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„Młodości, dodaj
mi skrzydła”
MŁODE TALENTY 2009
Miesiące przygotowań, poszukiwania
sponsorów, dopinania każdego szczegółu
na ostatni guzik. Wytyczanie sobie trudnych, ale nie niemożliwych do osiągnięcia
celów i duże oczekiwania. I tak, 9 lutego
ruszyły przesłuchania do VIII już,
a II Ogólnopolskiej Edycji Młodych Talentów – konkursu tworzonego przez młodych
dla młodych.
Przez cztery kolejne dni Opera Nova
wypełniała się tancerzami, muzykami
i aktorami. Sztab organizacyjny, czyli
pracowity samorząd I LO, każdego dnia
już od 8:00 czuwał na posterunku, gotowy przyjąć uczestników przybywających
z różnych zakątków kraju. Każdy znał
swoje miejsce i przydzielone zadania.
Konferansjerzy biegali w tę i z powrotem,
nanosząc ostatnie poprawki w scenariuszach. Światło, mikrofon – machina
ruszyła.
Każdy dzień przesłuchań to inne
wrażenia, ale tak samo dopisująca publiczność. Codziennie profesjonalne jury
wybierało grono laureatów. Zdobyte przez
nich lokaty zostały ujawnione dopiero
podczas Gali Finałowej. Po zmaganiach

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty!” Zauważamy
z aprobatą, że całej Redakcji zaczął udzielać się
wiosenny nastrój. Jakoś tak więcej szerokich uśmiechów na twarzach, bardziej kolorowe stroje (chociaż Nasza Redaktorka K. w kolorach tęczy przez cały
rok.
Tak
trzymać!).
Tylko
maturzyści
przestają
odbierać telefony od
bardziej towarzyskich znajomych i pod poduszki wkładają podręczniki, by
łatwiej „wchodziło” do głowy. Kochani! Miliony osób
przed Wami zdawały z sukcesami maturę, dlaczego
Wy nie mielibyście sobie z nią poradzić ?! Trzymamy za Was kciuki. Nas to czeka za rok. Caały
długi rok.
W wiosennym numerze „Ellyty” dużo miejsca poświęcimy ogólnopolskiemu konkursowi „Młode Talenty”. Po raz kolejny z Darią zwiedzicie Bydgoszcz, jakiej nie znacie ( tym
razem wybierzemy się na Miedzyń), poznacie osiągnięcia tegorocznych olimpijczyków.
Jak zwykle nie zabraknie stałych rubryk, na które czekacie: felietonu Moniki Grudniak,
opowiadania Agnieszki Ryska ( Agnieszko, powodzenia na maturze!), recenzji Ellyzy.
Pomyślcie… Popołudnie zapowiada się pięknie: ławka w ogrodzie, chłodna oranżada i najnowszy numer „Ellyty” w ręku.
Żyć nie umierać!
tancerzy prezentujących bardzo zróżnicowany poziom przyszedł czas na solistów
kategorii muzycznej. Większość postawiła
na lirykę i powagę, chociaż znaleźli się
i tacy, którzy nie mieli oporów, by zaśpiewać utwory z kanonu tych popularnych.
- Jestem naprawdę mile zaskoczony poziomem dzisiejszych występów. Nie
spodziewałem się czegoś takiego po tak
młodych ludziach – powiedział nam po
zakończonych przesłuchaniach operowy
akustyk. – Zobaczymy, jak będzie jutro.
Sam muszę przygotować się na więcej pracy – nagłośnienie całych kapel.
Ten dzień zgromadził najwięcej
publiczności. Niektóre kapele zachwycały,
inne... się starały. Dla jednej z nich,
a mianowicie Atom of peace, zdecydowanie należy stworzyć osobną kategorię
– przykuwających uwagę. Oprócz tego, że
wokalista prezentował na scenie niemal
akrobatyczne umiejętności, zespół przekroczył dozwolony czas występu. Udało
nam się zamienić z nimi kilka słów.
- W takim składzie gramy od dwóch
lat. Sami piszemy teksty i muzykę – powiedzieli nam tuż po występie. – Wierzymy
w
swój
dzisiejszy
sukces,
jednak
nie wiążemy z nim jakichś większych
oczekiwań.
Wiara czyni cuda? Czyni. Zostali
laureatami.
Ostatnia faza przesłuchań – kategoria teatralna. Mnóstwo ludzi, hałasu, atmosfera pracy i braku czasu na cokolwiek.
Tyko Agata Dondajewska, jeden z młodotalentowych fotografów, znalazła dla mnie
czas.
- To fakt, mam całkiem sporo pracy,
w której zdecydowanie nie pomaga mi
pan oświetleniowiec. Warunki są naprawdę ciężkie. Rekompensuje to jednak
fotogeniczność uczestników, szczególnie
niektórych.
Wśród tłumu ludzi wypatrzyłam
niemal dwumetrową, blondwłosą ...

ladacznicę, która na co dzień zdecydowanie chodzi w spodniach.
- Nie odczuwam wstydu czy skrępowania, traktuję moje zadanie czysto
aktorsko – tak profesjonalnej odpowiedzi
udzielił nam aktor Grupy pod Wiszącą
Zapałką z Częstochowy tuż przed swoim
występem.
Niezwykle intensywne cztery dni
minęły w mgnieniu oka. Samorząd mógł
nareszcie złapać zasłużonych oddech. Dali
radę.

