na studia
doktoranckie. Studia te są skonstruowane nieco inaczej niż studia
I i II stopnia, gdyż większy nacisk
kładzie się w nich na przygotowanie warsztatu naukowego, pracę
własną oraz rozwiązanie wybranego problemu badawczego. Studia
doktoranckie kończą się uzyskaniem stopnia doktora po napisaniu
i obronie publicznej rozprawy doktorskiej. Ten moment jest punktem zwrotnym dalszej kariery
naukowej, która zależy od możliwości
znalezienia zatrudnienia na uczelni.
Jeśli młody doktor zostanie zatrudniony może rozpocząć pracę nad
zdobyciem kolejnego tytułu, tj. doktora habilitowanego. Tytuł profesora – nadawany w Polsce przez Prezydenta RP - jest kolejnym szczeblem
kariery naukowej i akademickiej.
Dojście do niego zajęło mi 22 lata
od ukończenia studiów i jest to
w naukach ekonomicznych zupełnie niezły wynik.
KW: Gdyby miała zachęcić Pani
licealistę do studiowania właśnie
ekonomii jakich argumentów zdecydowałaby się Pani użyć?
MO: Wiele młodych osób twierdzi, że studia ekonomiczne są dla
niezdecydowanych. Ja bym powiedziała, że studia ekonomiczne
są przede wszystkich dla zdecydowanych, żeby je podjąć bo oni
naprawdę wiedzą czego chcą, a to
jest bardzo ważne. Jeśli jednak li-
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cealista kończy właśnie szkołę
i myśli o studiach ekonomicznych,
ale nie może się na nie zdecydować
to wskazałabym na: szerokie wykorzystanie kompetencji absolwentów
studiów ekonomicznych we wszystkich praktycznie dziedzinach życia
gospodarczego i związaną z tym łatwość adaptacji do różnych warunków, konkretne umiejętności analityczne zdobywane w czasie studiów,
takie jak: umiejętność prowadzenia
analiz statystycznych, umiejętność
prowadzenia negocjacji w biznesie,
znajomość zasad rachunkowości,
czy gospodarcze wykorzystanie programów komputerowych, a także
na możliwość zawierania licznych
kontaktów i budowania kapitału
relacyjnego na przyszłość.
KW: W imieniu swoim jak i całej
redakcji bardzo dziękuję za rozmowę.
MO: Również dziękuję i życzę sukcesów wszystkim Czytelnikom oraz
Redaktorom gazetki ELLYTA
Z prof. dr hab. Panią Magdaleną
Osińską
rozmawiała Kinga Wasilewska
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Zbędna krytyka,
czyli o Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej
Pomocy.
W niedzielę 11.01.2015 roku
odbył się 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Inicjatywy, która wywołuje coraz więcej
skrajnych emocji. Społeczeństwo
zaczęło zajmować różne stanowiska w sprawie tej pięknej inicjatywy. Krótko mówiąc, dzieli się ono
na zwolenników i przeciwników
Jerzego Owsiaka. Nie rozumiem,
jak to możliwe, że człowiek, który
robi tyle dobrego dla chorych dzieci, a także emerytów, spotyka się
z tak dużą falą krytyki. Najbardziej
widoczna jest ona w Internecie,
a główne zarzuty to zachowywanie
zebranych pieniędzy dla własnego
użytku, przekazywanie funduszy
na Przystanek Woodstock, oraz te
o „nieprzejrzystości finansów fundacji” czyli braku dostarczenia przez
Owsiaka dokumentacji finansowej
- mimo próśb sądu. Wtrącanie się
w sprawy, o których nie ma się pojęcia. To jest właśnie typowe dla internetowych „hejterów”. Jako wzór
wskazują oni na Caritas, który
w ich opinii przeznacza na pomoc
potrzebującym w zasadzie cały
dochód ze zbiórki. Warto jednak
zwrócić uwagę, że WOŚP działa na
terenie całego kraju. Organizuje
mnóstwo koncertów i atrakcji, aby
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zapewnić mieszkańcom dużo rozrywki przy okazji pomagania innym.
To wszystko również ma swoją cenę.
Według mnie nie ma sensu porównywać organizacji charytatywnych
i wyliczać, która z nich zrobiła
więcej dobrego. Każda działa dla
dobra potrzebujących, a my wspierając je, możemy być z siebie dumni.
Niepotrzebne i bezsensowne są
działania typu „nie daje na WOŚP,
bo Owsiak”. Wrzucając nawet
symboliczną złotówkę do puszki, wspieramy tych, którzy naprawdę na to czekają. Przestańmy
okazywać nienawiść wobec każdego, kto próbuje zrobić coś dobrego.
Nie oskarżajmy go o nic, na co nie
mamy żadnych konkretnych dowodów. Najpierw sami zróbmy coś
dla drugiego człowieka, a dopiero
potem komentujmy pracę innych
dobroczyńców. Osobiście wspieram
orkiestrę od najmłodszych lat i będę to robił tak długo, jak tylko będzie to możliwe
Adam Porażyński
Ankieta przeprowadzona wśród 100
osób w wieku 16-18
lat na pytanie „Czy
popierasz inicjatywę WOŚP” wykazała ze 89 % popiera a 11% jest
przeciw.
Ankietę przeprowadził
Ulczyński

Nikodem

„Nie ukrywam, że mój
śmiech jest czasem
pewnego rodzaju tarczą.”

- szczery wywiad z Jakubem Świątkiem, uczniem klasy 2H, wokalistą
zespołu SielSKA.

Oliwia Gatz: Od jak dawna jesteś
wokalistą zespołu SielSKA?
Jakub Świątek: Wokalistą zespołu
SielSKA jestem od 3 lat.
OG: Jak to sie stało, że jesteś właśnie w tym zespole?
JŚ: Mój znajomy, z którym chodziłem do szkoły muzycznej powiedział
mi, że szukają wokalisty i zapytał,
czy nie chciałbym spróbować. Jego
propozycja bardzo mnie ucieszyła,
ponieważ od dawna o tym marzyłem, dlatego bez wahania zgodziłem
się.
OG: Uczęszczałeś wcześniej na lekcje śpiewu, czy może jesteś samoukiem?
JŚ:Gdy byłem w szkole muzycznej
mieliśmy takie zajęcia jak „Chór
klasowy”, jednakże nie był to rodzaj
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muzyki, którą się interesowałem,
dlatego miałem z nich bardzo słabe
oceny. Miałem także chwilową przygode z operetką, ale szybko ją zakończyłem, ponieważ jest to rodzaj
muzyki, który kompletnie do mnie
nie przemawia. W dodatku nigdy
nie czułem się komfortowo w garniturze.(śmiech)
OG:Kto jest autorem
waszych piosenek?
JŚ : P o c z ą t k o w o
śpiewałem utwory
napisane przez poprzedniego wokalistę, jednakże w krótkim czasie zacząłem
sam pisać. Sprawia
mi to ogromną satysfakcję, ponieważ
dzięki temu mogę
poprzez muzykę wyrazić samego siebie.
Stało się to moją pasją, dlatego robie to
w każdej wolnej
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chwili, czasami nawet zdarza mi sie pisać podczas
lekcji.
OG: A co Ciebie inspiruje?
JŚ: Przede wszystkim to,
co otacza każdego człowieka. Poruszam, prawdziwe, czasami bolesne
tematy, takie jak szarość
życia codziennego czy ludzka bezradność. Nie chce
udawać, że życie to pasmo zwycięstw i pięknych
chwil.
OG: To zaskakujące, że
taka pozytywna osoba jak Ty, porusza właśnie takie tematy. Sprawiasz wrażenie kogoś, kto niczym
się nie przejmuje...
JŚ: Zdaję sobie z tego sprawę, jednakże wcale tak nie jest. Martwię
się wieloma rzeczami, które są dla
mnie ważne oraz
dostrzegam
negatywne aspekty
życia. Staram się
mieć pozytywne
nastawienie, ale
nie ukrywam, że
mój śmiech jest
czasem pewnego
rodzaju tarczą.
OG: Dlatego właśnie wasz zespół
zerwał z sielankową i beztroską
tematyką?
JŚ: Tak, dawniej zespół sielSKA
tworzył
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w klimacie SKA, troche reagge, były
też elementy popu. Chciałem z tym
jak najszybciej skończyć, ponieważ
postanowiłem,
że
będę
pisał
o prawdziwym życiu.
OG: Posiadasz swoje ulubione piosenki, które najbardziej lubisz
wykonywać?
JŚ: Tak ,jest ich wiele. Jedną z nich
jest utwór pod tytułem „Siedem
trzy”. Pochodzi on z naszej najnowszej płyty, której premiera miała
miejsce całkiem niedawno. Opowiada ona o tym, że w życiu popełniamy wiele błędów, ale to sprawia,
że nasze życie się zmienia i często
mają one pozytywny wpływ na nas
samych.
OG:Dlaczego akurat ta piosenka?
JŚ: Pisałem ją w takim okresie mojego życia, w którym popełniłem
bardzo dużo błędów.
OG: Wspomniałeś o tym, że niedawno wydaliście nowa płytę. Pojawił
się także pierwszy teledysk. Ten rok
zapowiada się bardzo owocnie dla
Waszego zespołu, czyż nie?
JŚ: Rzeczywiście ostatnio bardzo intensywnie działamy. Do tego głównie
przyczyniła się wygrana na festiwalu muzyki reagge o nazwie „Ostróda
Reggae Festiwal”. Ona umożliwiła
nam duży rozwój, to dzięki niej powstała płyta oraz mamy możliwość
grania więcej koncertów.
OG:Czy
czas
poświęcony
na
próbach i koncertach koliduje
z obowiązkami szkolnymi?
JŚ: Muszę przyznać, że bardzo.
Często w ciągu tygodnia mamy kon-

certy, co wiąże się z opuszczaniem
lekcji.
OG: A wiążesz muzyką poważniejsze plany przyszłość?
JŚ: Bardzo chciałbym, aby moja
pasja była również moją formą zarobku, jednakże zdaje sobie sprawę
z tego jak trudno jest to osiągnąć
w naszym kraju.

