Dwumiesięcznik Uczniowski
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

Numer 33/2016

Styczeń/Luty 2016

eurokryzys?

dali? w końcu dali!

Projekt B3

„Projekt B3”

„Chcesz zostać wolontariuszem? Zastanawiasz się, czy sprawdziłbyś się w pracy misyjnej? A może
jest Tobie bliski temat misji, ale nie
chcesz wyjeżdżać, tylko pomagać
na miejscu? Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad odpowiedziami
na te pytania - przyjdź na spotkania
„Projektu B3”, które odbywają się
w czwartki o godz. 19.30 na „Stryszku”. Nie może Cię zabraknąć! Szczegóły pod adresami: https://www.
facebook.com/projektb3/
W planach jest wybudowanie
i pomoc przy prowadzeniu internatu
dla chłopców z okolicznych wiosek,
którzy w roku szkolnym zmuszeni
są mieszkać za pracę u innych rodzin. Dlatego już teraz poszukujemy
młodych, znających język francuski, chętnych osób, które chciałyby
wyjechać, na przynajmniej półroczny, wolontariat misyjny do Beninu!”
Z takim apelem 17.02.2016 r. zwróciły się do uczniów naszej szkoły
Katarzyna Bielawska i Dominika
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Wącek. Wolontariuszki opowiedziały o swoich wrażeniach z
wakacyjnego pobytu na
misji w Beninie. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać stroje i kulturę mieszkańców tamtego
regionu.
Zaskoczenie
na sali wywołał zwyczaj
wręczania gościom, na
przywitanie żywej kury
oraz wody, którą, aby nie
urazić gospodarzy trzeba
wypić. W Afryce wolontariuszki nie tylko wypełniały wolny czas dzieciom, bawiąc je, prowadząc zabawy ruchowe, muzyczne,
zajęcia z rysunku, lepienia z plasteliny, czy robienia kwiatków z krepy,
której wcześniej nie znali, ale też
uczyły animatorów nowych zabaw
i upiększały świątynie własnoręcznie malowanymi ikonami.
Ta niezwykła przygoda pozwoliła misjonarkom nie tylko podarować odrobinę siebie innym, ale też
mile spędzić wakacje w innej rzeczywistości.
Marta Myślinska
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Kochani
Czytelnicy
Ellyty!
Dziękujemy, że jesteście
razem z nami
w już trzecim
wydaniu
naszej gazety. Jeżeli czujecie niedosyt
i z wypiekami na twarzy oczekujecie nowego numeru, polecamy
polubić naszą redakcję na facebooku, bo dzieje się tam dużo dobrego.
Wystarczy, że wpiszecie w przeglądarkę facebook.com/ellyta1lo.
I już codziennie możecie być z nami
w kontakcie.
Zimowe miesiące po woli dobiegają końca. I tak, dobrze liczycie, że
do wakacji pozostały niecałe cztery miesiące! Ta wizja napawa nas
ogromnym optymizmem. Jednak
zanim błogi odpoczynek, lenistwo
i głowa w chmurach polecamy
zapoznać się z tym numerem. Przygotowaliśmy
dużo,
szczególnie
w dziale o naszej szkole i kulturze.
Trzymajcie się ciepło i widzimy się
za dwa miesiące!
Marta Kamińska
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“Klimatycznie
w bibliotece”

W lutym w naszej bibliotece królowały książki psychologiczne. Nie
zabrakło również tematycznego

“Mniejszy brzuszekwiększe serce”

spotkania. 11.02.2016 r. uczniowie klasy 1 f mieli okazję wysłuchać
specjalisty w tej dziedzinie- pani
profesor Beaty Gołębiowskiej oraz
pana profesora Macieja Maksalona.
Swoimi refleksjami dzielili się również uczniowie. Ta niezwykła lekcja
minęła w wyjątkowo przyjemnej atmosferze.

Z inicjatywy pani profesor Ewy LicyBoruty nasza szkoła po raz kolejny
Marta Myślinska
wzięła udział w akcji “Wyślij pączka do Afryki”. Dochód z pączków
i faworków przyniesionych przez
uczniów oraz nauczycieli w wysokości 362 złotych zostanie przeznaczony na projekty realizowane przez
braci kapucynów oraz misjonarzy w
RPA i Czadzie.
Dziękujemy za każdy dar serca. :)
Autor zdjęć: prof. Ewa Lica-Boruta
Marta Myślinska
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Kto podróżuje, ten żyje
dwa razy.”

Czy można podróżować, ponosząc przy tym stosunkowo niewielkie koszty? Jak żyją rodziny
i samotne dzieci, o których świat
zapomniał? Gdzie w Wielki Piątek
ludzie naśladują Chrystusa? Odpowiedź na te pytania 18.02.2016 r.
poznali uczniowie klasy 1a, którzy
mieli okazję wysłuchać opowieści
pana Dariusza Metela. Bydgoski
globtroter od 12 lat podróżuje po
Azji Południowo-Wschodniej. Odwiedził między innymi
Tajlandię, Wietnam, Singapur, Malezję,
Borneo i Filipiny. Na spotkaniu
w bibliotece podróżnik podzielił się
swoimi wrażeniami głównie z pobytu na Filipinach. Pio pierwszej
wizycie tam i poznaniu ludzi, którzy mieszkają w grobowcach na
cmentarzu postanowił im pomóc.
Zorganizował na facebooku akcję
Active Asia. Mieszkańcy z różnych
części Polski przesyłali mu artykuły
szkolne, zabawki, gumki do włosów,
kartki świąteczne, które zawiózł
potrzebującym, o któych tak niewielu pamięta.

Poszukiwacz przygód miał okazję
uczestniczyć w obrzędach Drogi
Krzyżowej na Filipinach. To właśnie tam co roku ludzie biczują się,
dźwigają krzyż, a niektórzy nawet
dają się ukrzyżować, aby być bliżej
Boga.

Na znaczenie przedsiębiorczości,
między innymi przy organizacji takich podróży, zwróciła uwagę pani
Anna Kokoszewska z Młodzieżowego Biura Pracy. Zaskakującym
może wydać się fakt, że pan Dariusz
lata samoletem z wieloma przesiadkami, aby zminimalizować koszty
podróży, a pieniądze na nie zbiera,
wrzucając co jakiś czas niewielkie
kwoty do przeznaczonej na ten cel
puszki.
Marta Myślinska
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Co się dzieje

“Randka w ciemno”

Gdzie jest Bolek?

Chociaż dzień zakochanych w tym
roku przypadł w niedzielę, w naszej
bibliotece walentynkową atmosferę można było poczuć już w piątek

16 lutego 2016 roku w domu
letniskowym państwa Kiszczaków
przedstawiciele Instytutu Pamięci
Narodowej zabezpieczyli dokumenty
dotyczące rzekomego agenta komunistycznej Służby Bezpieczeństwa
o pseudonimie „Bolek”. Bolek,
według wcześniejszych teorii, miał
współpracować w latach siedemdziesiątych z bezpieką, a za informacje przekazywane m.in. ze Stoczni
Gdańskiej otrzymywał odpowiednie
wynagrodzenie pieniężne.