To jednak nie koniec emocji związanych z Młodymi Talentami 2009.
3 kwietnia Opera Nova ponownie wypełniła
się artystami – tym razem towarzyszyły im
także ważne osobistości, przedstawiciele szerokiego grona sponsorów konkursu
oraz dziennikarze. Galę Finałową można
było uznać za otwartą dopiero po oficjalnym powitaniu gości przez pana dyrektora oraz Tymoteusza Paprockiego – jednego
z organizatorów konkursu.
Uroczystość zachwycała profesjonalnym
przygotowaniem,
sposobem,
w jaki udało się stworzyć syntezę wszystkich
pięciu sztuk będących dyscyplinami konkursu. Świetności dodawał sam fakt, że
całość odbywa się na scenie opery,
a atmosferę podgrzewało oczekiwanie
na ogłoszenie jak do tej pory nieznanych
wyników.
Finałem
całego
przedsięwzięcia
okazało się wspólne odśpiewanie nowopowstałego hymnu.
Pasja, młodość, ambicja, talent – oficjalnie żegnamy się z Młodymi Talentami
aż do 2010. W kuluarach szepczą, że prace
nad kolejną edycją już ruszyły.
frtk

3

O HAYOU
GOZAIMASU!DZIEŃ DOBRY,
Japonio!
Jak zapowiada dyrektor Jarosław
Durszewicz, w naszej szkole ma powstać
klasa humanistyczna z językiem japońskim.
Myśl idei powstania klasy narodziła
się
w
szkolnej
bibliotece.
Znajomy jednej z pań bibliotekarek jest
wykładowcą
języka
japońskiego
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Głównym celem powstania
klasy jest potrzeba wykształcenia osób,
które władają językami Wschodu. W klasie uczyć będą nauczyciele narodowści
polskiej, ale również dwóch narodowości
japońskiej. Klasa ma liczyć tyle samo osób,
co typowa. Lekcje języka japońskiego maja
odbywać się cztery godziny w tygodniu.
Celem nauki będzie poznanie kultury,
sztuki, kuchni i etykiety japońskiej,sztuk
walki:karate i aikido oraz sztuki składania papieru - origami. Uczniowie będą
mogli uczestniczyć w wycieczkach do Japonii i do Centrum Kultury Japońskiej
w Krakowie. Ukończenie klasy japońskiej
pozwoli w przyszłości studiować na japonistyce w Toruniu i Poznaniu oraz kulturoznawstwo i socjologię w Warszawie.
O istnieniu klasy zadecydują drzwi
otwarte, które pokażą, jakie jest zainteresowanie tego typu klasą. Dodajmy, że na
targach edukacyjnych, które odbyły się na
Łuczniczce zainteresowanie było ogromne.
Asia Owczarska
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Podchody szkół…
Stoiska ze stołami uginającymi się od
ulotek, hala Łuczniczka wypełniona tłumnie trzecioklasistami, nie mniej nauczycieli
i licealistów - oto kolejna odsłona corocznych targów edukacyjnych dla klas gimnazjalnych.
Trudno
oszacować,
ile
tysięcy
uczniów przybyło w poszukiwaniu pomocy przy podjęciu pierwszej trudnej decyzji,
która rzutować będzie na najbliższe
trzy-cztery lata. Wybór placówki podgimnazjalnej tylko dla olimpijczyków jest
prawdziwą przyjemnością. Dla większości
nastolatków stres związany z nową szkołą
osiąga swoje apogeum nie podczas rozpoczęcia roku szkolnego w liceum czy
technikum, lecz teraz. Egzaminy, średnia
ocen, punktowane konkursy i kolejne
niełatwe zadanie, jakie stanowi wybór
wymarzonej szkoły.
Podczas targów zasada była prostaim bardziej popularna szkoła, tym mniej
wyszukane sposoby jej promocji. Wyjątek
stanowiła „Jedynka”, która mimo iż nie
przygotowała występów artystycznych,
zapewniła dostęp do konkretnych informacji na piśmie i w formie prezentacji multimedialnej. O nieco uboższą ofertę pokusiło się VI LO. Jak dodaje reprezentująca je
Samira: „nie musimy dokładać jakichkolwiek starań, aby lista kandydatów do
naszej szkoły nie miała końca”. Poziomu
nauczania w VI LO rzeczywiście nie można
zakwestionować, co do skromności pojawiają się pewne wątpliwości.
Sporym zaskoczeniem podczas tegorocznych targów było również stoisko
IX LO. Długi pusty stół, niewielka gazetka
ścienna - pozostaje mieć jedynie nadzieję,
że opowieści uczniów nie nużyły i pomagały w wyborze gimnazjalistom.
Najbogatszą ofertę przedstawiały, oczywiście, szkoły
zawodowe, które przeżywając
obecnie
swój
renesans,
zachęcały młodych ludzi do
zdobycia konkretnego zawodu,
umiejętności
rzemieślnicznych.
Kucharz,
fryzjerka,
mechanik, krawiec, elektryk
- to dziedziny, które zdaniem
wielu, dają dobremu fachowcowi gwarancję pracy nawet
w obliczu światowego kryzysu.
Podczas targów każda z tego
typu placówek prezentowała
swoje najmocniejsze strony.
Szkoła fryzjerska wykonywała
zatem wymyślne uczesania,
makijaże, zdobienie paznokci.
Reprezentanci Gastronomika
popisywali
się
sztuką
carvingu, etykiety przy stole,
a przede wszystkim potrawami, które zachwycały samym
widokiem: „schab nadziewany
masą chmielową z paluszkami krabowymi czy terrina
drobiowa
z
ziemniakami
faszerowanymi truflami to
tylko niektóre z nich”- dodaje
Rafał. Nie zabrakło pokazu
mody w wykonaniu Szkoły Odzieżowej, choreografii
zatańczonej przez uczniów
Ekonomika
czy
meczu
rozegranego przez Szkołę Han-