OG: Masz jeszcze inne zainteresowania oprócz śpiewania i pisania
piosenek?
JŚ: Gram na gitarze i na skrzypcach, lubię także czytać książki
i oglądać filmy.
OG: Pamiętasz Twój pierwszy koncert, co czułeś, byłeś zestresowany?
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JŚ: Tak, miałem wtedy czternaście
lat i był to mój solowy projekt. Miał
miejsce w klubie „White Chocolate”
w Bydgoszczy. Byłem bardzo zestresowany. Pamiętam, że zaśpiewałem tylko trzy piosenki i od razu
wróciłem do domu. Jednakże mój
pierwszy koncert w zespole SielSKA
wspominam bardzo dobrze.
OG: Jak Twoi bliscy reagują na to,
że jesteś w zespole SielSKA? Zdarzają się nieprzyjemne komentarze
z ich strony?
JŚ: Moi rodzice od początku mi
kibicują. Nigdy nie było sytuacji,
w której nie pozwolili mi jechać na
koncert na parę dni do innego miasta, nawet wtedy,gdy byłem młodszy. Wiedzą, że muzyka jest bardzo
ważnym elementem mojego życia.
Chcą , abym był szczęśliwy. Moi
znajomi również mnie wspierają.
OG: Myślałeś o rozpoczęciu kariery
solowej?
JŚ: Jestem bardzo zżyty z ludźmi
z zespołu, traktuje ich jak rodzinę
i nie chciałbym ich zostawić. Tak
jak wcześniej wspomniałem, obecnie intensywnie się rozwijamy,
dlatego tym bardziej takie myśli
w ogóle nie przychodzą mi
do głowy.
OG: W takim razie
nie pozostaje mi
nic innego, jak życzyć Wam dalszych
sukcesów. Bardzo
dziękuję za rozmowę.
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PRAWDA I MITY O PRACY W HOSPICJUM
M.S.: Jak długo pracuje pani w hospicjum?
M.D.: W marcu 2015 roku miną
4 lata, od kiedy pracuję w hospicjum.
M.S.: Co było dla pani motywacją
do podjęcia pracy w tym miejscu?
M.D.: Zawsze marzyłam o tym, żeby
pracować z dziećmi i młodzieżą.
Z tą myślą wybrałam taki kierunek
studiów, czyli psychologię. Po części
zrealizowałam to marzenie. Pracuję
w Pałacu Młodzieży, ale jak szukałam pracy, to natrafiłam na takie
miejsce jak hospicjum, więc spróbowałam. To zajęcie bardzo mi się
spodobało. Zaczęłam kształcić się
w tym kierunku. Ukończyłam
studia podyplomowe z psychoonkologii i mam zamiar zostać kiedyś
psychoonkologiem.
M.S.: Na czym polega pani praca?
M.D.: Pracuję przede wszystkim
z pacjentami chorymi onkologicznie. Najczęściej jest to etap
terminalny choroby onkologicznej,
czyli jest to stan ciężki. Pracuję też
z rodziną pacjenta. Prowadzę z nimi
m.in. aromatoterapię i relaksację.
Pomagam im w walce z lękiem,
bólem oraz depresją.

Ręka na pulsie

M.S.: Jaką postawę przyjmuje pani
wobec chorych i ich cierpień?
M.D.: Na pewno bardzo ważna jest
empatia, ponieważ nie jesteśmy
w stanie wyobrazić sobie, co czuje
osoba chora na raka. Staram się
być otwarta wobec pacjentów, naturalna i radosna.
M.S.: Jak odreagowuje pani stres
i emocje w przeżywaniu cierpień
pacjentów?
M.D.: To jest bardzo dobre pytanie,
gdyż każdy, kto wykonuje tak trudną pracę, wycieńczającą emocjonalnie, powinien regenerować swoje
siły. Ja robię rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Biegam, czytam
dużo ciekawych książek. Przeciwwagą dla pracy w hospicjum jest
moja praca z młodzieżą w Pałacu
Młodzieży. Lubię też spotykać się ze
znajomymi, spędzać z nimi czas.

M.S.: Co jest w tej pracy
najtrudniejsze?
M.D.: Są takie sytuacje, w
których chory, mimo naszej pomocy (lekarza, psychologa, pielęgniarki, opiekunów medycznych oraz
rehabilitantów) musi sobie
sam poradzić z tym, iż jego
życie dobiega końca. Najtrudniejsze dla mnie wówczas, jest poczucie bezradności. Czasami musimy
zaakceptować, że pacjent
nie chce naszej pomocy.
Spędzamy z nimi dużo czasu, więc to naturalne, iż
przywiązujemy się do nich.
Po ich stracie odczuwamy żałobę.
M.S.: Czy zdarzają się chwile radości w tak trudnej pracy?
M.D.: Oczywiście. Ludziom hospicjum kojarzy się ze smutkiem, strachem oraz śmiercią, a wcale tak nie
jest. My się tam śmiejemy, obchodzimy święta i wspólnie organizujemy sobie czas.
M.S.: Kto jest dla pani oparciem
w pracy?
M.D.: Współpracownicy, którzy tak
jak ja pracują w roli psychologa.
Wzajemnie się wspieramy oraz wymieniamy doświadczenia.
M.S.: Czy zastanawiała się pani nad
rezygnacją?
M.D.: Nie, nigdy. Wręcz przeciwnie.
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Im dłużej pracuję, tym mam większą motywację do rozwoju w dziedzinie psychoonkologii.

Jak obiecywali ... tak
zrobili!

M.S.: Jakie cechy powinien posiadać pracownik hospicjum, również
psycholog?
M.D.: Na pewno powinien być ekstrawertyczny, czyli lubić przebywać
z ludźmi. Powinien być też empatyczny, otwarty na potrzeby innego
człowieka. Myślę sobie, że bardzo
ważną cechą jest umiejętność pracy
w zespole. Lekarz, psycholog oraz
pielęgniarka rozmawiają z pacjentem. Wszyscy zbieramy o nim informacje, żeby jak najlepiej mu pomóc.
Dopiero działając w porozumieniu
wiemy, czego chory potrzebuje.
M.S.: Czy my, nastolatkowie , moglibyśmy również pomagać chorym?
W jaki sposób?
M.D.: W naszym hospicjum wolontariuszem, który opiekuje się
chorym może zostać osoba, która
skończy 18 lat. Musi ona ukończyć
specjalny kurs. Zajęcia odbywają
się z lekarzem, psychologiem i pielęgniarką. Natomiast młodsze osoby
mogą uczestniczyć np. w zbiórkach
pieniędzy na paczki dla osieroconych dzieci.
M.S.: Dziękuje za rozmowę.
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Pierwszego dnia ferii zimowych 2015 odbyła się niepodważalnie największa impreza klubowa
w Bydgoszczy tej zimy. Za sprawą
naszych szkolnych kolegów, Pawła
Siemaszko i Pawła Chmielewskiego, 700 osób uczciło nadchodzące

Cool-tura
dwa tygodnie czystego szaleństwa…
Pomimo 4 miesięcznych przygotowań nie zabrakło jednak wpadek.

Na 2 godziny przed imprezą, DJ
Wozniak zrezygnował z udziału
w wydarzeniu. Na szczęście USIEK,
CHMIEL, KETA, RAVEDROPSS
i MagiCk nie zawiedli publiki aż do
4 nad ranem. Pomimo raczej wiosennej aury na dworze, klubowicze
mogli poczuć chłód pomimo tłumu
na parkiecie…wyrzutnie CO2 wraz
z srebrzystym konfetti sprawiły, że
w klubie zapanowała zima...
Cyryl & CHMIEL

Rozpoznajesz siebie?
Obecnie, kiedy w zasadzie wszystko
już zostało wymyślone i pokazane,
niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Niekiedy jednak udaje mi się
odkryć coś naprawdę niezwykłego,
na przykład takie cudo jakim jest
najnowsza produkcja hiszpańskoargentyńska: „Dzikie Historie.”
Jako prawdziwy kinoman, postanowiłam spędzić Sylwestra w Multikinie. Oprócz „Dzikich Historii” obejrzałam również Sambę, film, który
wbrew pozornej nazwie wcale nie
jest wesolutkim musicalem, lecz poruszającą historią emigranta, który
szuka szczęścia we Francji. Mimo
dobrej gry aktorskiej Omara Sy
znanego z Nietykalnych, niespecjalnie zainteresowała mnie ta produkcja. Może dlatego, że nie wciągnęła
mnie fabuła, a problematyka związana z emigracją, jako że nie bardzo
mi znana, również do mnie nie trafiła. Powinnam wyróżnić natomiast
„Johna Wicka”, który okazał się jedną z ciekawszych propozycji. Spodziewałam się raczej dość nudnawego filmu akcji, silącego się na hit
wszechczasów i muszę przyznać, że
byłam naprawdę mile zaskoczona.
Obejrzałam go dlatego, że uciekłam
z projekcji „Pani z przedszkola”,
z którą nie miałam najmniejszego
zamiaru się zapoznawać i bardzo
się cieszę z mojej szybkiej decyzji.
Swoją drogą, jestem ciekawa, kiedy
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„Idy” pozostawię bez komentarza. Jednakże Oskary nie muszą wcale być wyznacznikiem
gustów filmoznawców, natomiast dziewięć nominacji do
nagrody Goya, juz prędzej.

przestaną tworzyć takie okropieństwa i nabierać porządnych ludzi.
Podsumowując sylwestrowy maraton, bez „Dzikich Historii” byłoby,
niestety, trochę słabo.
„Relatos Salvajes” to najnowszy film
Damiána Szifróna, określony przez
znawców czarną komedią. Bardzo
szybko zyskał sympatię recenzentów i widzów, o czym świadczy ekspresowa nominacja do Oskara dla
najlepszego filmu nieanglojęzycznego, nie został jednak nagrodzony
statuetką. Zrozumiałabym gdyby w
tej uczciwej walce „Dzikie Historie”
przegrały z Lewiatanem, wygraną
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To co najbardziej intrygujące
w „Dzikich Historiach” to sam
pomysł. To nie pierwszy raz,
gdy sytuacje życia codziennego zainspirowały twórców do
zrobienia czegoś oryginalnego.
Każdego z nas spotykają chwile denerwujące, stresujące,
wręcz doprowadzające do szału. Jednak pewne normy każą
nam trzymać nerwy na wodzy,
pilnować się, zastanowić nad
tym, co powiedzą ludzie wokół nas. Wracamy do domu
sfrustrowani szarą codziennością, która przepełniona
jest tragediami, oszustwami,
czy nawet kłopotami z prawem.
W efekcie tłumimy złość przytłoczeni wszystkim co nam nie pasuje, tym co chcielibyśmy zmienić.
A gdyby tak... dać upust swoim
emocjom? Pozbyć się moralnych
uprzedzeń, wykrzyczeć całemu
światu, że wszystko jest nie tak, zaszaleć i przekroczyć własne granice? To właśnie ukazują „Dzikie Historie”. Sytuacje, które często dzieją
się tylko w naszej wyobraźni, będące jednocześnie bardzo realnymi.
Bo przecież każdemu z nas czasem
puszczają nerwy.