12.02.2016 r. “Książki niespodzianki” z motywami miłosnymi cieszyły
się dużym zainteresowaniem wśród
czytelników.
Marta Myślinska
Autor zdjęć: prof. Ewa Lica-Boruta
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Niejednokrotnie do opinii publicznej wysuwano tezę, według której tajnym współpracownikiem
o pseudonimie Bolek była legenda
Solidarności, prezydent i bohater
narodowy Polski – Lech Wałęsa.
Przykładem tego może być książka
wydana przez IPN w 2008 roku pod
tytułem „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, opisująca zależności między Wałęsą a Służbą
Bezpieczeństwa oraz los dokumentów dotyczących Bolka. Do tej pory
nie znano żadnych wiarygodnych
źródeł potwierdzających jakoby
prezydent z lat 1990-95 donosił na
kogokolwiek kiedykolwiek. Ponadto
dochodziło już w przeszłości do sytuacji, jak choćby w latach osiemdziesiątych przed przyznaniem zaszczytnej Pokojowej Nagrody Nobla
(1983), kiedy to atakowano Lecha
teczkami, które miały dowieść jego

zdrady i pracy na rzecz PRL. Ostatecznie wszystkie dotychczasowe
dokumenty okazywały się fałszywkami.
Przy założeniu, że papiery z szafy
Kiszczaka są prawdziwe, pojawia
się tu pierwsza wątpliwość – dlaczego walczący o przetrwanie aparat
władzy komunistycznej fabrykował
dokumenty, jeśli posiadał oryginalne?
W poniedziałek, 22 lutego, o godzinie 12, IPN nie czekając na opinie
grafologów i innych ekspertów, niespełna 6 dni po pozyskaniu materiałów, udostępnia część z nich
dziennikarzom i zainteresowanym
historykom. Sytuacja dość kuriozalna, instytucja o tak istotnym znaczeniu dla świadomości narodowej
i pamięci historycznej, zachowuje
się jak student chcący pochwalić się
znajomym nieukończoną magisterką. Prezes IPN – Łukasz Kamiński,
nieustannie powtarzając jak man-

trę, słowo „autentyczne”,
nieświadomie
(mam taką nadzieję)
wprowadza
pewną
część społeczeństwa
w błąd. Teczki znalezione w posiadłości
Kiszczaka bez wątpienia zostały spisane przez SB i tylko na
tym polega ich autentyczność. Nie oznacza
to, że zawierają prawdziwe informacje i podpisy. Pozytywne nastawienie IPN-u udzieliło
się nawet telewizji publicznej, która została już zremontowana przez
partię rządzącą. Prezenter „Wiadomości” TVP Krzysztof Ziemiec podczas serwisu stwierdził nawet, że
dokumenty zostały już przebadane
przez grafologów, a tym samym, że
ich zawartość jest zgodna z prawdą. Oczywiście, nie jest to prawda,
a sam dziennikarz przeprosił
następnego dnia za swoją „nadinterpretację”.
Nasuwa się kolejne pytanie, skąd
ten pośpiech? Dlaczego udostępniono tylko część dokumentów z szafy
Kiszczaka?
W całej tej sprawie wątpliwością nie
podlega tylko fakt, że dokumenty
dotyczące Bolka są wytworem SB.
Czy zawierają prawdziwe treści,
i co ważniejsze, czy Wałęsa donosił
do esbecji, na takie wnioski przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wydaje
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się natomiast, że cała ta sytuacja
jest jak woda na młyn dla rządzącej
obecnie siły politycznej w Polsce.
Wszystkim nam znany jest konflikt
na linii Kaczyński – Wałęsa. Politycy
Prawa i Sprawiedliwości oraz zwolennicy partii podtrzymują, że zbudowana na zwycięstwie Solidarności
III Rzeczpospolita była nieudanym
tworem, niedbającym o dobro swoich obywateli, a chowającym z honorami komunistów (tak stwierdził
Andrzej Duda, dodając, że wstydzi
się za III RP). Afera z teczkami Kiszczaka to idealna zasłona dla niejasnej działalności rządu Beaty Szydło, a w dodatku niepowtarzalna
szansa dla Kaczyńskiego do przepisania historii na nowo. Prezes PiS,
kontrolując kluczowe instytucje
państwa polskiego, takie jak MEN,
(rozpisujące przecież program nauczania młodzieży) oraz posiadając
teczki z dokumentami łączącymi
Wałęsę – TW Bolka z SB, ma realną
szansę by poniżyć i umniejszyć zasługi człowieka, który wyprowadził
Polaków z systemu komunistycznego. Takie działania mają już miejsce
w Gdańsku, gdzie politycy PiS apelują o referendum dotyczące zmianę
patrona lotniska im. Lecha Wałęsy.
Być może Wałęsa popełnił błąd, nie
rozprawiając się wcześniej ze swoją
przeszłością, jednak to nie umniejsza jego dokonań dla naszego kraju. Sam zainteresowany zaprzecza,
żeby kiedykolwiek pracował dla SB
i donosił na swoich kolegów, przyznaje się jedynie do podpisania lo-
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jalnościówki, która miała zapewnić
mu i jego rodzinie spokój.
Lech, czy też Bolek, zrobił dla Polski
i jednocześnie całego bloku wschodniego więcej niż jakikolwiek żyjący
Polak. To nie podlega dyskusji, nie
zależnie od treści teczek. Przeszłości nie da się zmienić.
Co ciekawe, dokumenty opublikowane przez IPN, czekające wciąż na
potwierdzenie lub odrzucenie ich
treści, zawierają różne zapiski dotyczące antykomunistycznej postawy agenta Bolka. Można przeczytać
w nich na przykład notkę, według
której agent jest „wybuchowy. Musi
być kontrolowany.” lub o jego niesubordynacji podczas wystąpienia
krytykującego partię. Powód zerwania współpracy zapisany w aktach
to „niewłaściwe zachowanie”.
Każdy może interpretować wydarzenia ostatnich dni na swój sposób, rąbka tajemnicy uchyli dopiero
kompletne przebadanie materiałów
przez ekspertów. Niezależnie od
wyniku, warto zachować spokój i
obiektywizm w ocenie faktów. Czasy komunizmu rządziły się swoimi
prawami, a działania służb miały
jasny i oczywisty cel. Co do samego Bolka, powinien się ujawnić. Czy
tak zrobi? Czas pokaże.
TW Cyryl

Co się dzieje

Eurokryzys?
Unia Europejska to gospodarczo - polityczny związek 28
państw, powstały na mocy traktatu z Maastricht podpisanego
7 lutego 1992. Jest to efekt powojennego procesu integracji państw
starego kontynentu. Dzisiaj, bez
wątpliwości, jest to kluczowa organizacja na arenie międzynarodowej,
a przynależność do niej gwarantuje
państwom członkowskim wiele profitów, takich jak unijne dotacje czy
swobodne przemieszczanie się przez
obywateli w tzw. strefie schengen.
Dzięki wewnętrznej polityce migracyjnej wielu Polaków znalazło pracę
na wyspach i w innych lepiej usytuowanych krajach. Warto dodać, że
UE powstała w oparciu o wartości
liberalno-demokratyczne oraz szeroką współpracę w różnych aspektach polityki międzynarodowej.