Aktualności
dlową.
Stoisko I LO przeżywało oblężenie - niemalże bez chwili wytchnienia dla
opiekunów i uczniów prezentujących
szkołę. Gimnazjaliści dzielili się na tych
zasięgających rady i zagorzałych zwolenników, który przyszli jedynie po konkretne
informacje. Jak mówią Inez i Ola: „Jedynkę
wybieramy ze względu na klasę hiszpańską, poza tym ma doskonałą lokalizację
i wysoki poziom nauczania.”
Pozostaje czekać do września, by
przekonać się, czy spełnią się marzenia o
idealnej szkole.
Justyna Hoppe, Dominika Matuszak

Najlepsi
z najlepszych!
Kolejne etapy olimpiad przedmiotowych dobiegły końca. Znamy już 13 szczęśliwych finalistów naszego liceum, którzy
walczyć będą na szczeblu ogólnopolskim.

Oto oni:
Język polski :
- Marta Patyk 2f
-Agata Szabłowska 3h
Historia:
- Jakub Kowalczyk 3d
- Dawid Ziółkowski 2d
Wiedza o Prawach Człowieka:
- Karol Szymański 3d
- Maksymilian Jarząbek 3d
Biologia:
- Agnieszka Czajkowska 3f
Geografia:
- Łukasz Kubiak 2c
- Mikołaj Zduńczyk 3c
Informatyka:
- Artur Kraska 3e
Ekonomia:
- Paweł Ciemiński 3c
- Piotr Bramski 2c
Olimpiada Artystyczna:
- Martyna Reimann 3h
Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy, a drugoklasistom, którym nie udało
się w tym roku, życzymy powodzenia w
kolejnych edycjach olimpiad!
Sylwia Nadolna

Aktualności

Konkurs
ogólnopolski
-

łatwo powiedzieć,
trudniej zrobić
Młode Talenty
od środka

Poniedziałek 9 lutego, godzina
8:00, no może w moim wypadku parę minut po ósmej, z wielkim trudem otwieram
jakże ciężkie o tej godzinie
drzwi do budynku Opery
Nova. Pokonuję wysokie,
strome, pełne niespodzianek schody i docieram na
pierwsze piętro, gdzie od
drzwi słyszę głosy rozmów,
nieśmiałych
śmiechów
i
dźwięki
upadających
na
ziemię
przedmiotów.
Przekraczam próg i widzę uśmiechnięte, chociaż
zaspane,
twarze
osób
z filiżanką czarnej, mocnej
kawy w ręce. Nic dziwnego,
czekają nas przecież ciężkie
godziny pracy przy pierwszym dniu na przesłuchaniach do tegorocznych Młodych Talentów.
Wśród znajomych twarzy ujrzałam jedną,
zupełnie obcą, nieco zagubioną, ale z miłym,
pełnym
optymizmu
uśmiechem
na
smukłej twarzy. Oto pierwszy uczestnik,
który przybył do nas chyba ze wschodem
słońca, mimo że do rozpoczęcia konkursu

zostały jeszcze trzy godziny. Weszłam do
naszego pomieszczenia, a tam kolejna
grupa osób z Samorządu Uczniowskiego
pochłonięta pierwszymi zajęciami organizacyjnymi. Do uszu docierają już tylko dźwięki rozdzwonionych telefonów.
I albo rozmowa kończy się sukcesem
i miłym pożegnaniem rozmówcy, albo
przynosi porażkę i wtedy można usłyszeć odgłos telefonu z hukiem odbijającego się od biurka, w gorszym
przypadku - od podłogi. Już poczułam
ogrom naszego przedsięwzięcia i mnogość
rzeczy, które trzeba zrobić zanim jeszcze
przybędzie
reszta
uczestników. Z błogiego
rozmyślania na ten temat wyrwa mnie okrzyk
mojego imienia dobiegający z pomieszczenia
obok. Tak, tak trzeba się
zająć naszym rannym
ptaszkiem, zarejestrować,
odebrać
muzykę,
dać
wodę, wręczyć naklejkę,
która przez kilka pierwszych godzin z mojego
punktu widzenia była tylko
ulotką,
ale
potem
jednak
okazała
się
przepięknym,
użytecznym
papierkiem
z klejem pod spodnią warstwą. I zaprowadzić do szatni, gdzie może przebrać się