Cool-tura

„Dzikie Historie” to cudowna mieszanka wszystkiego co najlepsze w
hiszpańskojęzycznym kinie. Przepiękne nowoczesne zdjęcia na tle
argentyńskich pejzaży i ulic Buenos
Aires, ciekawie dobrana muzyka,
niebanalny scenariusz z domieszką
świeżego i lekko sarkastycznego humoru oraz doskonała gra aktorska.

Tu wyróżnić muszę kilka postaci
nadających odpowiedni charakter
produkcji. Szczególnie spodobał mi
się Ricardo Darín jako sfrustrowany, porządny obywatel, prowadzący
wieczną walkę z władzą i zmagający
się z codziennymi trudami spowodowanymi przez absurdalne prawa.
Doskonale wypadła też Rita Cortese,
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ne wrażenia są gwarantowane.
Na co jeszcze muszę zwrócić uwagę? Podczas seansu nie mogłam się
oprzeć wrażeniu, jak bardzo bliskie
wydawały mi się przedstawione wydarzenia, mimo całej groteski w nich
zawartej. Czasem nawet rozpoznawałam pewne skrajne zachowania
własne i ludzi, których zapoznałam
na swojej drodze, oczywiście hiperbolicznie oddane przez postaci.

grająca starą kucharkę w przydrożnym barze, wzbudzającą i śmiech
i strach jednocześnie. Najlepszym,
końcowym akcentem okazała się
Erica Rivas, która przeprowadziła nas przez najmocniejszą, moim
zdaniem, ze wszystkich historii:
„Hasta que la muerte nos separe”,
opowiadającą o jednej z najważniejszych życiowych uroczystości,
czyli weselu. Jak wszyscy wiemy
z własnego doświadczenia czy opowiadań; na ślubach, ze względu na
ogromny emocjonalny wydźwięk
święta, potrafią się dziać prawdziwie dantejskie sceny. Nie inaczej
jest w „Dzikich Historiach” i tu chyba nie muszę dodawać nic więcej.
Jedno jest pewne, w tej, tak jak
w poprzednich opowieściach, moc-
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Z pewnością mogę stwierdzić, że był
to jeden z najciekawszych filmów,
jakie ostatnio widziałam. Zanim
zaczęła się moja przygoda z klasą
hiszpańską, niespecjalnie interesowałam się takim kinem. „Dzikie Historie” sprawiły, że mam ogromną
ochotę bliżej zapoznać się z innymi
dziełami tego typu. Jeśli i wy nigdy
nie mieliście do czynienia z czymś
podobnym, jak najszybciej wybierzcie się do kina. Na pewno nie zmarnujecie czasu ani pieniędzy, wręcz
przeciwnie - gwarantuję, że wyjdziecie z seansu bardzo zadowoleni.
Magda Pieniążek
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Jak rozmnaża się
bloger?
Wróciłam właśnie ze szkoły do domu. W pośpiechu zjadłam
obiad i szybko udałam się do pracy.
Przeglądałam statystyki. Czytałam
komentarze. Odbierałam maile.
Sprawdzałam, co dzieje się na innych blogach. Wybierałam zdjęcia
do jutrzejszego wpisu. Myślałam
już nad tematem kolejnego tekstu.
Moją pracą jest blog. A ja sama jestem blogerką.
Bloga założyłam cztery lata
temu. Wtedy nie wiedziałam, o co
chodzi w tej całej „blogosferze”, bo
nikt takiego zwrotu w Polsce jeszcze nie używał. Często czytałam też
inne blogi. Niektóre wspominam
bardzo dobrze. Wyglądały przeciętnie, ale zawierały ciekawe treści.
Były zakładane przez ludzi, którzy
naprawdę mieli coś ważnego do powiedzenia. Mieli swój punkt widzenia i nie wstydzili się o tym mówić.
Niestety, od tamtego czasu mój blog,
ja jako blogerka i cała blogosfera
uległy wielkiej zmianie. Kilka lat
temu nikt nie prognozował, że stanie się coś tak dziwnego, że to właśnie blogerzy będą często bardziej
poczytni niż dziennikarze. Nikt nawet nie myślał, że na blogach da się
zarobić i utrzymać tylko z tego, że
jest się blogerem. Jak widać – czasy
się zmieniły, bo blogerzy mnożą się
na potęgę. Większość blogów jest
podobna do siebie. Niczym się nie

wyróżniają. Ta sama czcionka, tematy, podobne zdjęcia, ten sam fałszywy uśmiech, za który chcieliby
dostać od różnych firm cokolwiek
do pokazania na swoim blogu, byleby było to darmowe. Podejrzewam,
że gdyby jakaś firma produkująca
papier toaletowy chciała zawrzeć
umowę z jeszcze niepopularnym,
„świeżynką – blogerem”, która miałaby polegać na reklamie papieru
toaletowego – ten, pożal się Boże,
bloger z pewnością by się zgodził.
Przecież darowanemu koniowi się
w zęby nie zagląda, prawda?
Natomiast inaczej podchodzą
do tego nieco starsi i bardziej obyci, „koledzy – blogerzy”. Najbardziej
poczytni i po prostu najlepsi z najlepszych wyśmialiby takową ofertę.
Taki Jason Hunt, Kasia Tusk, Maffashion albo Antyweb. Ci blogerzy
są bardzo wybredni, jeśli chodzi
o nawiązywanie współpracy z jakąkolwiek firmą. Jednak zliczając ich
przychody w roku 2013 można by
się doliczyć grubo ponad stutysięcznej sumy. Pomijam już wszystkie
wycieczki, obiady i produkty, które
zafundowały im poszczególne kontenty. Teraz pewnie myślisz, że jak
to? Oni na pisaniu jakichś bzdur
w Internecie zarabiają te przysłowiowe kokosy? Na wstawaniu
o jedenastej i prowadzeniu bezstresowego życia? Na pozowaniu do
głupich zdjęć? Na pisaniu o jakichś
bzdurnych komputerach? A no zarabiają. I ja nie mam im tego absolutnie za złe.
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Czyli co, rzucasz teraz swoją pracę
i chcesz być blogerem, tak?
Dobrze, ja mogę ci pomóc.
Wierz mi, że być blogerem jest po
prostu łatwo. Wystarczy wejść na
stronę wordpress, wymyśleć nazwę
i czasem, jak się tam coś tobie przypomni albo trochę ciebie wkurzy to
należy napisać jakiś krótki tekst
na ten temat. Z kolei być średnim
blogerem to już nieco trudniejsza sztuka. Wypadałoby zmienić
ten ohydny szablon, czcionkę albo
zadbać o zdjęcia, pisać częściej niż
raz na kwartał. Ale w sumie przy
odrobinie chęci też da się to zrobić. To w końcu nic wymagającego
nie jest. Jednak zdobyć status bardzo dobrego blogera jest ciężko. Ja
sama walczę już o ten tytuł dobre
cztery lata, ciągle bezskutecznie.
Żeby być w blogowaniu świetnym
trzeba zadbać o swoich czytelników.
To właśnie dzięki nim twój blog
może w ogóle istnieć. Trzeba zadbać
o dobry rozgłos. Mieć konta na co
popularniejszych portalach spo-

łecznościowych. Trzeba też zadbać
o twoje stosunki z innymi blogerami. Żeby ciebie szanowali, lubili,
czytali. Zadbać o trafne tematy poruszane w tekstach, ale też o ich
oprawę graficzną. Dzięki tekstom
i zdjęciom możesz poszybować
na same wyżyny polskiej, a nawet światowej blogosfery, ale jeśli
popełnisz tylko jeden błąd – boleśnie upadniesz na samo dno.
Aż w końcu przestaniesz funkcjonować jako bloger. Dlatego zastanów
się dobrze, zanim zaczniesz cokolwiek tworzyć. Musisz mieć pomysł
na siebie jako blogera i pomysł na
twój blog. Musisz być kimś więcej,
niżeli tylko tą Zuzią piszącą o kosmetykach.

Fanfiction

już filmów, książek, komiksów, itd.
Praktycznie każda rzecz lub osoba,
która ma fanów występuje również
w fanficku. Jest to szansa na to,
by spędzić więcej czasu ze swoimi
idolami lub ulubionymi postaciami
ale także może pomóc w zaspokojeniu swojej dzikiej wyobraźni. Poza
tym większość fanfiction napisanych jest w języku angielskim, więc
poszerzamy swój zakres słownictwa. Najpopularniejszymi stronami

Czy Tobie też po przeczytaniu książki lub obejrzeniu filmu wciąż czegoś brakuje? Zastanawiasz się, co
by było gdyby wydarzenia potoczyły
się inaczej? Chyba każdy chociaż
raz w życiu doświadczył czegoś takiego. W takiej sytuacji z pomocą
przychodzi fanfiction.
Fanfiction jest to fikcja literacka
tworzona przez fanów istniejących
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WOŚP’owe
rapowanie

z tą twórczością są fanfiction.net,
archiveofourown.org i livejournal.
com.
Forma ta pozwala na rozwinięcie
swoich umiejętności w pisaniu,
rozwinięciu wyobraźni i otrzymaniu
subiektywnej opinii. Znana nam
wszystkim Cassandra Clare (autorka „Miasta Kości”) zaczynała właśnie
pisząc fanfiction. Wśród społeczności fanowskiej panuje przekonanie,
że niektóre książki (np. „50 twarzy
Greya” czy „Zmierzch”) to bardzo
słabo napisane fanfiction.
Wchodząc w świat fanfiction dołącza się do jednej wielkiej nowej rodziny, w której każdy każdemu jest
bratem lub siostrą. Gdy spotykasz
współczytelnika, ogarnia Cię uczucie przynależności. Rozmawiając o
fanfiction można mieć pewność, że
temat nigdy się nie wyczerpie.
Podsumowując, fanfiction dużo
daje zarówno autorowi jak i czytelnikowi. Jest też wspaniałą formą
spędzania czasu. Chociaż wygląda
to na bardzo pokręcone, naprawdę
warto spróbować!
Dagmara Janowska
Agata Białecka