Aktualnie trudno wyobrazić sobie Polskę, jak i cały kontynent bez
organizacji pełniącej funkcje podobną do dzisiejszej UE. Niestety, ku
pociesze eurosceptyków, obraz taki
jest coraz bardziej prawdopodobny.
Wspólnota europejska wpadła do
dołka, w którym nie ma drabiny.
Problem w tym, że jedni chcą kopać
tunel, inni wspinać się po kamieniach. Co leży u podstaw kryzysu?
Pomijając rzeszę drobnych spraw,
pozostają dwa poważne problemy
do rozwiązania.
Pierwszy – kryzys migracyjny. Powszechnie znana sprawa
uchodźców z Syrii dzieli obóz europejski z powodu różnych stanowisk
co do sposobu i liczby przyjmowanych imigrantów. Napływ ludności
arabskiej chyba najbardziej odczuli
mieszkańcy Niemiec, a dokładniej
Kolonii, chociaż niektóre źródła
podają, że dużą część osób biorących udział w sylwestrowych „zabawach” stanowili starzy mieszkańcy
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niemający nic wspólnego z uchodźcami. Wracając do sedna sprawy,
jest to kryzys, z jakim UE do tej pory
jeszcze nigdy się nie mierzyła. Tym
bardziej, że cała sytuacja odbija się
echem na słupkach procentowych,
obniżając poparcie proeuropejskich
partii. Dowodem na to może być
wzrost poparcia dla prawicy, która w pewien sposób podsyca całą
sytuację, strasząc muzułmanami
„patriotyczny, katolicki naród”, tak
jest w Polsce (PiS), ale też choćby
we Francji (Front Narodowy Marie
le Pen). Drugim problemem Unii
jest perspektywa „Brexit-u”. Rząd
Wielkiej Brytanii ponownie skłania
się ku organizowaniu referendum
o wyjściu z UE. Spowodowane jest
to dużą ilością imigrantów z krajów
europejskich, przybyłych do UK w
celach zarobkowych. David Cameron podtrzymuje, że jego państwo
nie będzie wciąż opłacać życia obywatelom innych państw. W tej sprawie wiele zależy od powodzenia negocjacji prowadzonych przez byłego
polskiego premiera, obecnie Prze-
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wodniczącego Rady Europejskiej –
Donalda Tuska. Warunki Camerona
są nie przyjemne dla osób planujących pracę w Anglii a tym samym
dla pewnych idei przyświecających
do tej pory UE. Mimo to, utrata tak
wpływowego i kluczowego gracza w
światowej polityce, jakim jest Wielka Brytania, byłaby ogromnym ciosem, moralnym, politycznym i gospodarczym dla wszystkich państw
europejskich.
Trudno ferować jakiekolwiek
wyroki, ale nie trzeba czytać z fusów
lub wróżyć z kart, żeby widzieć, że
najbliższy rok, a może kilka, będą
dla Unii Europejskiej czasem intensywnej pracy, a jej rezultaty mogą
zaważyć o obrazie naszego kontynentu w przyszłości. Aby wydostać
się z dołka, Unia musi połączyć
swoje siły i wyjść na powierzchnię
w taki sposób, aby nikt na tym nie
ucierpiał.
Krzysztof Cyryl Polasik

Lifestyle

KIM JEST TEN, KTO
SIEBIE AKCEPTUJE?
Akceptacja to wcale nie taka oczywista oczywistość, jakiej można by się
spodziewać. Często okrutnie trudno przychodzi nam akceptacja naszej rodziny, znajomych ze szkoły,
pracy, którą posiadamy albo kraju,
w którym żyjemy. Najtrudniejszą
sztuką wydaję się być akceptacja
samego siebie. Tak mało jest tych,
którzy potrafią wstać i krzyczeć:
Hej, jestem jaki jestem i za to się
kocham! Zawsze bowiem znajdziemy cechę wyglądu lub naszej osobowości jako dobry powód do tego,
by mówić: jestem jaki jestem i wcale siebie za to nie kocham.
Kim jest zatem ten, który potrafi
mówić, myśleć i robić inaczej? Kim
jest ten, który siebie akceptuje?
To ktoś cholernie szczęśliwy.
Staram się nie używać takich słów,
ale inaczej powiedzieć nie mogę. Nie
ma akceptacji bez bycia szczęśliwym. Jedno wyklucza drugie. Drugie wyklucza pierwsze. Szczęście
jest w tobie. Akceptacja jest w tobie.
Koło się zatacza. Bez mówienia, że
kochasz siebie – lubisz ten krzywy
nos i niecierpliwy charakter – nigdy
nie będziesz szczęśliwy. Ale jednocześnie bez uciechy z tych najprostszych rzeczy – krótko mówiąc: bez

szczęścia – nigdy nie będziesz w
stanie zaakceptować siebie.
To taki moment, w którym powinnam dać jakąś cenną wskazówkę.
W końcu skoro czytasz ten, tekst
to masz jakieś problemy z samo-

akceptacja albo z poczuciem szczęścia. Ale to też taki moment, w którym trudno mi poradzić coś bardzo
dobrego. Możesz przeczytać milion
książek o tym, jak siebie zaakceptować, ale prawdziwe rady są w tobie.
Każdy ma swój sposób – na życie,
na miłość i na samoakceptację. Jeżeli trudno jest ci to odnaleźć polecam bardzo proste ćwiczenie.
Biała kartka papieru. Narysuj na
niej siebie. Po lewej stronie wypisz
wszystkie te cechy, które w sobie lubisz albo wiesz, że podobają się one
innym. Długie nogi, inteligencja,
dowcipność, piegowaty nos. Po prawej stronie, będąc już świadomym,
ile jest w tobie dobrego wypisz to, co
niekoniecznie w sobie lubisz. Garbaty nos, jąkanie się, nieszczerość.
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Na swojej twarzy dorysuj ogromny
uśmiech. Nad głową napisz: JESTEM JAKI JESTEM – AKCEPTUJĘ
SIEBIE.
Tym samym przechodzimy do kolejnej cechy osoby, która szczyci się
samoakceptacją (nie mylmy jednak
z samouwielbieniem).