Natalia rozpoczyna swoją przygodę z konkursem. Już nie ma odwrotu: maszyna
ruszyła i nie da się tego odwołać. Prezydent
miasta zainaugurował nasze przedsięwzięcie, powiedział parę słów i opuścił budynek pełen młodzieży. Mimo naszych obaw
przesłuchania odbyły się bez żadnych
problemów, co nie znaczy, że nie mieliśmy
pracy, przeciwnie, nikt nie mógł chyba
powiedzieć, że siedział spokojnie i odpoczywał. Pod koniec męczącego dnia jury
ogłosiło werdykt, z częścią przyznanych
miejsc się nie zgadzaliśmy i mieliśmy
inne spojrzenie na uczestników, ale to są
właśnie uroki takich konkursów. Kiedy
ostatnia „obca” para nóg opuściła budynek, zebraliśmy się na krótkim zebraniu
podsumowującym, aby omówić, co poprawić na przyszłe dni. I zupełnie wyczerpani
wyszliśmy przed gmach opery, aby w końcu
ochłonąć. Kolejne dni mijały w bardzo podobny sposób. Schemat ten sam,
z większymi bądź mniejszymi problemami
technicznymi. Czwartek, ostatni dzień,
uwieńczony został dłuższym zebraniem, na
którym nie szczędziliśmy sobie wzajemnie
wielu pochwał. Dumni, że wszystko
się udało i mimo licealnego wieku zorganizowaliśmy przedsięwzięcie na skalę
ogólnopolską, pożegnaliśmy się z Operą
Nova do przyszłego roku.
Adrianna Czubak

I JAK TU PRZEPROWADZAĆ
ANKIETY
W NASZEJ
SZKOLE…
w swój genialny strój do tańca irlandzkiego,
o co zdążyłam już wypytać. Po kilku
minutach w zasięgu oczu było tylko
dwadzieścioro osób poruszających się po
korytarzu opery w jedną i w drugą stronę.
Słychać tylko stukot szpilek o posadzkę
i odgłosy rozstawianych banerów, stołów
i krzyki nawołujących się osób, z różnych
stron budynku. Im bliżej godziny rozpoczęcia przesłuchań, tym więcej uczestników
przewijających się najpierw przez biuro
rejestracji, potem szatnie, następnie salki
na rekwizyty i stroje, aż w końcu docierali
na scenę, aby zrobić próbę parkietu. Wśród
organizatorów coraz więcej nerwów i strach,
że coś nie wyjdzie, że nie zdążymy na czas,
że media nie przyjadą, a jury się spóźni albo
w ogóle nie przybędzie. Coraz więcej
osób pochłoniętych jest rozmową przez
telefon, mającą na celu doszlifowanie
konkursu w najdrobniejszych szczegółach. Na korytarzu widać już mnóstwo
ludzi i tylko co jakiś czas para nóżek
w czarnych butkach przebija się przez
tłum, aby donieść nowe płyty do akustyka siedzącego przy scenie. Konferansjerzy
ustalają z oświetleniowcem ostatnie szlify,
co do światła, jakie ma na nich padać.
Uczestnicy zostają poproszeni na sale i …

Gdybyś jeszcze raz mógł/mogła wybrać liceum, czy byłaby to „Jedynka”?
To pytanie zadaliśmy kilku klasom
naszej szkoły. Wyniki są naprawdę szokujące, wręcz dziwne, ale po kolei. Pytając Was,
postanowiliśmy zrobić mały eksperyment.
Części klas zadaliśmy pytanie na forum,
(wtedy każdy uczeń znał wybór kolegi), a
innej części daliśmy szanse wypowiedzenia
się na ten temat poufnie (poprzez napisanie
odpowiedzi na kartce). Wyobraźcie sobie, że
w klasach ankiety „jawnej” wyniki wynoszą
100% do 0%. Jednak żeby było śmieszniej,
sto procent to nie osoby, które przy drugiej
szansie zdecydowałyby się na naszą szkołę,
tylko ci, którzy NIE przyszliby do „Jedynki”
ponownie. Z kolei klasy, w których przeprowadziliśmy drugi rodzaj ankiety odpowiedziały dokładnie odwrotnie. Ponad 80%
nie żałuje swojego wyboru. Co te wyniki
mogą świadczyć o uczniach naszej szkoły?
Wnioski pozostawiamy Wam, Drodzy Czytelnicy. Nam wydaje się, że wyniki pokazują nie tyle, jaki procent uczniów ponownie
wybrałoby nasze liceum, tylko jak zabawne
mogą być wyniki ankiet przeprowadzanych
w naszej szkole.
Jarosław Bednarz
Piotr Górka
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Ręka na pulsie