Niedziela 11 stycznia, minęła już godzina 19. Na dworze panuje zmrok,
delikatny, zimny wiatr nie wpływa
jednak na atmosferę pod sceną.
Tłumnie zgromadzeni ludzie czekają na występ ich ulubieńców. Spiker ich sprawdza „Kto jest gwiazdą
wieczoru?” - „Kali!” wykrzykują z
entuzjazmem.
Wrzawa jeszcze bardziej się podnosi, kiedy artyści zjawiają się na estradzie. „Zróbcie hałas dla Kaliego!
Zróbcie hałas dla Palucha!” Nareszcie. Repertuar raperzy rozpoczynają
od utworu „Syntetyczna Ganja Mafia” ze wspólnej płyty „Milion dróg
do śmierci”. Potem grają na zmianę, to Kali z „Panta Rhei”, „Piękne
Chwile”, „H.E.R.O” (Sentymentalnie), Paluch rapuje „Bez Strachu”
(Lepszego Życia Diler) następnie
„Nowy Trueschool”. Cały tłum śpiewa razem z Kalim: „Oprócz błękitnego nieba, nic nam dzisiaj nie potrzeba!”. Wszyscy podskakują kiedy
słyszą słynne „Kto nie skacze ten
z policji!”. Koncert dobiega końca,
jeszcze tylko „Za Wszystko” (Niebo)
Palucha.
Publiczność świetnie się bawiła,
prosi o bis. Niestety, nie ma czasu,
zostało kilka minut do 20. Tradycyjne światełko do nieba z lekkim
poślizgiem, troszkę po czasie, ale
za to na wizji w TVP. Krótki pokaz
fajerwerków nie jest jednak tak
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zachęcający, bo liczba ludzi pod sceną
zmniejszyła się od występu raperów. Warto
było stawić się na tę
godzinkę, zwłaszcza,
że to wszystko przecież
zorganizowano
w zaszczytnym celu –
zbiórka WOŚPu. Kogo
nie było, niech żałuje.
Do zobaczenia za rok!
Krzysztof Cyryl Polasik

Znane i nieznane:
Grouplove

Zwrócili moją uwagę bardzo
oryginalnym wykonaniem utworu
„Give me that love’, napisanego specjalnie na potrzeby filmu „Gwiazd
naszych wina”. Spokojnie, absolutnie nie mają na swoim koncie tandetnych piosenek o miłości. Wręcz
przeciwnie: zachwycają ciekawymi
kawałkami typowymi dla alternatywnego rocka. Grouplove rozpoczęli
swoją muzyczną działalność w 2009
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roku, pochodzą z USA, a połączyła ich, jak to często bywa, przyjaźń
i miłość do muzyki. Zaczynali towarzysząc na tourne takim sławom jak
Florence and the Machine, The Joy
Formidable, Foster The People czy
jako support dla Two Door Cinema
Club. Dość szybko Nylon Magazine
uznał Grouplove za jeden z dziesięciu najlepszych debiutujących
zespołów na muzycznej scenie.
Swój pierwszy album Never
Trust a Happy Song wydali w 2011
roku, co natychmiastowo przynio-

Cool-tura

sło im ogromną sławę i rozgłos.
Założę się, że dobrze znacie kilka
singli z tej właśnie płyty. Colours
oraz Tongue Tie użyte zostały
w wielu reklamach (również
dla tak znanych koncernów
jak Apple czy Coca-Cola) a także serialach. Całkiem niedawno, w 2013 pojawił się drugi
krążek Grouplove: Spreading
Rumours.
To co najbardziej przykuwa uwagę w utworach
Grouplove, to niesamowite
połączenie charyzmatycznego wokalu Christiana z delikatnym głosem Hannah, często śpiewających w duecie.

Z każdego dźwięku bije mieszanka samych pozytywnych uczuć,
energia, optymistyczne nastawienie

oraz radość z muzyki, które natychmiast udzielają się słuchaczowi.
Myślę, że jest to doskonała propozycja dla tych, którzy już z utęsknieniem czekają na wiosnę.
Grouplove odbyli w zeszłym
roku tourne po Portugali i niestety w całej swojej karierze nie zawitali jeszcze do Polski. Śledzić
ich obecną działalność w oczekiwaniu na najświeższe informacje
możecie na www.grouplovemusic.
com ich oficjalnej stronie, a także
na twitter.com/GROUPLOVE oraz
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instagram.com/grouplove. W celu
posłuchania wszystkich utworów
zajrzyjcie na oficjalny kanał na You
Tube (grouplovemusic).

Cześć Wszystkim, tu Chmiel.
W tym wydaniu przygotowałem dla
was listę PartyHOT 20, w której
znajdziecie 20 kawałków, przy których najlepiej bawiliście się w klubach podczas ostatnich imprez…
Ten miesiąc zdecydowanie zdominował Calvin Harris zajmując aż
cztery pozycje.
1. Dr. Kucho!, Gregor Salto - Can’t
Stop Playing (Oliver Heldens & Gregor Salto Remix )

Piosenki, których warto posłuchać:
Never Trust a Happy Song:
Chloe
Close Your Eyes And Count To Ten
Colours
Cruel And Beautiful World
Itchin on a Photograph
Slow
Spreading
Rumours:
I’m with You
Ways to Go
Shark Attack
Magda Pieniążek
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2. Galantis - Runaway ( U & I )
3. Martin Solveig & GTA - Intoxicated (Original Club Mix )
4. Alesso, Tove Lo - Heroes (We Could Be)
5. Calvin Harris ft. Ellie Goulding
- I Need Your Love (Nicky Romero
Remix)
6. Ed Sheeran - Don’t (Don Diablo
Remix)
7. David Guetta - Lovers On The
Sun (Stadiumx Remix)
8. Ylvis - The Fox (Claes Lanng Bootleg)

Cool-tura
9. Shermanology - I Want You (Original Mix)
10. Calvin Harris, Hurts, Alesso Under Control (Original Mix)
11. David Guetta, Showtek - Bad ft.
Vassy (Original Mix)
12. Timmy Trumpet & Savage - Freaks (Original Mix)
13. Kid Cudi - Pursuit Of Happiness
(Steve Aoki Remix)
14. Disclosure, Sam Smith - Latch
(Original)
15. Major Lazer - Watch Out For
This (Dimitri Vegas & Like Mike Remix)

16. Lazy Rich, Hot Mouth - BONK
(Original Mix)
17. Will Sparks ft. Wiley & Elen Levon - Ah Heah So What (SCNDL Remix)
18. Calvin Harris, John Newman Blame
19. AronChupa - I’m An Albatroz
20. Calvin Harris - Summer
Cyryl & CHMIEL

Na kozetce

10 rzeczy, których nie
powinieneś robić
w związku – czyli czarne
kwiatki życia we dwoje
z męskiej perspektywy.

1.Opowiadać o swoich znajomych.
Jeśli masz jakiekolwiek przyjaciółki lub nawet nic nieznaczące koleżanki, zostaw to dla siebie. Twoja
dziewczyna raczej nie zrozumie, że
inne dziewczyny możesz taktować
tak samo jak kolegów, a zwykła
rozmowa na przerwie nie jest jakaś
niemoralną propozycją.

2. Wspominać o imprezach.
Lubisz się zabawić w miłym gronie?
Tutaj będzie o to ciężej. Twoja partnerka niczym XX- wieczny dyktator
wybije Ci z głowy pomysły o imprezach. Nawet jak już uda Ci się ją
przekonać, ona z dokładnością co
do mililitra określi ilość alkoholu,
którą możesz wypić. W najgorszym
wypadku pójdzie z Tobą i wtedy nawet nie ma co myśleć o szczerych
rozmowach z kumplami. Dlatego
polecam prosta zasadę – nigdy nie
mów o tym.
3. Poświęcać zbyt wiele czasu
kolegom.
Czy jeszcze nie wiesz, że twoja sympatia jest najważniejsza? Spotykanie się ze znajomymi powinno
odbywać się tylko w określonym
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czasie, a najlepiej nigdy. Cały wolny
czas winno się spędzać z dziewczyną. Jest na tę regułę jedna metoda.
Spontaniczne spotkania ze znajomymi, kiedy twa „laska” obrazi się
na dłuższy czas niż godzinę.

4. Zdradzać
Wiadomo, że te same usta po jakimś
czasie tracą swój smak, ale to normalne. Szukanie chwilowej alternatywy wśród innych przedstawicieli
płci pięknej nie jest dobrym pomysłem z kilku powodów. Po pierwsze
to zwyczajnie nieuczciwe i sprzeczne z umową. Tak honorowy facet nie
postępuje. Po drugie to oczywiście
może zranić partnerkę. Po trzecie,
jeżeli wcześniejsze argumenty Ciebie nie przekonują, to musisz wiedzieć, że najprawdopodobniej takim
zachowaniem doprowadzisz do klęski swojego związku i stracisz dobre mniemanie u innych dziewczyn,
czyli szansę na coś nowego.
5. Być zbyt romantycznym na początku związku.
Przez pierwsze tygodnie jest zawsze
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pięknie, potem wszystko wraca do
normy, więc jeżeli sypiesz swojej lubej ścieżki z róż, dajesz drogie prezenty, zabierasz codziennie do kina
to musisz być w tym konsekwentny. Inaczej nie spodoba się jej, że
„już się nie starasz”.
6. Nie zapominaj o „ważnych uroczystościach”.
Pamiętaj o Dniu Kobiet,
Walentynkach,
rocznicach i wielu innych.
Prawdopodobnie
Twoja dziewczyna nawet nie
wie, kiedy była uchwalona Konstytucja 3 Maja, albo kiedy
obchodzi się święto niepodległości,
ale o rocznicach, miesięcznicach
i innych takich z waszego związku
nigdy nie zapomni.
7. Stosować się do zasady „każdy płaci za siebie”
Jesteś biednym licealistą, który
ciągle żyje z pensji rodziców? Oby
ta pensja była niemała. Niezliczone wizyty w kawiarniach, kinach,
upominki i inne takie będą niemało kosztować. Chyba nie myślisz, że
twoja piękność okaże się uczciwa
i będzie płacić za siebie. No cóż,
może będzie, ale nie oszukujmy
się… raczej na taką nie trafisz.
8. Kłócić się.
Ile razy słyszałeś słowa „domyśl
się”, „bo tak”, „bo nie”?

Na kozetce
9. Oglądać przy niej męskich
filmów.
Nie lubisz romansideł? To masz
wielki problem. Klasyków kina odstaw na boczny plan i szykuj się na
nic nieznaczące wytwory „kultury”
jak na przykład „50 twarzy Greya”.
Nie licz na to, że twoja dziewczyna
zechce oglądać bohaterstwo „300
Spartan” albo filmy, które obudzą
w tobie małego chłopca, jak na
przykład „Iron Man”.

Niewątpliwie bardzo często. To są
niepodważalne
argumenty
płci
pięknej, których choćbyś chciał,
nie odeprzesz. Nie warto kłócić się
z dziewczyną, nawet jak masz rację.
Bardzo wielu próbowało, lecz wszyscy polegli. Nie życzę, abyś podzielił
ich los.