To ktoś, kto jest świadomy.
Dokładnie tak. Wie, jakie ma wady,
ale zna też mnóstwo swoich zalet.
Odnajduje siebie w tym świecie.
Często jest tak, że żyjemy będąc
kompletnie nieświadomymi tego,
kim jesteśmy. Nie bez powodu tyle
już napisano książek o tym, jak odnaleźć siebie w tym dzisiejszym pędzie, w którym każdy z nas po pro-
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stu się gubi. Zatraca swoje pasje
gdzieś między drogą do pracy a domem. Zatraca cząstkę siebie, robiąc
rzeczy, których nie cierpi i ucząc się
czegoś, o czym jest pewien, że to
nieprzydatne.
Człowiek, który siebie akceptuje
jest świadomy – swego ciała, my-

śli, uczuć, rozumu. Nie przeraża
go obnażanie albo ze swoich cech
charakteru, nagości, emocji, uczuć,
wiedzy przed innymi. – On jest ich
pewien.
Ten, kto zawsze jest sobą.
Mogę się założyć, że 2/3 z nas udaje
kogoś kim nie jest. W pracy maska
porządnego człowieka. Ze znajomymi maska zabawnego. W domu ma-

Lifestyle
ska dobrej córki, żony, matki. U
lekarza maska dbającego o swoje
zdrowie. A kiedy ta najpiękniejsza
maska, to prawdziwe oblicze?
Nigdy.
Mam takie wrażenie, że ci, którzy
ciągle udają kogoś, kim nie są i
kim najprawdopodobniej nigdy nie
będą, robią to, bo nie są wystarczająco szczęśliwi, nie są przekonani
o swojej wysokiej wartości, nie są
świadomi samych siebie. Spędzają
codziennie dwadzieścia cztery godziny z osobą, która jest dla nich
obca, i której nie potrafią lepiej poznać, bo ta bezustannie się zmienia, modyfikuje, nakłada potrzebne maski. A gdyby tak przestać?
Gdyby zacząć być wreszcie sobą nie
myśląc o tym, co powiedzą inni?
Wyobraź sobie, że to możliwe. Wystarczy siebie zaakceptować. Tylko
tyle.
Ten, kto żyje tu i teraz.
Znam takie dziewczyny, które mają
w swojej szafie ubrania w różnych
rozmiarach. Na czasy, kiedy schudną do wymarzonego rozmiaru. Na
czasy, kiedy zgrubną w efekcie jojo. Tak być nie można. One nie są
szczęśliwe ani teraz. Ani nie będą
za miesiąc, gdy osiągną upragniony wynik. Ani nigdy. Nie potrafią dzisiaj zaakceptować tego, jak
wyglądają. Jasne, może podałam

niezdrowy przykład. To znaczy nie
warto nic nie robić ze sowim życiem, kiedy widzimy, że coś jest w
nim destrukcyjne. Wtedy, i tylko
wtedy warto tego nie akceptować,
lecz zmienić. Jednak większość nas
ma dostatecznie dobre życie i brakuje w nim (całe szczęście!) autodestrukcji. Trudno mi zatem zrozumieć, dlaczego nie potrafimy żyć tu
i teraz.
Rozpamiętujemy przeszłość. Coś
nie tak powiedzieliśmy. Gdzieś nie
tak się zachowaliśmy. Komuś nie
sprawiliśmy radości. Odpuśćmy
sobie. To było. Już przeminęło. Stało się i nie odstanie. Skieruj się na
teraźniejszość. Myśl tylko o tym, co
właśnie się dzieje. Nie wybiegaj daleko w przyszłość. Maksyma: żyje
się tu i teraz jest naprawdę trafna.
Przekonaj się o tym.
Wpis przeraża długością, i to na
pewno, ale to temat – rzeka i dużo
jeszcze chciałabym o tym powiedzieć. Jeżeli jednak jesteś tutaj to
znaczy, że do któregoś momentu
tego tekstu dobrnąłeś. Cieszę się.
Gratuluję tobie. Zrobiłeś pierwszy
krok w stronę samoakceptacji.
Marta Kamińska
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Grammy Awards 2016
Jak co roku, w połowie lutego,
z nocy z 15 na 16, na tzw. ,,muzycznych Oscarach" zjawiła się cała
śmietanka towarzyska. Na długiej , kilkugodzinnej gali, wręczone
zostały najważniejsze nagrody w
branży muzycznej. Nie obyło sie bez
sensacji,kontrowersyjnych i dyskusyjnych zwyciezców, jak to podczas wręczania tego typu nagród
przeważnie bywa. Zdecydowanymi
zwycięzcami wieczoru bezdyskusyjnie okazali sie Kendrick Lamar
oraz Taylor Swift, która jako pierwsza kobieta zdobyła wyróżnienie za
najlepszy album dwa lata z rzędu.
Udowodniła, w ten sposób, licznym antyfanom,
że nie przejmuje się ich
zdaniem i dalej ,,robi
swoje" - trafia na szczyty list przebojów, mimo
że unika licznych afer
czy kontrowersji. Innymi
zwycięzcami gali okazali
sie debiutantka Meghan
Trainor, melancholijny Ed
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Sheeran czy idol nastolatek, Justin
Bieber, dla którego było to pierwsze
takie wyróżnienie. Wywołał on sensację, przychodząc na galę z młodszym bratem .
Bez względu na to, czy sławne
statuetki otrzymali Wasi faworyci, czy tez kompletnie nie zgadzacie się z werdyktem jury, Grammy
bezapelacyjnie otwiera drogę do
wielkiej kariery i jest gigantycznym
wyróżnieniem dla artysty, chociaż
nie zawsze muzykom udaje się
wykorzystać ich ,,pięć minut sławy" w blasku otrzymanej statuetki
w kształcie gramofonu.
Ola Gąsiorowska

Cool-tura

DALI? W KOŃCU DALI!
Myślę, że nie muszę nikogo (a szczególnie kinomaniaków – takich jak
ja) informować, że seria świeżych
Oscarów za 2015 rok została rozdana. Co więcej, nagrodzony został
Leonardo DiCaprio, któremu (moim
skromnym zdaniem) Oscar należał
się już w 1993 za rolę Arnie’go Grape’a.
I Produkcja;

dro González Iñárritu
3. NAJEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY: ,,Spotlight”
4. NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY: ,,Big Short”
II Aktorskie;
5. NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY: Leonardo DiCaprio
6. NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA: Brie Larson
7. NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY: Mark Rylance
8. NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA: AliciaVikander

1. NAJLEPSZY FILM: ,,Spotlight”
2. NAJLEPSZY REŻYSER: Alejan-

15

Cool-tura
III Techniczne;
9. NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:
,,Mad Max: Na drodze gniewu”
10. NAJLEPSZE ZDJĘCIA: ,,Zjawa”
11. NAJEPSZY MONTAŻ: ,,Mad
Max: Na drodze gniewu”
IV Dźwięk i efekty specjalne;
12. NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE: ,, Ex Machina”
13. NAJLEPSZY DŹWIĘK: ,,Mad
Max: Na drodze gniewu”
14. NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU: ,,Mad Max: Na drodze gniewu”
V Muzyczne;
15. NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA: ,, Nienawistna ósemka”
16. NAJLEPSZA PIOSENKA: "Writing's on the Wall" - Sam Smith ze
,,Spectre”
VI Kostiumy i charakteryzacja;
17. NAJLEPSZE KOSTIUMY: ,, Mad
Max: Na drodze gniewu”
18. NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA: ,, Mad Max: Na drodze gniewu”
VII Animacje;
19. NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY: ,,W głowie
się nie mieści”
20. NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY: ,,Niedźwiedzia opowieść”
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VIII Dokumentalne;
21. NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY:
,,Amy"
22. NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY: ,,
A Girl in the River: The Price of Forgiveness”
IX Pozostałe;
23. NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY: ,,Syn Szawła”
24. NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI: ,,Stutterer”
Nie ukrywam, że oglądanie gali zakończyło się w moim przypadku
wielkim uśmiechem na twarzy, aczkolwiek wciąż nie do końca darzę
sympatią komisję Akademii. Mimo
że gustów filmowych jest wiele, a
w jury zasiadają posiadacze oczu,
które widziały lata filmów więcej od
moich, ośmielę się stwierdzić, że nie
zostało docenionych kilka pozycji,
które zdecydowanie zasługiwały na
uwagę.
Wiktoria Matysek
(źródła zdjęć: muzotakt.pl oraz instagram.com/sucharcodzienny)