Młodzi, piękni i
bogaci.
Zadawałeś sobie ostatnio pytanie, co
zmieniło się od czasów dzieciństwa?
Istotnie, odpowiedź jest bardzo prosta
i oczywista: urosłem. Niepodważalny fakt.
Ale czy urośliśmy wyłącznie fizycznie?
Czasem odnoszę takie wrażenie, że psychicznie jesteśmy jeszcze bardzo malutcy
i zagubieni w tym wielkim, okrutnym
świecie. Pochłonęła nas zmaterializowana
rzeczywistość, pieniądz odgrywa główną
rolę i jest wyznacznikiem szczęścia oraz
wartości człowieka. Pamiętasz jeszcze czasy, gdy cieszył Cię różowy lizak na białym
patyku otrzymamy od cioci, którego później dumnie trzymałeś w małej rączce z buzią klejącą od tego przysmaku? Obraz tego
zdarzenia widzisz jak przez mgłę, prawda? Siedzisz w piaskownicy, obok bawi
się kilkoro obcych dzieci, które po pięciu
minutach są już Twoimi najlepszymi przyjaciółmi, a koleżanka w niebieskiej czapce
zrobiła dla ciebie babkę z piasku. Twoja
buzia rozświetla się wielkim uśmiechem,
ujawniającym brak obu jedynek. Myślisz
teraz sobie, kiedy to było, ile czasu upłynęło od tamtych błogich chwil. Na pewno
wspominasz je teraz z uśmiechem na
twarzy, a może i z łezką w oku, gdyż wiesz,
że te czasy już nie wrócą. Teraz nie cieszą
cię rzeczy, których cena nie ma trzech zer,
firmowej metki i nie znajduje się na okładce najnowszych gazet. Rzeczy zyskują
wartość i miano użyteczności wraz ze wzrostem swojej ceny. Szkoda tylko, że w tę
machinę zostali włączeni też ludzie i ocena
ich jest wprost proporcjonalna do statusu majątkowego. Stan posiadania równa
się wartości człowieka. Grubość portfela
jest wyznacznikiem naszego szczęścia.
Czyż to nie są hasła naszego pokolenia?
Czy nie według tych zasad kręci się nasze życie? Tak.. Gdy siedzisz na ławce na
ulicy czekając na swoją modną koleżankę,
która się spóźnia, bo pół godziny dobierała buty do nowej sukienki zakupionej
na zakupach w Paryżu, widzisz mnóstwo
stóp poruszających się po asfalcie. Jedne
robią duże kroki, drugie małe, jedne się
spieszą, inne powoli spacerują. Twój wzrok
przyciąga wygląd obuwia, w jakie odziane są te stopy. Po wyglądzie dokonujesz
analizy tego człowieka: wysoka szpilka,
dobra marka, fajna dziewczyna, która jest
szczęśliwą posiadaczką pięknych, długich
nóg. Widzisz stare zniszczone adidasy
w kolorze dzikiej pomarańczy, które zupełnie nie komponują się z różowymi
spodniami naciągniętymi na nieco grubsze
uda, podnosisz wzrok. Myślisz: ta dziewczyna nie może
być szczęśliwa,
jak można być
szczęśliwym mając takie buty i
brak dokładnie
wytuszowanych
rzęs. Od razu
spoglądasz w lusterko, czy aby
Tobie się nie rozmazał makijaż,
mimo że, oczywiście, nie powinien, skoro ku-
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piłaś najdroższe
cienie do powiek.
Patrząc
w lśniącą taflę
podręcznego lusterka myślisz,
jak to idealnie
musisz wyglądać, żeby czasami ktoś nie
pomyślał,
że
jesteś
gorsza.
Sama
wiesz,
jak
oceniasz
innych,
więc
doskonale zdajesz sobie sprawę, pod jakim kątem oni na
Ciebie spoglądają. Najśmieszniejsze jest to,
że pieniądze, które dla Ciebie są wyznacznikiem, na dobrą sprawę, nie są Twoje.
To nie Twój sukces, że je posiadasz, to rodzice są ich właściwymi dyspozytorami.
Opierasz swoje życie na ich dorobku.
Nie masz żadnej zasługi w tym przedsięwzięciu. Nie skreślasz kogoś personalnie,
ale odrzucasz go, bo jego rodzice mniej
zarabiają. Czy naprawdę uważasz, że jedno
zero mniej w portfelu sprawiłoby, że stałbyś się nieszczęśliwym człowiekiem? Może
to właśnie recepta na prawdziwe szczęście.
Nie uganiać się wciąż za pieniądzem i za
coraz to bogatszymi przyjaciółmi, którzy –
podobno - dodają prestiżu. Może na nowo
powinniśmy nauczyć się cieszyć małymi
rzeczami, jak uśmiech koleżanki na przystanku, podanie ręki, gdy upadasz ze
schodów
albo
poranne
promienie
słoneczne wpadające przez okno. Nie
musimy czekać na wielkie rzeczy, aby móc
się uśmiechnąć. Dlatego tak kochamy
dzieci, bo cieszą się drobnostkami, którymi
my już, niestety, nie potrafimy.
Adrianna Czubak

czy prowadzić badania. W samym mieście jest
za jasno, jednak warto spróbować. Obecnie
w województwie powstaje 12 podobnych
obserwatoriów fundowanych przez Marszałka Województwa, jednak Bydgoszcz
została pominięta. My nie dajemy za
wygraną, bo to dobry pomysł.
Do kogo skierowane są nowe
pracownie i kto głównie ma z nich
korzystać? Czy osoby spoza szkoły również będą miały dostęp?

Pan Grzegorz Wojewoda gwarantuje
nam, że obserwatorium będzie wykorzystane przez naszych uczniów i nie tylko. Nie
będzie to tylko zwykły teleskop, ale
urządzenia sprzężone z komputerem,
dzieki któremu wszystkie obserwacje będzie można prowadzić w pracowni fizycznej.
Z
jednej
strony
naukowe
obserwatorium stworzone dla rozwoju
przyszłych astronomów i fizyków,
z drugiej zaś prawdziwy raj dla humanistów – pracownia radiowo-telewizyjna.
Jak doszło do tego projektu?