10. Pokazywać jej tego poradnika
Tutaj komentarz jest zbędny.
Jan Winiarski
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MASO CORTO

OLIWIA ZIÓŁKOWSKA
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Wyznania podróżnika
Natalia Chrustowska, o pseudonimie artystycznym „Fiona” to człowiek, dla którego nie ma ograniczeń. Gdy tylko ma czas, pakuje
plecak i rusza w coraz to nowsze
miejsca. Kiedy jest zbyt zmęczona
podróżowaniem, poświęca czas na
chodzenie po górach oraz bieganie.
Zniechęcona Polskimi zarobkami
pracuje we Francji, doskonali tam
swój Francuski w szkole językowej.
Jak sama wspomina „Europa już
mi się znudziła”. Fiona zahaczyła
także o północną Afrykę próbując
swoich sił w targowaniu się z tamtejszą ludnością. O swoich podróżach i nie tylko opowie nam w tym
wywiadzie.

Skąd się wzięło twoje zamiłowanie do zwiedzania świata?
Miłość do podróżowania dostałam
w „prezencie” od rodziców, z którymi spędzałam każde wakacje za
granicą. Do dziś uwielbiam jazdę
autokarem, po to by przez okno obserwować jak zmienia się krajobraz,
roślinność i klimat. Miałam niezwykłe szczęście, że już w wieku 4 lat
wiedziałam, że świat nie kończy się
na podwórku przed blokiem, i że
gdzieś za horyzontem jest coś więcej. Pamiętam, jak od dziecka siadałam nad atlasem i palcem śledziłam
wszystkie miejsca, które chciałbym
zobaczyć. Nigdy nie mogłam się
zdecydować, bo zawsze wszystko,
od Boliwii po Nową Zelandię było
równie interesujące, wtedy też, jako
mała dziewczynka postanowiłam.,
że zwiedzę cały świat.

Które miasta europejskie Ciebie
szczególnie zachwyciły? Czym?
Paryż. W sumie wolę mówić o tym
mieście po francusku, więc jest to
Paris. Pourqoui? Zachwyca mnie
w nim wszystko, brudne metro po
Musee d’Orsay i kamienice. W tym
mieście, nawet jak jestem sama

49

Przez świat w trampkach i na obcasach
i się zgubię nigdy się nie boję. Może
to zbyt abstrakcyjne ,ale czuje, że
ono współgra z moją duszą, ale niestety, to uczucie strasznie trudno
wytłumaczyć.
A inne europejskie miasta?
Są przewidywalne i podobne do siebie, wszędzie można znaleźć wspólny mianownik. Masa turystów
i zabytki „must have”. Chyba już
mi się trochę znudziło zwiedzanie
tego starego kontynentu, po mojej
ostatniej wyprawie do Maroka. Tam
odkrywałam zdecydowanie inny
świat, pełny kolorów, zaskakujący
i nieprzewidywalny. A jak na razie,
moim miastem afrykańskim jest
Marrakesz.
Często lepiej odwiedzać wioski, niż
miasta, w których mieszkają typowi dla kraju mieszkańcy. Są dużo
ciekawsze. Na przykład w jednej
z francuskich wiosek widziałam
statuę wolności na rondzie.
Czy w trakcie podróży mogłaś
nauczyć się jakichś nowych
umiejętności?
Oczywiście. Od każdej osoby się
czegoś uczę. Wydaje mi się, ze każda z tych osób, które poznałam,
nieważne czy to jest chłop na polu
w Hiszpanii, który powie mi jak
z dobrym akcentem zamówić piwo,
czy babcia, która w Belgii nauczyła
mnie robić na drutach, może mnie
czegoś nauczyć.
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Co czeka kogoś kto pójdzie w
twoje ślady i postawi stopę na
Gibraltarze?
To zależy, czy zamierza się wybrać
stopem czy samolotem. Jeśli chodzi
o podróż mniej pewnym środkiem
transportu (bo nigdy się nie wie,
gdzie los poniesie) to jest niemalże pewne, że będzie to niezwykła
przygoda. Należy się przygotować
na stanie po 5-6 godzin w Andaluzji przy 38-40 stopniowym upale,
spanie w przeróżnych miejscach,
bycie zapraszanym do domów, na
obiady, kolację lub prysznic, na
opowiadanie o sobie jak i słuchanie
wielu niezwykłych historii,na bycie
zmęczonym, wkurzonym i szczęśliwym gdy dotrze się na miejsce. Na
samej górze na Gibraltarze trzeba
uważać na małpki, które ... kradną!
Od okularów na nosie po drobiazgi
w plecaku. Trzeba być czujnym.
Jest jeszcze coś o czym chyba nie
wspomniałam. Po powrocie z takiej
podróży zmienia się postrzeganie
świata, jakoś wszystko wydaje się
lepsze, większość ludzi jest dobra
i to dobro, które chce się otrzymało
chce się ‘oddać ‘ innym.
W trakcie jednej z wypraw nocowałaś na pustyni. Jak było?
Cudownie, chociaż prawie wcale nie
spałam. Miałam ciekawy wieczór z
innymi turystami. Najpierw zjedliśmy kolacje w berberyjskim namiocie, jedliśmy z jednego naczynia.
Później usiedliśmy przy ognisku.

Miejscowi grali na bębenkach i metalowych talerzykach. Nagle grupa
znajomych z Australii, Nowej Zelandii i Brazylii stwierdziła, że obok
jest bardzo okazała wydma i fajnie
by było na nią wejść, by podziwiać
gwiazdy. Doszliśmy do takiego momentu gdzie każdy myślał, że to jest
szczyt i absolutnie nikt nie miał sił,
by iść dalej, a tak naprawdę okazało
się, ze jest jeszcze daleko. Wszyscy
mieli dość, ale nagle jeden Brazylijczyk zerwał się z miejsca i poszedł

w kierunku, więc pomknęłam za
nim. Z powodu dużego nachylenia
wydmy najwygodniej się szło na
czworakach, patrząc na to co miało
się pod nosem. W pewnym momencie podniosłam wzrok i zobaczyłam
na tle rozgwieżdżonego nieba zarys
wydmy w tym samy kolorze co niebo. Miałam wrażenie, że gdy dotrę
na szczyt to będę w stanie dotknąć
gwiazd. Po dotarciu na szczyt i spotkaniu się z Brazylijczykiem leżeliśmy z dobrą godzinę wypatrując
spadających gwiazd.

51

Przez świat w trampkach i na obcasach
Wyobraź sobie że idziesz sobie
ulicami Marrakeszu. Co możesz
zauważyć?
Przedzierając się wąskimi uliczkami
medyny*, można spotkać przeróżnych kupców , którzy wołają do ludzi w kilkunastu językach. Oferują
dziwnie wyglądające słodkości. Od
jednego z nich kupiłam najsłodsze
ciasto na świecie, niestety później
już nie mogłam go znaleźć. Gdzieś
na bazarze może stać beczka, a na
niej głowa kozy, można też kupić
perfumy w kostkach, różne olejki,
pakowane w małe woreczki mocne
przyprawy , skórzane torebki, paski i tysiące innych rzeczy tańszych
o 2/3 europejskiej ceny.
Absolutny chaos na drogach, nie
można rozróżnić gdzie jest granica
między przeciwległymi pasami ruchu. Gdzieś w bocznych uliczkach
natrafienie na skuter jest tak samo
prawdopodobne jak minięcie się
z osłem.
Najkorzystniejszy układ handlowy z Arabami?
W Maroku znalazłam coś- kwadraciki ze skóry, w różnych kolorach.
Nigdy czegoś podobnego nie widziałam, zapytałam więc sprzedawcę co
to., Okazało się, że są to portfeliki. Kupiłam ich mnóstwo, a udało
mi się za wszystko zapłacić połowę
mniej. Wiem jednak, że jeszcze się
muszę wiele nauczyć, jeśli chodzi
o targowanie.
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Co możesz powiedzieć o wyprawie do Santiago de Compostela?
Trudno jest streścić ponad 3 tygodnie w kilu zdaniach. W dużym
skrócie, maszerowałam szlakiem
Camino Primitivo (ok 350 km), który wszystkim gorąco polecam, nie
jest tak zatłoczony przez turystów
jak francuski (omijajcie szerokim
łukiem), a do tego w jednym etapie,
można wybrać drogę prowadzącą
przez autostradę lub... przez góry
o wysokości ok 2 tys m n.p.m. (opcja
hospiatales), męczące, ale w nagrodę niezwykłe widoki. Do Santiago
szłam z 12-osobową grupą, większość z nich miała wykupiony lot
powrotny tydzień wcześniej niż ja
i 2 inne osoby, bo naszym celem
było dojście na ‘koniec świata’- do
Cabo Finsterry i jeszcze dalej do
Muxii . Niestety koleżanka uszkodziła sobie nogę i musiała wracać
do Polski,
a kolega postanowił
zostać dłużej w Santiago i drogę
przewidzianą na trzy dni, zrobić
w dwa, widziałam, że to nie na moje
siły, więc ruszyłam sama. I powiem
szczerze- był to najlepszy etap dla
mnie. Gdy już dotarłam nad Ocean,
do Muxii, siedziałam na ogromny
kamieniu, patrząc na fale i zachód
słońca, przegryzając oliwki i galicyjski ser. Co wtedy myślałam? Że
gdy wystarczająco mocno się czegoś
chce i walczy się o to każdego dnia
to ... wszystko jest możliwe!