Historia inaczej

Historia inaczej.
Nazistowskie UFO
Od RFZ do Haunebu
Zainteresowanie SS
SS jeszcze przed włączeniem do
badań VRIL interesowało się pozaziemskimi sprawami. W tym celu
Himmler w 1935 stworzył biuro do
spraw badań okultystycznych zwane Ahnenerbe. Z początkiem 1939
organizacja została włączona do SS.
Zadaniami Ahnenerbe było udowodnienie wyższości rasowej Niemiec
poprzez łączenie ich z mityczną rasą
starożytnych Aryjczyków. Biuro poszukiwało również Świętego Graala i włóczni, którą został przebity
Jezus. Gdy tylko pojazd tworzony
przez towarzystwo Vril zaczął odnosić pierwsze sukcesy SS włączyło
się w program budowy latających
talerzy. Powstała nowa grupa Czarne Słońce oraz placówka pod nazwą
SS-E-IV
(SS-EntwicklungsstelleIV), której zadaniem było badanie
alternatywnych źródeł energii. Grupa SS-E-IV opracowała już w 1939
r. rewolucyjny silnik elektromagnetyczno-grawitacyjny.
Urządzeniem zasilającym był
zestaw połączonych silnych
elektromagnesów generatora
autorstwa Van de Graafa oraz
dynama Marconiego, które zawierały kulę wirującej rtęci.
Urządzenie nazwane Tachjonatorem Thule wytwarzało

wirujące pole elektromagnetyczne,
oraz co może zabrzmieć niemożliwie umożliwiało zmniejszenie samej
masy.
Od RFZ do Haunebu…
W 1937 stworzono jedynie prototyp RFZ-3. Pod koniec roku 1938
zbudowano niewielki kolisty pojazd
RFZ-4 o napędzie śmigłowym, który służył do badań zachowania się
w powietrzu obiektów w kształcie
dysku. Po tych dwóch modelach
SS-E-IV przejęła pełną kontrolę
nad kolejnymi pracami RFZ. Prace
nad pojazdami trwały w północnozachodnich Niemczech w miejscu
zwanym Hauneburg. Od nazwy tego
poligonu wzięła się nazwa Hauneburg-Geräte. Właśnie tak miały się
nazywać kolejne modele RFZ. Ze
względów bezpieczeństwa w czasie
wojny nazwa została skrócona do
Haunebu.
Haunebu I (RFZ-5)
Pierwsze prace nad obiektem Haunebu-I rozpoczęto w sierpniu 1939
roku i skonstruowano jedynie dwie
sztuki. Haunebu było konstrukcją
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złożoną i bardziej skomplikowaną niż VRIL. W przeciwieństwie do
swoich poprzedników w Haunebu I
użyto nowego i całkowicie niekonwencjonalnego silnika „Thule-Tachyonator 7b”. Do sterownia użyto
tak zwane pole – mag – impulsator
4. Miał dużą pojemność ładunkową
i mógł pomieścić ośmiu członków
załogi.
Osiągał
niesamowitą
prędkość
4.800 km / h, ale jedynie na niskich wysokościach. Dalsze udoskonalenia, pozwalały osiągnąć
nawet 17000 kilometrów na godzinę. Maksymalny czas lotu wynosił
18 godzin. Możliwość zawiśnięcia
w przestrzeni wynosiła zaledwie 8
minut. Zewnętrzne poszycie dysku
nie działało tylko jako pancerz, ale
także musiało oprzeć się niesamowitym temperaturom jakie wytwarzał pojazd podczas lotu. Dlatego
SS stosowało specjalny pancerz Victalen opracowany
już w 1930 roku.
Pojazd uzbrojono w
2×8 cm KSK działo
w obracającej się
wieży i 4x MK 106
sprzężone działka
maszynowe
stale skierowane do
przodu. Ze względu na tajność niemieckich planów,
Haunebu po raz
pierwszy poleciał w
sierpniu 1939, na
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kilka tygodni przed rozpoczęciem
wojny. Dziewiczy lot nie należał w
100% do udanych, ponieważ pojazd zachowywał się mało stabilnie,
mocno nim kołysało. W sumie odbyto 52 testowych lotów. W pełni
gotowy był dopiero w 1944 roku.
Haunebu II (RFZ-6) (Do-Stra)
Do końca 1942 r. grupie badawczej
SS4 udało się skonstruować Haunebu II (Do-Stra). Zmiany wprowadzono w wielu kluczowych sprawach.
Udoskonalono napęd, sam szkielet
i wygląd zewnętrzny. Posiadał nowy
napęd „Thule-Tachyonator”, cztery
generatory elektrograwitacyjne – jeden duży umieszczony centralnie,
trzy mniejsze stabilizujące. Dzięki
użytym rozwiązaniom mógł osiągać
prędkość rzędu 6000 kilometrów
na godzinę, ewentualnie przy za-
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stosowaniu specjalnych rozwiązań
21,000 km. Maksymalny czas loty
55 godzin. Średnica wahała się od
26 do 32 m, wysokości 9-11 m. DoStra miał osłonę cieplną dwóch kadłubów Victalen.
Na pokładzie było miejsce zależnie
od wersji dla 9-20 osób. Wewnątrz
znajdowały się pomieszczenia dla
załogi, które miał być
wykorzystywanie w
przypadku długich
podróży.
Według
niektórych wskazuje to, że Do-Stra był
zdolny do podróży
kosmicznych.
Loty
testowy rozpoczęto w
1942, podobnie jak u poprzedników
pierwsze próby wykazały mnóstwo
błędów. W sumie wyprodukowano
siedem Haunebu II i odbyły łącznie
około 106 lotów. Model Haunebu II
był zaplanowane do produkcji seryjnej. Początkowo brano pod uwagę dwa przedsiębiorstwa Dornier i
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Junkers. Ostatecznie w marcu 1945
zdecydowano, że za budowę będzie
odpowiedzialna firma Dornier. Oficjalna nazwa produkowanych maszyn miała brzmieć: DO-STRA (DOrnier-STRAtosphärenflugzeug).
Haunebu III (RFZ-7)

Niedługo później, pod koniec wojny powstał „Haunebu III,” który był
absolutnym monstrum mierzącym
aż w 71 metrów średnicy. Dzięki
sporym rozmiarom mógł pomieścić
na pokładzie do 32 osób. Czas 8 tygodni jakie mógł spędzić bez lądowania robi wrażenie. Rozwijał prędkość aż 10 Machów (ok.
12000 km/h) i mógł latać
nieprzerwanie przez 8 tygodni. Odbył jedynie 19
lotów testowych podczas
których sprawdzano jego
działanie. Podobno wiosną 1945 roku Rosjanom
udało się zestrzelić niezidentyfikowany obiekt
latający. Po oględzinach
nie byli wstanie stwierdzić czym był.