Stawiamy na
nowości!

Ten pomysł przyszedł do nas z Panem Mirosławem Twarogiem i Warsztatami
Dziennikarskimi. Moim zadaniem jest więc
stworzenie sprzyjającego klimatu oraz wyposazenie pomieszczenia.

Nie od dziś wiadomo, że bydgoska
„Jedynka” słynie ze zmian. Odrestaurowanie budynku, nowi nauczyciele, dwie klasy
gimnazjum, czy projekt klasy japońskiej, to
tylko kilka z wielu pomysłów i celów dyrektora. Rozwijamy się, podnosimy poziom,
przyciągamy uwagę. Na co tym razem
przyszła pora? Eksplozja nauki, technologii
i wynik pracy wielu ludzi – obserwatorium
astronomiczne oraz pracownia radiowotelewizyjna w budynku naszej szkoły. To
pierwsze tego typu projekty w Bydgoszczy, a nieliczne w kraju. Mamy się czym
pochwalić ;) A co o tym wszystkim myśli
dyrektor, kto wpadł na taki pomysł i jakie
są plany na najbliższą przyszłość? Czytajcie uważnie

Jakie plany, cele wymierzył Pan
odnośnie nowych pomysłów?

Nie da się nie zauważyć, że Dyrektor
stawia na zmiany i rozwój. Skąd jednak
pomysł na obserwatorium astronomiczne?
W tym roku mamy rok astronomiczny, a w Bydgoszczy nie ma żadnego
miejsca, gdzie można by podziwiać gwiazdy,

Chce żeby „Jedynka” była szkołą,
która rozwija się wszechstronnie i pozwala
młodym ludziom poznać swoje dobre strony. Pomaga też rozwijać zainteresowania
i pasje, po to, żeby mogli w dalszym życiu
doskonale się realizować.
Dlaczego tak bardzo zależy Panu
Dyrektorowi na wdrażaniu takich
innowacji?
Każda inicjatywa, która wzmaga
atrakcyjność wśród uczniów, przyczynia
się także do zainteresowania Bydgoszczą,
jako miastem. Przede wszystkim chodzi
jednak o to, by młodzi ludzie mogli chodzić
do szkoły, która daje im możliwość wszechstronnego rozwoju i odpowiedniego przygotowania do matury.
Dziękujemy za rozmowę!
Sylwia Nadolna

Ręka na pulsie

Rodzice sprawdzą
stopnie
w Internecie

Poprawność językowa
- Co? Dlaczego?! – zdziwiła się moja przyjaciółka.
- Nie wiecie? Cała szkoła o tym huczy! My
też będziemy mieć ten śmieszny, nowoczesny dziennik – oznajmiłam wielką nowinę.
- No nie! To już przesada! Gdybym wiedziała, nigdy, przenigdy nie wybrałabym

Uczniowie, miejcie się na baczności!
W szkołach rozpoczęła się moda na internetowe dzienniki. Rodzice bez wychodzenia
z domu będą mogli prześledzić nasze
postępy w nauce i to, czy nie wagarujemy
- a z tym, nie oszukujmy się, bywa różnie.
Już niedługo wystarczy, że włączą komputer, klikną myszką i wszystko się wyda…
Wtorek, godzina 7.30. Pierwsi,
zaspani jeszcze uczniowie odwieszali
swoje kurtki, gdy nagle senną ciszę przerwał śmiech wkraczających do szatni
koleżanek. „Szczęściary, z pewnością
się wyspały, skoro od rana mają takie
humory” – to pierwsze, co przyszło mi do
głowy po nieprzespanej nocy.
- Jak tam chemia? Zakuwałam całą noc,
ale chyba niewiele umiem... – pożaliłam się.
Dziewczyny roześmiały się.
- Co, znowu na wagary? – w końcu zrozumiałam, dlaczego dziewczyny mają takie
wyśmienite humory.
- Oj, od razu wagary... Ta jedna godzinka...
- Jeszcze trochę i zrzedną wam miny. Skończą się wagary i usprawiedliwienia pisane
na kolanach!

Skuwka zasuwka
Czyli małe co nieco
o poprawności językowej

Już za rok matura!- śpiewali
dwanaście miesięcy temu obecni trzecioklasiści. Zupełnie niedawno bawili się
hucznie na studniówce. A dziś? Ostatnie
przygotowania do egzaminów i prezentacji
maturalnych. Przy ich pisaniu warto
pamiętać o podstawowych zasadach związanych z poprawnością językową.
Jak się okazuje, konsekwencję należy zachować tak w życiu, jak i w pracach
maturalnych. Chodzi przede wszystkim
o jednolity zapis liczb - cyframi arabskimi,
rzymskimi lub po prostu słownie. Powinno
się również nie mieszać potocznej polszczyzny ze stylem naukowym. Najwięcej
kontrowersji budzi jednak prawidłowo
sformułowana bibliografia. Dopuszczalną
formą jest zapisanie
-imienia, nazwiska autora, tytułu pozycji,
roku wydania
-nazwiska, imienia autora, tytułu pozycji,
roku wydania
Jeśli zdecydujemy się zastosować jedną formę, pozostańmy jej wierni.
Bibliografia musi być przede wszystkim
uporządkowana. Istotna rolę odgrywa zatem chronologia. Tu kolejne możliwości:
-tworzymy bibliografię zgodnie z alfabetem, sugerując się nazwiskami autorów (powszechniejsze)
- bierzemy pod uwagę rok wydania pozycji