Czemu Francuzi unikają mówienia po angielsku?
Francuz, który porozumiewa się po
angielsku, mówi z tak okropnym
akcentem, że nikt go nie rozumie.
Więc gdybyś uczył się języka, którego i tak nikt nie rozumie, byłoby Ci
wstyd. Pierwszego lepszego Francuza nie da się w tym języku zrozumieć. To jest kwestia ich złożonego
akcentu.
Czy napotkałaś jakieś ciekawe
osoby podczas podróży autostopem?
Istnieją legendy, że co trzeci autostopowicz jest dawcą narządów, ale
to nieprawda. Jechałam stopem
na Gibraltar. Łącznie z powrotem
zabrało to około dwóch tygodni.
Złapaliśmy 67 stopów na wiele różnych środków transportu. Generalnie w samochodach były po dwie,
trzy osoby, więc poznaliśmy tak
w przybliżeniu niecałe dwieście
osób, dlatego opowiedzenie o każdej
z nich jest trochę niemożliwe. Raz
zatrzymał się pewien Hiszpan, który jest basista w zespole rockowym.
Odwoził właśnie swojego znajomego na lotnisko. Zaprosił nas do siebie do domu na obiad. Jego mama
była prze szczęśliwa, że pojawili się
jacyś goście. Poczęstowali nas typowymi hiszpańskimi potrawami,
w tym gazpacho**, trochę przypomina zupę pomidorową, ale jedzoną
na zimno. Potem dostałam od jego
mamy oryginalny przepis. To jed-
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na z moich najlepszych pamiątek
z Hiszpanii. Kolejna z ciekawych
osób, może nie z przygód autostopowych była Polka, która wykłada
język angielski na uniwersytecie,
a ma męża Francuza. Jej mąż jest
dyrektorem wieży Eiffla. Powiedziała mi takie jedno zdanie, którego do
teraz się trzymam - „Kiedyś robiłam szalone rzeczy, ludzie wyzywali
mnie od wariatek, a teraz wracam
do tych swoich znajomych z Polski,
i to ja jestem szczęśliwą wariatką,
a one są zdesperowane.” Spotkałam też na początku tamtego roku
triatlonistę w pociągu. Wracając
z maratonu poznałam łyżwiarkę figurową. Interesujących ludzi można spotkać dosłownie wszędzie.
Najgorszy środek transportu?
Wielbłąd na pustyni - zdecydowanie najgorszy środek transportu.
Bolało wszystko. Nawet chciał mnie
pogryźć. Szliśmy całą karawaną, ja
pierwsza i mój wielbłąd nagle się zatrzymał bo zgłodniał. Skubał jakąś
trawę. Czekaliśmy w słońcu jakieś
10 minut aż zje.
Najlepszy środek transportu?
Jakieś, Porsche z lat sześćdziesiątych. Mimo że siedziałam na tylnym
siedzeniu ze skulonymi kolanami i
tak było super.
Jazda autostopem ma swoje
wady i zalety. Pewnie niejeden
raz spotkałaś się z sytuacją,
gdzie ciężko było znaleźć nocleg
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albo drogę. Jak sobie wtedy radziłaś?
Przede wszystkim trzeba coś wymyślić. Nie można zadzwonić do mamy
i powiedzieć przez telefon – „Mamo,
jestem na autostradzie A2 do Ber-

lina. Nie wiem co robić. Pomóż”.
Pierwsza taka przygoda wydarzyła się już podczas pierwszej nocy
pewnej podróży, gdy wylądowałam
na autostradzie, z daleka od jakiegoś miasteczka. Na szczęście był
McDonald. Przy McDonaldzie stoją
takie zjeżdżalnie dla dzieci. To było
idealne miejsce, żeby tam przenocować. Rozłożyliśmy dwie karimaty, schowaliśmy plecaki i tam zasnęliśmy. Kiedy indziej spaliśmy
przy belgijskim dyskoncie w wiacie
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z wózkami sklepowymi. Raz rozbiliśmy namiot pod palma przy autostradzie. Spanie na plaży to chyba
jedna prostych spraw. Spaliśmy
też na łodziach Jedna z nich była
z towarzystwem powiedzmy szemranego pochodzenia. Kolejną noc
spaliśmy na ekskluzywnym jachcie,
a kolejną na łódce u trzech przemiłych Francuzów. Tam czułam się
jak u siebie w domu. Zdarzyło się
także rozbić namiot w przyczepie
tira, za zgoda kierowcy.

Miałaś okazję przebywać w wielu
krajach jako podróżnik, jednak
gdy zdarzyło Ci się zostać na
dłużej poznawałaś życie typowego mieszkańca danego miejsca.
Czym się różni życie podróżnika
od życia mieszkańca?
Jako podróżnika, który wpada
do nowego miejsca tylko na chwilę, jestem oszołomiona, wszystko
mnie zachwyca, chcę być w 100
miejscach na raz, a jednocześnie
przysiąść w spokojnym miejscu,
by pomyśleć i zastanowić się nad
życiem, nowymi celami. Natomiast

jako mieszkaniec staram się być
niewidoczna, obserwować z boku
zwyczaje, jem to co inni, piję kawę
tam gdzie ma turystów, uczę się ich
języka, zwiedzanie nie jest już gonitwą. i choć mieszkam w Paryżu
prawie pół roku mam jeszcze dużo
miejsc do odkrycia, nie spieszę się,
to miasto wolę poznawać powoli.
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Czy zdarzyło Ci się popełnić jakąś gafę?
Może nie było jakiegoś dramatycznego faux pas, aczkolwiek miałam
jedną bardzo śmieszną wpadkę, gdy
pracowałam w belgijskiej kawiarni.
Chciałam się zapytać pewnej pani
czy chce mleka, a powiedziałam jej,
że jest brzydka. Na szczęście wzięli
to w nawias, bo cały czas uczyłam
się języka.
Czy doświadczyłaś trudności
związanych z bariera językową?
Nie doświadczyłam żadnych trud-

ności. Miałam okazję dogadać się po
angielsku, francusku, niemiecku,
hiszpańsku, portugalsku, niderlandzku, arabsku. Nie wiem czemu,
ale mam łatwość w nawiązywaniu
kontaktów i uczeniu się nowych języków na miejscu.
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Co powinien wiedzieć początkujący autostopowicz?
Po pierwsze zawsze ktoś się zatrzyma. Po drugie, może to niezbyt
kulturalne, ale z każdych czterech
liter jest wyjście. Wiele myślałam, że
utknęłam gdzieś do końca życia, ale
udawało się wrócić. Staliśmy kiedyś
na stacji benzynowej w Hiszpanii,
40 stopni upału, godzina dopiero
dziesiąta. Dalej przy jakiejś tablicy
był napis „Autostopowiczu, porzuć
wszelka nadzieję”. Wtedy się przestraszyliśmy, ale po sześciu godzinach udało się znaleźć transport.
Trzeba umieć rozpoznawać ludzi
z którymi się podróżuje i wiedzieć
czy ktoś woli bardziej rozmawiać,
czy słuchać. Czasami słyszy się
historie o wojnie, politykach i wielu innych. Warto zainwestować
w marker i kawałek kartonu. To
w sumie wystarczy.

Przez świat w trampkach i na obcasach
leniu się wodą, jedzeniem a czasem
nawet miejscem do spania.

Czego moglibyśmy się uczyć od
ludzi z zagranicy?
Od Belgów nauczyłam się, że jest
czas ciężkiej pracy, ale jest tez czas
na odpoczynek. Gdy pracują to
ciężko i z zaangażowaniem, ale czas
wolny poświęcają swoim pasją. We
Francji z kolei, bardzo celebrowane
jest życie rodzinne i posiłki. Rodzice, którzy wracają po kilkunastu
godzinach z pracy, odnajdują czas
by szczerze porozmawiać z dziećmi i wiedzą co się u nich dzieje. Ich
interesuje to, że synkowi wypadł
ząb albo, że profesor powiedział, że
dziecko uczy się coraz lepiej. Z kolei mieszkańcy Maroka pokazali mi,
jak wygląda prawdziwe nocne życie.
Byliśmy na takim ogromnym placu
przed medyną*, na którym za dnia
nie było niczego, a w nocy miejsce tętniło życiem. Były tańce, teatrzyki . Ludzie rozmawiali ze sobą.
Ktoś grał na skrzypcach czy gitarze.
Dużo się działo. Hiszpania nauczyła mnie bezinteresownej pomocy.
Patrzenia na każdego człowieka tak
samo. Spotykałam na szlaku ludzi
z całego świata i nikomu nie przeszkadzało obce pochodzenie w dzie-

Tym pytaniem kończy się wywiad. Po
jego przeczytaniu i udzieleniu odpowiedzi Natalia „Fiona” Chrustowska
wzięła kubek z herbatą do ręki. Niejeden czytający pewnie przytrzyma
palce na myszce klikając odnośnik
do innej strony. Na pewno znajdą się osoby które chwycą telefon,
żeby zobaczyć czy na snapchacie
nie odezwała się przyjaciółka. Kto
inny powtórzy ruch rozmówczyni.
Ci zainspirowani przeczytanymi historiami może wezmą ołówek do rąk
i zaczną kreślić zupełnie nowe plany na nowe podróże, a Ci którzy nie
mają czym zająć rąk mogą poczytać
blog Natalii Chrustowskiej (www.
szalonafiona.blogspot.com). Świat
nie kończy się tylko na pobliskim
mieście, a wakacje na corocznie odwiedzanym hotelu i plaży.
Rozmawiał Jan Winiarski
*- Medyna to stara
dzielnica arabskich
miast w której
mieszczą się bazary i najważniejsze
budynki.
**- Gazpacho jest
zupą różnie przyrządzaną w zależności od regionu.
Różni się też sposób podawania.
Niektórzy Hiszpanie jedzą tę zupę
na ciepło, inni na zimno.
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Co kryje się za lustrem?
Wszystko zamarło. Przytłaczająca cisza zawisła w powietrzu.
W jego umyśle zapanowała pustka. Jakby ktoś go właśnie wybudził
z najbardziej realistycznego snu,
jaki jest w stanie wytworzyć ludzki mózg. Przez moment chciał tam
wrócić. Bo przecież odebranie mu
jego świata – choćby na ułamek
sekundy – to czyn godny ukarania
najsurowszą karą. Po chwili doszedł
do siebie, zrozumiał brutalną prawdę i zaakceptował to, co właśnie się
stało. Nabrał powoli powietrza, rozwarł usta i krzyknął:
– Korki wysiadły?!
W duchu modlił się, by tak właśnie było. Wystarczyłoby wtedy zrobić parę kroków, otworzyć skrzynkę
i coś tam wcisnąć. Bynajmniej tak
to wyglądało z jego perspektywy,
gdy czynił to ojciec. Całość zajęłaby
może minutę albo dwie.
– To coś u nich – odkrzyknął mu
głos z sąsiedniego pokoju.
Przeklął w duchu. Zanim ci fachowcy znajdą usterkę, ruszą tyłki,
by to sprawdzić i naprawić, miną
za dwie godziny. Albo i gorzej. Może
nawet nie będzie prądu do końca
dnia. W sumie to można powiedzieć,
że dzień już się skończył. Minęła
siedemnasta, a ciemność zdążyła
zawładnąć ulicami. Brak jakiegokolwiek światła zafundował jej