Historia inaczej
Haunebu IV
Dalsze plany zakładały stworzenie
w 1946 roku czwartej wersji Haunebu o średnicy 120 metrów. Naziści nie zdążyli z jego budową przed
końcem wojny.
DoPio

Lekkim piórem

Randkując ze Śmiercią
- Szymon Sentkowski
– Piłam z twoim dziadkiem, wiesz?
– rzekła, wyszczerzając przy tym
swoje bielutkie zęby.
– Doprawdy? – odparłem.
– Mhm, był naprawdę miłym człowiekiem.
– Może mam też uwierzyć, że przespałaś się z moim ojcem?
– Nie, ale było blisko... – zarumieniła się. – Tylko flirtowaliśmy.
– Czyżbyś nie wiedziała, że z kierowcą w czasie jazdy się nie rozmawia?
– A ty nie wiesz, że z nieznajomymi
też się nie rozmawia? Czy w myśl tej
zasady nie powinniśmy zakończyć
tej rozmowy tu i teraz?
– Z tego, co mówisz, nie, bo przecież
jesteś już niemal przyjaciółką rodziny. Choć nie powiem, że mi się to
podoba. Wręcz przeciwnie.
– Zaraz mi może jeszcze zarzucisz,
że się uwzięłam?
– Tak sądzę.
– Dlaczego?

– Pomyślmy... Przychodzę odwiedzić grób dziadka, wtem pojawiasz
się ty. Nie musisz się nawet przedstawiać, już wiem, coś ty za jedna.
Szczycisz się, jak to pozbawiłaś
mnie bliskich, a teraz co? Ja też do
nich dołączę?
– Nie martw się na zapas, przecież
wciąż oddychasz. Będziesz mógł tak
sobie marnować tlen jeszcze długo,
chyba że coś spieprzysz i nie pozostawisz mi tym samym wyboru.
– Jak miałbym coś spieprzyć?
– Przykładowo mówiąc komuś o tym
spotkaniu.
– A jaki jest w ogóle cel tego spotkania?
Wzruszyła ramionami, po czym
zwróciła swoje zielone oczy prosto
we mnie.
– Tak po prostu.
– Co „tak po prostu”?
– Powiedzmy, że czasem czuję się
samotna.
– A pozbycie się moich dziadków
oraz rodziców było taką grą wstępną?
– Nie miałam wyboru, przestań
mnie za to obwiniać. Czasem tylko
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umilę komuś ostatnie chwile, ale
nie mogę zrobić nic więcej. Ja nie
jestem od ratowania ludzi, tylko od
przychodzenia po nich.
– I rozumiem, że potrzebujesz przerwy, jak każdy? Chodźmy stąd,
marznę. Kawa jakaś?
– Prowadź zatem, jestem nietutejsza przecież.
Zaszliśmy do najbliższej kawiarenki, gdzie było ciepło i przytulnie.
Dziewczyna zapragnęła siedzieć
przy oknie, nie protestowałem. Po
chwili wylądowały przed nami dwa
kubki z wciąż parującym ciepłym
napojem. Chwyciłem za jeden i już
przystawiałem go sobie do ust, kiedy nagle moja intuicja zabiła na
alarm. Spojrzałem podejrzliwie na
Śmierć zajmującą miejsce naprzeciwko mnie.
– Co? – zapytała. – Coś nie tak?
Powoli odstawiłem swoją kawę i
uśmiechnąłem się.
– Być może naoglądałem się za
dużo filmów Tarantina, ale wolę być
ostrożny, szczególnie w takim towarzystwie.
Wzruszyła ramionami, po czym
upiła trochę napoju.
– Nie wiem, o co ci chodzi.
– Ty mówisz, że nie wiesz, o co mi
chodzi? A co ja mam powiedzieć?
Stawiasz mnie w dość, rzekłbym,
zagadkowej sytuacji.
– Mógłbyś mnie przestać tak traktować?
– A jak inaczej powinienem?
– Jak zwykłą dziewczynę.
– Wiesz, że to trudne?
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Przewróciła oczami, po czym
wlepiła wzrok w oblepione śniegiem
miasto za oknem. Nie odzywała się.
– Ale żeby od razu się obrażać? –
westchnąłem.
– Spadaj. Czemu to akurat ciebie
wybrałam... – burknęła.
– No właśnie, czemu?
Odwróciła się ku mnie.
– Myślałam, że mamy coś wspólnego ze sobą.
– Na przykład co? – zdziwiłem się.
– Oboje jesteśmy po trudnych przejściach – wyjaśniła. – Widzieliśmy
wiele... śmierci. I przestań mnie za
to obwiniać!
– Dobra, dobra, już spokojnie... Naprawdę cię to tak dotyka, kiedy odbierasz życie?
– Zgadnij.
– Robisz to przecież od początku
świata, nie zobojętniałaś?
– To tak nie jest... – rzekła zamyślona. – Długo by tłumaczyć ten cały
mechanizm, jak to wszystko działa...
– Mamy czas.
– Przestań gadać, jakbyś chciał o
tym jakąś pracę magisterską napisać, tą wiedzą i tak się z nikim nie
podzielisz.
– Chodzi o moją własną ciekawość.
– A wal się, nie będę twoim obiektem do badań!
To powiedziawszy, wstała i wyszła, trzaskając drzwiami. Zostałem
sam, z dwiema kawami, które ostatecznie i tak wypiłem.
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Tamtego śnieżnego dnia, wracając do domu, nie mogłem przestać o niej myśleć. Wpierw zastanawiałem się nad jej pracą, jak to
wszystko wygląda, snułem domysły, teorie. Wreszcie jednak skupiłem się na czymś innym, na czymś,
co wcześniej całkowicie pominąłem,
i było to moim największym błędem – na niej. Na samej Śmierci.
Jej zielone oczy oraz kruczoczarne
włosy wyryły mi się pod powiekami
i nie pozwalały zasnąć, skazując na
długie noce pełne marzeń, nadziei,
gniewu. Tego ostatniego było najwięcej. Zacząłem siebie nienawidzić
za zaprzepaszczenie tamtej szansy,
za to, że pozwoliłem tej dziewczynie
odejść. Nie mogłem sobie tego wybaczyć.
Chciałem ją spotkać ponownie,
dlatego wielokrotnie przychodziłem
na groby moich bliskich, lecz zawsze kończyło się tak samo – trochę postałem, odgrywając rolę kochającego synka, wnuczka czy kogo
tam jeszcze, po czym odchodziłem
rozczarowany. Wtedy już wiedziałem, że popadam w obsesję na jej
punkcie, ale co mogłem zrobić?
To nie słabło pod wpływem czasu,
wręcz przeciwnie – było coraz gorzej, aż wreszcie postanowiłem, że
nadszedł odpowiedni moment, by
wziąć sprawy w swoje ręce. Koniec
z czekaniem, musiałem przejąć inicjatywę, skoro dziewczyna zwlekała
i się nie pojawiała.
Planowałem. Rozważałem każde posunięcie, szukałem argumen-