tej szkoły! – moja przyjaciółka była święcie
oburzona.
Wzruszyłam ramionami i odeszłam,
rozmyślając o tym, że nowinka techniczna, jaką jest elektroniczny dziennik, znacząco wpłynie na życie naszej szkolnej
społeczności.
Myślę, że reakcja mojej przyjaciółki
doskonale
pokazuje
opinię
uczniów na temat nowego pomysłu Ministerstwa
Edukacji Narodowej. A co
na to rodzice? Oczywiście
cieszą się. Oto wypowiedź
jednego z nich:
Pomysł z bieżącym
monitoringiem ocen i obecności bardzo dobry, gdyż
eliminuje
kumulowanie
niewiedzy
na
temat dokonań latorośli i
umożliwia korektę - lub przynajmniej jej próbę - od razu
po zaistnieniu negatywnych
zjawisk. Więc zdecydowana i
jednoznaczna pochwała - tak
trzymać.
Więc cóż nam w takiej
sytuacji pozostało, Drodzy
Koledzy? Nadzieja, że system
nieprędko zacznie działać
lub rodzice nie będą potrafili z niego skorzystać. Aby
nie doznać jednak szoku,
zapoznajmy się ze zdjęciami jednego z przykładowych
dzienników:
Justyna Hoppe

W literaturze przedmiotu słowniki
powinniśmy zapisywać poniżej pozostałych
pozycji, zgodnie z wcześniej wybraną zasadą alfabetu lub roku powstania. Adresy
stron internetowych umieszcza się na
samym końcu, nie polecam wpisywać
ściąg, bryków itp. Lepiej, aby w bibliografii
nie znalazł się także więcej niż jeden podręcznik szkolny.
Nie
zapominajmy,
że
pozycje
z bibliografii musimy rzeczywiście przeczytać. Komisja egzaminacyjna zadaje
często bardzo szczegółowe pytania, zatem
proponuję możliwie skrócić listę pozycji
podpisanych pod pracą, na rzecz dogłębnej
analizy.
Bibliografii
aktualnie
poświęcają czas maturzyści, jednak informacje te
mogą przydać się także pierwszo - i drugoklasistom. Terminy kolejnych olimpiad już
wkrótce!
W razie jakichkolwiek wątpliwości
czekam na e-maile (adres: ellyta.poprawnosc@wp.pl)
Dominika Matuszak

Jak dbać
o poprawność językową
Przypomnij sobie podstawowe zasady gramatyczne, stylistyczne, ortograficzne
i interpunkcyjne. Szczególnie ważne są
zasady:
1. Stawiania przecinków, myślników
i średników;
2. Stawiania znaków interpunkcyjnych
przy wyliczaniu i punktowaniu;
3. Pisania wielką literą wszelkich nazw
własnych i tytułów;
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Felieton
4. Unikania strony biernej – nadaje to
dynamikę tekstowi;
5. Pisania pełnymi zdaniami, najlepiej
w formie: podmiot, orzeczenie i dopełnienie;
6. Pisania „nie” z różnymi częściami
mowy;
7. Odmiany i pisowni skrótów i skrótowców;
8. Odmiany liczebników;
9. Odmiany nazwisk;
10. Dzielenia wyrazów.
Zapoznaj się również z dokładnymi
nazwami firm, z którymi współpracujesz,
niektóre nazwy przedsiębiorstw pisze się
bowiem specjalnie małą literą. A przedstawiciele tych firm irytują się, gdy nazwę
ich firmy wrzucamy do jednego worka ze
wszystkimi nazwami własnymi i piszemy
wielką.
Najczęściej popełniane błędy w korespondencji służbowej i pismach
1. Nieprzestrzeganie zasad etykiety językowej:
a) Zaczynanie maila od słowa „Witam”;
b) Zwracanie się do obcej osoby zwrotem
„Szanowna Pani Aniu”, „Szanowny Panie
Adamie”;
c) Skracanie w pismach tytułów np. dyr.,
prof.;
d) Kończenie maili, skierowanych do
obcych osób słowem „pozdrawiam”,
zamiast „z poważaniem”.
2. Nieprzestrzeganie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych:
a) Ignorowanie polskich znaków diakrytycznych w mailach służbowych;
b) Błędy w pisowni wyrazów z cząstką
„nie”;
c) Ignorowanie przecinków i innych
znaków przystankowych;
d) Błędne dzielenie wyrazów podczas
przenoszenia;
e) Nieodmienianie nazwisk i imion.
3. Niekonsekwencja:
a) Niejednolite zapisywanie liczebników –
raz słownie, a drugi raz cyfrą;
b) Niejednolite zapisywanie wyrazu procent w wersji pełnej, skróconej (proc.)
i znakowej(%);
c) Mieszanie stylów funkcjonalnych polszczyzny: potocznego z urzędowym.
Dominika Matuszak