również panowanie w pokoju Filipa.
Chłopak wstał z fotela, po omacku
zaczął poszukiwania drzwi. Potrzebna mu była świeczka, a takie cuda,
na pierwszy rzut oka totalnie bezużyteczne, nie zasługiwały na miejsce w jego pokoju. Dreptał powoli
w obawie, że wpadnie na szafkę lub
ścianę. Ostatecznie nie uderzył ani
w to, ani w to. To drewniana rama
łóżka bezpardonowo stanęła na jego
drodze i spowodowała eksplodujący
ból w okolicach piszczelu. Jęknął
i padł na miękką pościel, rozmasowując nogę. Pieprzę to, stwierdził
i porzucił wszelkie chęci podniesienia swojego ciała do pionu. Po
ostatniej nocce spędzonej przed
komputerem był wyczerpany, więc
dlaczego by nie skorzystać z tej okazji, by to odespać? Zamknął oczy
i niemal natychmiast osunął się
w sen.
Coś go wybudziło. Zdążył jedynie usłyszeć szczęk zamykanych
drzwi. Oprzytomniał i omiótł pokój
wzrokiem. Nic. Przetarł oczy i powoli
się podniósł. Nieprzenikniony mrok
dokoła oznaczał dalszy brak prądu.
Spojrzał na komórkę, by sprawdzić
godzinę. Dochodziła dziewiętnasta.
Oświetliwszy sobie telefonem drogę
do drzwi, wyszedł z pokoju. W korytarzu spotkał ojca, trzymającego
w ręku świeczkę.
– Obudziłem cię? – zapytał mężczyzna.
W jego głosie można było wychwycić
coś nietypowego. Najprawdopodob-
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niej była to nutka lęku, niepokoju.
– Nie wiem, chyba tak. To ty byłeś w
moim pokoju?
– Sprawdzałem tylko co u ciebie.
Nie wychylałeś się z tej nory od kiedy wszystko siadło – odpowiedział
ojciec.
– W porządku. Dzwoniłeś tam? Naprawią to?
Mężczyzna pokręcił głową z grymasem.
– To może trochę potrwać. Całe
osiedle nie ma prądu. Lepiej idź dalej spać – zasugerował.
Filip przytaknął, po czym obrócił się
i wrócił do swojego pokoju. Cisnął
się na łóżko, opatulił kocem i starał
się zasnąć. W końcu wyszło.
Nagle coś go chwyciło. Pociągnęło za nogę, zrzucając z łóżka.
Uderzył łbem o podłogę. Zaczęło wlec. Oprzytomniał. Za późno.
Leżał na środku łazienki. Dookoła rozstawione były świece rozrzedzające nieco mrok. Nadal był zawinięty w koc, który krępował jego
ruchy. Ledwie mógł ruszać palcami,
a o przekręceniu dłoni nie było
mowy. Próbował coś powiedzieć, ale
wydał jedynie niemy krzyk, który
odbił się echem tylko w jego głowie.
– Gotowa? – rozbrzmiał potężny
głos ojca. Mężczyzna stał obok lustra. Płomyczki rzucały złowieszczy
blask na jego rozmyte w ciemności
oblicze.
Filipa umysł nie potrafił uporządkować żadnych informacji przyswajanych przez mózg. Do kogo on
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się zwraca? Do mnie? I, na miłość
boską, co tu się wyprawia!? Czy ja
właśnie leżę na zimnych kafelkach
mojej łazienki? To musi być sen, to
musi być sen...
– No to jazda! – krzyknął mężczyzna.
Zanim Filip zdążył zarejestrować te słowa, jego ciało ogarnął niewypowiedziany ból. Usłyszał jedynie odgłos tłuczonego szkła.
Obudził się. Z ulgą dostrzegł,
że leży na mięciutkim łóżku. Ale coś
było nie tak. Ściany różniły się od
tych, jakie są w jego domu. Ospale
usiadł na łóżku i omiótł pomieszczenie wzrokiem. Biel. Wszędzie
biel. I miękko. Podłoga była miękka.
Ściany też. Łóżko. Wszystko. Spróbował wstać. Odezwał się rwący ból
w kolanie, zagłuszający jakiekolwiek polecenia od mózgu dotyczące utrzymania równowagi. Upadł.
Ale przynajmniej na coś miękkiego.
Spróbował się podnieść. Nie mógł.
Zapewne w tej chwili przetarłby
swoje oczy ze zdziwienia, gdyby nie
to, że miał założony kaftan bezpieczeństwa. Ogarnęło go przerażenie.
Ze zgrozą dostrzegł długie posiwiałe
włosy oplatające jego ramiona. Nie,
nie jego ramiona. Jego ramiona były
całkiem szerokie – pomimo tego, że
spędzał większość czasu wolnego
przed komputerem. A te... te były
wątłe.
Przez chwilę studiował budowę
swojego ciała. Ukryte pod kaftanem
piersi nie były pierwszej świeżości,
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można by rzec – sflaczałe. Towarzyszyło mu też uczucie pustki poniżej
pasa. Stał się kobietą. W dodatku
starą. Z przerażenia wydał odgłos
zbliżony do krótkiego, wpół urwanego wrzasku. Zabrzmiał zupełnie
obco w jego uszach. Nagle drzwi do
pokoju się otworzyły. Weszło dwóch
rosłych mężczyzn. Posłali chłopakowi – w kobiecym ciele – ironiczne
uśmieszki.
– Filip czy Marek? – odezwał się
pierwszy.
– Nie rozumiem, to jakiś sen... Marek to mój ojciec – powiedział wystraszony. – A ja jestem...
– Filip, co nie!? – zawołał wesoło
drugi.
Chłopak przytaknął.
– Wygląda na to, że dziś to ty mi
stawiasz piwo po pracy – z radością
zwrócił się do kumpla.
Pierwszy mężczyzna trochę spochmurniał.
– Zobaczymy, czy jutro też ci dopisze szczęście. Bierzemy ją do doktora. Kaftan już raczej nie będzie potrzebny. – Uśmiechnął się, widząc
bezradność w oczach kobiety. W
oczach, za którymi czaił się Filip.
– Wprowadzić tę panią – zawołał
doktor Kowalczyk.
Drzwi się uchyliły, a w nich stanął
Filip razem z nieźle zbudowanym
sanitariuszem.
– Proszę usiąść – rzekł doktor.
Kobieta usiadła. Spokojnie, bez żadnych gwałtownych ruchów. Przez
chwilę szukała odpowiednich słów,

aż w końcu znalazła:
– Co tu się odpierdala?
Mężczyznę wmurowało.
– Ależ pani Gosiu, skąd u pani...
– Że co!? Nazywam się Filip. Gosia,
jak pan ją nazwał, jest moją matką.
Doktor wyglądał na zbitego z tropu.
I zawiedzionego.
– A już myślałem, że jest z panią lepiej...
Filip buzował w środku ze złości.
Miał ochotę rozszarpać twarz tego
pieprzonego urzędasa własnymi –
niewłasnymi – paznokciami. Ale
tylko spokój był w stanie mu pomóc
i on o tym wiedział. To był jedyny
sposób pokazania, że nie odchodzi
od zmysłów i że to jakaś cholerna
magia się tu dzieje. I że psychiatryk
nie jest miejscem dla niego!
– Posłuchaj, człowieku – zwrócił się
ze stanowczością do Kowalczyka. –
Jeszcze parę godzin temu grałem
na komputerze. W swoim domu.
Jak to wytłumaczysz?
Mężczyzna ciężko westchnął, zdjął
z nosa okulary, odsłaniając pełnię
swoich dwóch ciemnych ślepi, które
wzrokiem przeszyły Filipa.
– W jaką grę? – zapytał.
Banalne pytanie, pomyślał chłopak.
I faktycznie by takie było, gdyby nie
totalna pustka w pamięci. Skupił
się. I nic. Tytuł, gatunek, imię głównego bohatera? Nic.
– No właśnie. Nie wie pani. To był
tylko sen.
To nie mógł być sen, przekonywał
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siebie. On jest Filipem. To... to...
to jest jakiś okultystyczny numer,
który przekracza nawet wyobrażenia Crowleya o magii. Tak. Przecież
tam był jakiś rytuał. Lustro. To pamięta.
– Ta żmija zamieniła się ciałami!
Chcę zadzwonić do niej, to znaczy
do siebie. Do swojego ciała. I wtedy
pan zobaczy! – wykrzyczał chłopak
kobiecym głosem.
Doktor wyglądał na rozczarowanego i przygnębionego. Czy
te wszystkie lata terapii poszły na
marne? Najwidoczniej. Koniec. Czas
postawić sprawę jasno. Przez chwilę
zbierał się w sobie, po czym rzekł:
– Zamordowała pani swoją córkę
trzy lata temu. Zatłukła ją lustrem.
Złożyła pani z niej ofiarę jakimś bogom. Po takim czymś syn nie chce
mieć z panią nic wspólnego. A zresztą, po co ja to pani mówię, skoro i
tak pani zapomni, a jutro będzie to
samo...
Zapadła głucha cisza.
– Przecież... Nie, to nieprawda. Co
znaczy, że jutro będzie tak samo!? –
wykrzyknął.
– Co ranka dzieje się to samo. Wmawia nam pani, że jest albo swoim
synem, albo mężem. Zacząłem przez
to nawet uprawiać hazard. – Spochmurniał. – Byłbym wdzięczny,
gdyby jutro obudziła się pani jako
Marek. Zamierzam obstawić sporą
sumkę. Muszę trochę nadrobić, bo
dziś przegrałem.
Filipowi odebrało mowę. Sta-
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rał się znaleźć jakikolwiek szczegół, który by mógł poświadczyć
o tym, że wczoraj był w swoim
domu. Wszystkie wspomnienia zaczęły się oddalać, zanikać, blaknąć.
Ciemność! Właśnie!
– Wczoraj nie było prądu. Proszę
sprawdzić. Na całym osiedlu Leśnym. Na pewno piszą o tym w internecie czy gdzieś.
– Nic takiego nie miało miejsca,
przykro mi. Akurat odwiedzałem
swoją matkę tam wczoraj. A teraz
może uda się pani na śniadanie? –
zasugerował, nie pozostawiając mu
wyboru.
Filip nie mógł w to uwierzyć.
Na pewno skłamał z tą wizytą. Leniwy frajer, nie chce mu się nawet
sprawdzić tak banalnej rzeczy, jaką
jest brak prądu o tej i o tej godzinie. To był koniec. Stał się świrem.
A może już nim był wcześniej?
– Żyjesz? – zapytał, opatrując jednocześnie drobną ranę na głowie.
– Oczywiście, kochanie. Mogłeś
trochę słabiej cisnąć tym cholerstwem...
– Mówiłaś, że ma stracić przytomność. Nie chciałem ryzykować. Nie
zorientują się?
– Na pewno nie. Dla nich będzie to
zwykły dzień. Przyzwyczaiłam ich.
Ale dla niego...
– Mała cena za szansę, byśmy znów
mogli być razem.
Szymon Sentkowski
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Zatoka marzeń

Kontynuacja opowiadania z poprzedniego numeru. Zapraszamy
do archiwym, tych, którzy nie czytali poprzednich rozdziałów.