tów za i przeciw. Czułem, że wreszcie
coś robię i to przybliża mnie do niej,
że z każdą wysnutą myślą jestem o
krok dalej. Dzięki temu zwalczałem
bezsilność, która mnie wykańczała,
oraz wreszcie odżyłem.
Efekt mojej pracy był perfekcyjny. Plan doskonały, bez uchybień,
zakładający wiele możliwości, które
ostatecznie prowadziły do jednego
celu. Wystarczyło wdrożyć go w życie. Wystarczyło wprowadzić tę machinę przyczyn i skutków w ruch.
Wpierw miałem się z nią spotkać na neutralnym gruncie. Nie
tyle nawet spotkać, co tylko sprawdzić, czy mój tok rozumowania był
dobry. Od tego zależało powodzenie
całej reszty.
– Naprawdę się cieszę, że pan tak
dba o Mariusza – rzekła pielęgniarka. – To smutne, że w tych ostatnich chwilach nie ma nikogo, kto...
no wie pan, mógłby dotrzymać mu
towarzystwa. Na pewno docenia to,
co pan dla niego robi.
Skinąłem głową w milczeniu,
odprawiając tym samym kobietę.
Wyszła, pozostawiając mnie oraz
tego dziadka samych.
– To już trzecia noc, długo jeszcze zamierzasz stawiać tak opór
nieuniknionemu?
Oczywiście nie odpowiedział.
Był na skraju życia i śmierci, więc
co się dziwić. Wszyscy w tym domu
starców myśleli, że coś mnie z nim
łączy, jakaś więź, o której po prostu nie chciałem im powiedzieć, bo
przecież rzadko kiedy jakiś wolonta-
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riusz tak bardzo oddaje się pacjentowi, szczególnie, kiedy tamten jest
na łożu śmierci. Mi jednak chodziło
o coś zupełnie innego – wcale nie
o tego staruszka, lecz o jego zgon.
Po to właśnie odgrywałem całą tę
szopkę, że jestem młodzieńcem,
który chce nieodpłatnie pomóc w
przewijaniu emerytów. Po to, by
być świadkiem czyjejś śmierci. Taki
dom starości wydawał się do tego
jak najbardziej odpowiedni.
Czekałem tamtej nocy dość
długo, nim to wreszcie nastąpiło.
Dziadzia po prostu przestał oddychać, nic spektakularnego. Zmarło
mu się ze starości. Od razu odskoczyłem od łóżka, przeczuwając, co
nastąpi. Serce waliło mi jak oszalałe, w gardle wystąpił skurcz.
Wiedziony impulsem zrodzonym
ze strachu, wybiegłem za drzwi, a
następnie przywarłem do nich plecami, dysząc jednocześnie. Kolejna
decyzja, której potem żałowałem.
Stchórzyłem w ostatnim momencie.
Zamiast być tam, w pokoju, czekałem na korytarzu.
Nasłuchiwałem. Być może minęła cała wieczność, kiedy tak sterczałem z wytrzeszczonymi oczami,
a być może tylko parę sekund, ale
w końcu usłyszałem jej głos. Choć
nie zdołałem rozpoznać słów, wiedziałem, że to ona. Przyszła po tego
dziadygę. Wziąłem głęboki wdech,
oplotłem klamkę palcami i przez
moment zbierałem się w sobie,
przygotowując się do wejścia do pomieszczenia. Do spotkania z nią.
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Spóźniłem się jednak. Kiedy
wtargnąłem, jej już nie było. Zastałem tylko trupa.
To brzmi, jakby plan się nie
powiódł. Wręcz przeciwnie – dało
mi to pewność, że mój cel jest na
wyciągnięcie ręki. Odkryłem zasadę działania tego mechanizmu, a
właśnie to zakładał pierwszy krok.
Wcale nie liczyłem na konfrontację
z dziewczyną. To by było za proste
oraz zbyt pospieszne, podczas gdy
tutaj trzeba cierpliwości.
Gra o wysoką stawkę zaczynała
się na drugim etapie. Przygotowania trwały długo, wymagały wiele
czasu i skupienia, przez co stałem
się bezrobotnym. Oszczędności moich rodziców pozwalały mi jednak
przetrwać ten czas, nie skupiając
się jednocześnie na tak przyziemnych sprawach jak pieniądze. Obserwowałem, notowałem, czytałem
– musiałem wiedzieć wszystko, co
tylko mogło pomóc lub zaszkodzić
mojemu planowi. W okresie zaledwie paru miesięcy przemieniłem się
ze zwykłego obywatela w wyszkoloną bestię zdolną do wszystkiego.
Dzięki Bogu, że determinacja robi
swoje.
Pani Opała nie spodziewała się
tego, że gdy pewnego wieczoru wróci do swojego domu, będzie czekał
na nią ktoś więcej niż tylko kot. W
sumie można by rzec, że czekał na
nią ktoś zamiast kota, bo zwierzak
w tym czasie leżał ukryty za kanapą ze skręconym karkiem. Kobieta przekręciła klucz w zamku,

Lekkim piórem
a następnie wkroczyła, dysząc, do
zalanego ciemnością mieszkania.
Zanim jednak sięgnęła do włącznika światła, ja sięgnąłem po kij
bejsbolowy, po czym bezszelestnie
do niej doskoczyłem. Zdzieliłem na
tyle mocno, by padła nieprzytomna,
lecz za słabo, wy wyrządzić jej jakąś większą krzywdę. Na to było za
wcześnie.
Związałem ją tak, jak to wyczytałem w internecie, i rzuciłem na
kanapę. Zapadła całkowita cisza.
Przez moment tak trwałem, obmyślając, od czego by tu zacząć, aż
wreszcie oddałem się improwizacji.
Dzięki Bogu, że pani Opała miała
wyjątkowo dobre wino w szafie, bo
to wokół niego postanowiłem zaaranżować moje przyszłe spotkanie.
Kiedy poczułem, że już wszystko gotowe, postanowiłem sprowadzić swojego wyjątkowego gościa.
Wpierw stanęła jak wryta, nie
wiedząc, co zrobić. Spoglądała na
pięknie zastawiony stół, na którym
paliły się dwie świece oraz na którym znajdowały się dwa talerze po
jego przeciwnych stronach. Gestem
dłoni nakazałem dziewczynie, by
usiadła, starając się uśmiechać jak
najbardziej przyjaźnie, bo przeczuwałem, że może ona czuć się trochę
nieswojo. Grzecznie zajęła wskazane przeze mnie miejsce, ale wciąż
się nie odzywała. Nalałem więc wina
w nadziei, że to pomoże jej się rozluźnić.

– Trochę się nie widzieliśmy, co nie?
– rzuciłem.
– Prawda... – rzekła. – Nie rozumiem...
– Nie musisz – oznajmiłem. – Po
prostu cieszmy się tą chwilą póki
trwa.
– Jak mnie wezwałeś...? – zdawała
się być strasznie zagubiona. – Sama
z siebie tutaj nie przyszłam...
– Powiedzmy, że znam parę sztuczek. – Wyszczerzyłem dumnie
zęby. – Za nasze zdrowie!
Uniosłem kieliszek, po czym
chwilę poczekałem, aż ona uczyni podobnie. Wreszcie ciszę rozciął brzdęk. Trunek był naprawdę
przedni, co nawet Śmierć skwitowała uniesieniem brwi.
– Przygotowałem jeszcze spaghetti,
skusisz się? – zapytałem.
– Nie, dzięki... Tak naprawdę nie
sądziłam, że się jeszcze zobaczymy
– odparła zdumiona. – Wybacz, że
jestem taka... zaskoczona, ale to
moja pierwsza randka, o ile mogę to
tak nazwać.
Po raz pierwszy się uśmiechnęła. Do mnie. Wyglądała naprawdę
uroczo z tym zakłopotaniem wymalowanym na twarzy. Ledwie dawałem radę kontynuować rozmowę,
moje myśli nęciła pokusa, by po
prostu rozdziawić tępo oczy i upajać się widokiem tej dziewczyny.
– Chciałbym cię przeprosić za moje
tamto zachowanie – zdołałem wyrzec. – Powinnaś wiedzieć, ile nieprzespanych nocy mnie ono kosztowało.

25

Lekkim piórem
– Ja też żałowałam, że tak się to
wtedy potoczyło... Myślałam, że już
nie będziesz chciał mnie widzieć...
– Nawet nie wiesz, jak bardzo się
myliłaś...
Chwyciłem ją za dłoń. Gdy nasze palce się zetknęły, poczułem,
jakbym dopiero teraz zaczął żyć.
Jakbym wcześniej był trupem, zwykłą skorupą. Oddałbym wszystko,
by tamten moment trwał wiecznie.
Coś jednak musiało go przerwać.
Dziewczyna się nagle wzdrygnęła i
odchyliła w tył. Zaczęła się rozglądać po mieszkaniu. Podążałem za
jej wzrokiem, lecz nie miałem pojęcia, czego szukała.
– Słyszysz to? – wyszeptała.
– Niby co? – zaniepokoiłem się.
Wstała od stołu, po czym ruszyła w stronę łazienki. Nim zdążyłem
interweniować, ona już wpatrywała
się w panią Opałę, która nie była w
najlepszej kondycji.
Stanąłem obok dziewczyny.
Delikatnie położyłem jej dłoń na ramieniu, chcąc okazać wsparcie.
– Chodźmy stąd, to nie jest najprzyjemniejszy widok... – rzekłem.
– Ty to zrobiłeś...? – wymamrotała.
Głupio mi było powiedzieć, że
to faktycznie ja poderżnąłem gardło
tej biednej kobiecie tylko po to, by
moja „randka” wypaliła, więc starałem się za wszelką cenę zmienić
temat. Zanim jednak zdążyłem cokolwiek wymyślić, a co dopiero po-
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wiedzieć, było już za późno.
– Jesteś potworem! – wydarła się,
odpychając mnie od siebie.
Zatoczyłem się w tył. Chciałem
do niej doskoczyć, lecz zatrzasnęła
mi drzwi do łazienki przed nosem.
Szarpałem się z klamką przez moment, a gdy wreszcie zwyciężyłem
i wtargnąłem do pomieszczenia,
znów czekał na mnie tylko trup.
Może nie wyszło to perfekcyjnie, ale mój plan przewidywał i taki
scenariusz. Najważniejsze było to,
żebym się nie rozklejał, bo czekało
mnie jeszcze wiele pracy, począwszy
od starcia krwi z kafelek.
Wcale nie sądziłem, że tej kobiety nigdy nie znajdą, jak ją zakopię w
lesie. Zachowałem wszystkie środki
ostrożności tylko po to, by zyskać
trochę czasu nim zatrzyma mnie
policja, co było nieuniknione, ale
również bez znaczenia, bo wszystko miało się skończyć w przeciągu
nadchodzących siedmiu dni.
Moja drobna zbrodnia mogła ją
trochę zrazić do mnie, zdaję sobie z
tego sprawę, dlatego postanowiłem
się poświęcić. Oddać tej dziewczynie coś, co pokaże, jak bardzo mi
na niej zależy. Własne życie. Niech
mnie przeklina za zabójstwo, ale czy
widząc mnie z podciętymi żyłami,
nie odpuści mi moich win? Nie zlituje się? Miałem pewność, że wtedy
wpadnie w moje sidła. Że będziemy
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już razem. Nie mogłem jednak tego
zrobić tak od razu, bo by wyszło,
że czynię to z desperacji, pod wpływem chwili, a nie z miłości. Więc
czekałem, trzęsąc się równocześnie
ze strachu przed aresztowaniem.
Gdy minęło siedem dni, nadszedł czas na mój ostatni ruch.
Wielki finał. Chwyciłem żyletkę,
a następnie przejechałem ostrzem
wzdłuż
żył.
Trochę
zapiekło.
Uśmiechnąłem się jednak, czując,
jak ulatuje ze mnie życie. Z każdą
kroplą krwi byłem bliżej swojej ukochanej.
Odchyliłem głowę do tyłu
i przymknąłem powieki ze zmęczenia. Wkrótce miał nastąpić koniec.
Kroki. Zbliżały się do mnie.
Chciałem drgnąć, lecz nie potrafiłem. Stanęła tak blisko, że czułem
jej oddech na sobie. Słodki, świeży. Nachyliła się. Aż mi głupio było
z powodu zaschniętych ust, bo byłem pewien, iż ona chce mnie pocałować.
Nie pocałowała jednak. Zamiast
tego usłyszałem głos, mówiący:
– Wstawaj, kochasiu.
Coś jakby we mnie przeskoczyło i odzyskałem kontrolę nad ciałem. Momentalnie otworzyłem oczy,
choć już po ułamku sekundy tego
żałowałem.
Przede mną stał zarośnięty
mężczyzna. Jego żółte połamane
zęby lśniły w blasku ognia buchającego ze ściany mojego pokoju.

Uniósł rękę, która zwieńczona była
hakiem rzeźnickim, a następnie jednym zdecydowanym ruchem wbił
mi go pod żebra. Fala bólu przelała się przez moją świadomość,
a następnie ją opuściła pod postacią niewyobrażalnego wrzasku.
Dryblas szarpnął mną, zrzucając z zalanej krwią kanapy, po czym
zaczął ciągnąć moje truchło po podłodze w kierunku pierścienia ognia.
Wiłem się, próbowałem wyrwać z
siebie ten hak, ale nic nie byłem w
stanie zdziałać.
– Zdziwiony, że przyszło zastępstwo,
co? – burknął Śmierć.
Plan nie wypalił. Gdzie popełniłem błąd? Chryste, gdzie ja się, do
jasnej cholery, pomyliłem!?
Nieważne. To i tak koniec,
stwierdziłem.
– Chciałbyś – wymamrotał tamten,
jakby czytając mi w myślach.
Szarpnął mną nieco w górę,
przez co prychnąłem krwią, a następnie cisnął moim cielskiem prosto w płonącą obręcz.
Miałem wrażenie, że spadam.
Dookoła widziałem jedynie ciemność oraz oddalający się punkcik,
przez który zostałem wrzucony do
tej pustki.
– Miłej zabawy w piekle! – usłyszałem krzyk mężczyzny.

Szymon Sentkowski
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