Rozdział 8

Dwa
dni
minęły
leniwie
i spokojnie. Janek, co rano ubierał dres i wybiegał z domku. Musiał utrzymywać formę. Wakacje,
wakacjami, ale kolejne zawody
już nie długo.
Niby nic ciekawego się nie wydarzyło, no może z wyjątkiem
złamanego
paznokcia
Zosi,
o którym mówiła przez cały dzień
i kamienia z odciśniętą muszlą,
który znaleźli na plaży.
Kolejnego dnia Janek zniknął.
Nikt nie wiedział gdzie jest i co
robi. Mama zaczęła się niepokoić, gdy Zosia oświadczyła, że nie
ma pojęcia gdzie jest jej brat.
- To nie możliwe, żeby nic nie
wiedziała, była jak jego cień. –
martwiła się.
Często złościł się, że wiecznie za
nim łazi i podsłuchuje wszystkie
rozmowy, ale taka już była jego
młodsza siostra i w końcu się
do tego przyzwyczaił. Jednak teraz zniknął i nie nawet komórka
nie odpowiadała. Zosia była już
wszędzie, gdzie on mógłby być.
Na koniec poszła do Małgosi.
- Cześć, był tu Janek? – zapytała

od progu.
- Nie, a coś się stało? – zaniepokoiła się Małgosia.
- Nie, nic. Tylko wyszedł po
śniadaniu i nigdzie nie mogę
go znaleźć. Nie zabrał komórki.
Mama się denerwuje. Ja też się
trochę martwię. – powiedziała
dziewczynka, jak zwykle jednym
tchem. – A tata powiedział, że
jak wróci to mu, … , lepiej nie
powtórzę, co mu urwie.
- Janek wspominał, wczoraj, coś
o polowaniu. Ale myślałam, że
sobie żartuje. – Małgosia była
już teraz zaniepokojona. – Przecież on nikogo tutaj nie zna.
Więc, na jakie polowanie miałby
iść. Przecież tu nie ma żadnych
zwierząt…
- No tak. – Zosia uderzyła ręką
w czoło. – Wziął aparat i pewnie gdzieś, coś fotografuje. Że
ja wcześniej o tym nie pomyślałam! – ucieszyła się - Jak Janek
mówi o polowaniu, to znaczy,
że wypatrzył jakiegoś zwierzaka
i będzie robił mu zdjęcia.
- Niedawno słuchaliśmy orła.
Myślisz, że znalazł jego gniazdo.
- Raczej nie. Orły, z tego, co pamiętam z biologii, żyją bardzo
wysoko na skałach. Raczej zauważył coś innego. Wiesz, mój
brat ma taką wadę wzroku, że
widzi to, czego my normalnie nie
zauważamy.
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- Słyszy też. – przerwała jej Małgosia.
- I co? Czaderskie! Nie? Jak mi
pierwszy raz kazał słuchać w lesie, to nie mogłam uwierzyć, że
tyle ptaków jest dookoła. I nawet
wiewiórkę usłyszałam.
- Tak to jest niesamowite.
- To ja lecę powiedzieć mamie,
bo się denerwuje. Co prawda,
to żadna wiadomość, ale zawsze
coś.
- Daj mi znać jak wróci.
- Doobra. Jak przyjdzie powiem
mu, że się o niego martwiłaś, to
sam przyleci. – zaśmiała się Zosia i pobiegła w stronę domu.
- Nie … - Małgosia nie dążyła zaprotestować.
Cztery godziny później Janek
wpadł cały purpurowy z podniecenia. Opowiedział rodzicom
o znalezisku i pokazał zdjęcia.
Ojciec oglądając zdjęcia był tak
przejęty, że zapomniał urwać to,
co obiecał. Chłopak zjadł obiad
jakby się paliło i pobiegł do Małgosi. Wpadł przez bramkę na taras, gdzie siedziała z dziadkami
i ojcem.
- Dzień dobry. Czy mogę porwać
pana córkę? – zmieszał się trochę – To znaczy nie porwać w
sensie porwać, tylko zabrać w
pewne miejsce, tu niedaleko, na
kilka godzin.
- A co ty młodzieńcze chcesz
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z nią robić przez kilka godzin?
- Ja … - Janek się zająknął
i zaczerwienił – znalazłem na
wyspie bardzo ciekawe miejsce
i chciałem się z Małgosią podzielić moim odkryciem. Obiecuję,
że przyniesiemy stamtąd dużo
zdjęć. – tym razem zwrócił się do
starszego pana.
- Mojej wnusi?
- Niestety nie, ale też będą interesujące.
- Jak nie mojej wnusi, to dziękuję nie skorzystam – przekomarzał się profesor.
- A czemu nam nie pokażesz tego
miejsca. - zainteresował się ojciec dziewczyny.
- Bo, proszę pana, im mniej osób
o nim wie, tym lepiej dla jego
mieszkańców.
- Patrzcie, jaki tajemniczy. – zaśmiał się ojciec Małgosi – No dobrze. Jeśli chcesz, to ją porywaj,
tylko jak ci się znudzi jej marudzenie, to nie mów, że to moja
wina. – zaśmiał się.
- Tatku, … przestań.
Janek chwycił Małgosię za rękę
i poprowadził ścieżką w stronę klifu. Szli przez kilka chwil,
a może trochę krócej. Chłopak
wydawał się nieobecny, jakby w
transie.
- Gdzie mnie prowadzisz? –
dziewczyna, spojrzała na strome
zbocze i gwałtownie szarpnęła
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ręką.
- Nie bój się. Droga nie jest trudna. Cały czas będziemy szli ścieżką.
- Ale gdzie idziemy? – zapytała
z niepokojem w głosie.
- Znalazłem … - Janek się zatrzymał – znalazłem coś, czego nikt
nie widział od dawna. Niektórzy
nawet twierdzą, że już wyginęły.
- Tak?! Co takiego? Może dinozaury? – zironizowała dziewczyna.
- Prawie. Chodź to zobaczysz.
Wzruszyła ramionami i poszła za
nim. Wąska, kręta dróżka wiodła
ich coraz wyżej i wyżej wśród niskich krzaczków. W miejscach,
gdzie trzeba było się trochę
wspiąć, Janek podawał jej rękę
i podciągał do góry. Szła za nim
bez słowa. Już raz pokazał jej
niezwykłe rzeczy, więc ciekawość
brała górę nad zmęczeniem.
W pewnym momencie zatrzymali
się tuż nad urwiskiem, przy wielkim drzewie, jednym z niewielu
w tej okolicy. Chłopak przykucnął.
- Zobacz tam. – wskazał ręką na
skalną półkę.
- Gdzie? Nic nie widzę.
- Tam. – wyciągnął rękę – Widzisz
tę szczelinę. – Położył się, w cieniu drzewa, na dużym kamieniu.
– Tam. Matka i dwa młode.
Małgosia położyła się obok niego.

Zaczęła się przyglądać. W szczelinie, na ścianie klifu poruszył
się jakiś szary kształt.
- Co to jest? Kot?
- Nie. A raczej tak. To żbik. – Janek zrobił kilka zdjęć teleobiektywem i pokazał zbliżenie.
- Ale przecież one wyginęły. –
Małgosia była zdziwiona.
- Tak sądzono, ale one tylko uciekają przed cywilizacją. – zamilkł
na chwilę – Jak ja, …, czasem. –
położył się na plecach.
Przysunęła się do niego i oparła
się na jego piersi. Spojrzała mu
w oczy.
- Jak go znalazłeś?
- Biegałem, gdy polował na ptaki.
Próbowałem za nim iść, ale mnie
zauważył i go zgubiłem. Wczoraj znowu wyskoczył z krzaków.
Zwinąłem kawałek kiełbasy ze
stołu i zostawiłem mu. Podszedł,
obwąchał, wziął do pyska i ruszył
w stronę legowiska. Trzymałem
się w dużej odległości, ale co jakiś czas oglądał się jakby chciał
sprawdzić czy się nie zgubiłem.
Przyprowadził mnie tutaj, w to
miejsce, gdzie jesteśmy teraz.
Potem zniknął. Już chciałem iść,
gdy usłyszałem głośne miauczenie i zobaczyłem ich na zboczu.
Dziś rano przyczaiłem się tutaj.
Są dwa. Ojciec, … chyba ojciec,
rano wyszedł na polowanie. A ten
drugi, to chyba samica, siedzi na
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krawędzi i pilnuje. Czasem jakieś młode wyjdzie ze szczeliny,
ale matka zagania je do środka.
Tam musi być, chyba, jakaś grota.
Małgosia przytuliła się do niego.
Słuchała jak rytmicznie bije jego
serce.
- Wiesz, - powiedziała – ty jesteś
jak ten kot. Masz swoje ścieżki,
swoje przyzwyczajenia i nie lubisz jak cię coś ogranicza.
Dziewczyna uniosła głowę.
- Jest. – szepnęła podekscytowana – Wrócił i niesie coś w pysku.
Janek odwrócił się.
- To chyba szczur. A nawet dwa.
– chłopak chwycił za aparat
i zrobił kilka zdjęć.
Żbik podszedł do skalnej półki,
na której leżała jego partnerka. Zostawił jednego szczura,
a z drugim wszedł w szczelinę.
Po chwili wyszedł. Rozejrzał się
po okolicy i spojrzał w ich stronę. Jankowi przeszły dreszcze po
plecach.
- Widzi nas? – zapytała.
- Na bank. Ma świetny wzrok. –
Janek zrobił kilka zdjęć. – Pewnie słyszy też migawkę aparatu
i czuje nasz zapach, wiatr wieje
w ich stronę.
- To, czemu się nie chowają?
- Zwierzęta wyczuwają ludzi dobrych i złych. Wiedzą, kto chce
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im zrobić krzywdę. Gdybym przyprowadził kogoś innego pewnie
by się schowały.
Dziewczyna uśmiechnęła się.
Usiedli na kamieniu i zaczęli
oglądać zbliżenia. Małgosia objęła jego rękę. Przytuliła się. Spoglądała raz na ekran aparatu,
raz na Janka. Chłopak zauważyła, że mu się przygląda.
- Co się stało?
- Nic, tak tylko patrzę. Chyba …
- urwała.
- Co, chyba? – Janek odłożył
aparat i spojrzał na nią.
- Nic. Chyba … – uniosła głowę
w jego stronę i zamknęła oczy.
Zrozumiał. Przysunął usta do
jej ust. Były miękkie i wilgotne, jak świeże czereśnie skąpane w porannej rosie. Pocałował
ją delikatnie. Otworzyła oczy,
uśmiechnęła się i mocno wtuliła
w jego rękę.
- Kochany jesteś? – powiedziała.
Janek nic nie odpowiedział, patrzył tylko na nią cały rozpromieniony. Jeszcze nigdy się tak nie
czół. Kiedyś wydawało mu się, że
jest zakochany w Marcie, ale to
była tylko fascynacja jej odmiennością. To co czół teraz, było
czymś innym. Czymś nieopisanym. Czymś czego nie potrafią
wyrazić ani słowa, ani obraz, ani
dźwięk.
CDN
DoPio

Na wesoło
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