Święta ...
no właśnie.
Wracała nocnym pociągiem
relacji Warszawa – Poznań. Na kolanach trzymała pudełka z resztkami
ciast, które „nie mogły się przecież
zmarnować”, jak to zwykła powtarzać ciotka. Patrzyła w ciemność, to
były jej godziny, jedyne, które mogła
najzwyczajniej w świecie zmarnować – jak tylko chciała.
Święta...no właśnie. Te, które
przypadały
wiosną,
napawały ją optymizmem, były dla niej
kolejnym końcem i początkiem.
Dawały wiarę, chociaż nie w ten sposób, w który rozumie ją większość
ludzi. Dla niej był to pewien, cyklicznie
powtarzający się, zbiór rytuałów. Tradycja
przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Wymiaru duchowego nabierały tu zwykłe
rozmowy przy stole. Od 20 lat przygotowywano z niezwykłą starannością ten sam
koszyczek, który nigdy nie miał być
poświęcony. Z niemal nabożną czcią
wykonywano tu najbardziej prozaiczne
czynności. Jeden, jedyny dzień w roku.
Magiczny. Odradzanie się na nowo. Wtedy
nawet nabierały dla niej sensu te chrześcijańskie historie.
Ten dzień miał być taki sam. Wcześniej pozałatwiała wszystkie sprawy,
żeby przypadkiem nic nie zachwiało jej
tych chwil. Przez ostatni miesiąc szukała
odpowiedniego prezentu dla każdego. To
była osobliwa cecha jej rodzinnych świąt –
prezenty zamiast na Boże Narodzenie - na
Wielkanoc. Ot, takie małe dziwactwo, które
przerodziło się w kolejny rytuał, tak ważny,
bo ich własny.
Wsiadła do nocnego pociągu relacji
Poznań – Warszawa. Zawsze jeździła
nocnymi, chociaż nigdy nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego to robi. Kilka godzin
i już! Jeszcze tylko pół godziny jazdy
taksówką, skądinąd zawsze tą samą
i stanęła w przedpokoju domu, który tak
dobrze znała. Podekscytowana pobiegła do
kuchni – kolejny zwyczaj, tam zawsze ktoś
na nią czekał. Czyżby dziś ktoś ośmielił się
przerwać Tradycję? W domu odpowiedziała
jej głucha cisza. W powietrzu jednak czuło

się pośpiech. Dlaczego nikt jej nic nie powiedział? Coś musiało się stać. Wiedziona
przeczuciem pojechała do pobliskiego
szpitala, dzwonić do kogokolwiek nie było
sensu, nikt nie miał telefonu – kolejna
rodzinna fanaberia.
Znała te zniecierpliwione miny pielęgniarek – każda chciała jak najszybciej
znaleźć się w domu. Przeczucie sprawdziło
się. Trzecie piętro, pierwsze drzwi na lewo.
Już świtało.
W pokoju znajdowało się około dwadzieścia osób. Niektórzy siedzieli ściśnięci
na krzesłach pod ścianą, młodsi stali.
Centralnym miejscem zamieszania było
łóżko, tak niepozorne. Na nim leżał ojciec.
Gdzie garnitur? Gdzie krawat? Przecież
zaraz usiądą do świątecznego śniadania,
jak on może tak w piżamie. Oczy miał
zamknięte. Bała się przeciąć tą ciszę choćby
jednym słowem, nawet jak najbardziej uzasadnionym. Czekała.
Otworzył oczy. „Czy już są wszyscy?
Możemy zaczynać?” Dotarła ostatnia osoba, Tradycja się wypełniła. Nie wiadomo
skąd zaczęły pojawiać się wszystkie części
tego świętego rytuału. Było, jak co roku.
Nie zapytała o nic, zburzyłaby wtedy harmonię. Zrozumiała.
Minęła północ. Wszyscy ponownie
zgromadzili się wokół łóżka. A on zamknął
oczy po raz ostatni. Umarł spokojnie. Tak,
jak chciał.
Każdy poszedł w swoją stronę. To
były ich kolejne wspólne święta. Ostatnie.
Tradycja zatoczyła krąg.
Monika Grudniak

Po maturze na…

Po maturze na…
PRAWO
Studia to dla młodych adeptów
prawa, prawdziwa szkoła życia. Mimo że
nie brak im motywacji do podjęcia wyzwania, często spotykają się z kłopotami na
egzaminach i znalezieniem miejsca do podjęcia praktyk.
Program studiów jest bardzo podobny
w skali kraju. Jego podstawę stanowią
przedmioty: prawo cywilne, karne, administracyjne, gospodarcze i konstytucyjne.
Lecz nim słudzy temidy będą się edukować w wybranej przez siebie specjalizacji,
muszą poznać historię prawa polskiego,
powszechnego oraz rzymskiego. Nie obejdzie się również bez filozofii, socjologii
i logiki.
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Studenci twierdzą, że nie jest trudno
o miejsce na wydziale prawa, choć krążą
legendy na temat wygórowanych wymagań, które spełnić mogą tylko nieliczni.
W sumie łatwiej mówić to komuś, kto się
na wymarzone studia dostał. W rzeczywistości do rekrutacji potrzeba przeważnie
(zależnie od uczelni):
język polski - część pisemna (poziom
podstawowy/rozszerzony),
język obcy nowożytny - część pisemna
(poziom podstawowy/rozszerzony),
historia - (poziom podstawowy/rozszerzony),
a w niektórych uczeniach również wiedza
o społeczeństwie -(poziom podstawowy/
rozszerzony).

formacje, że największy strach wzbudza
egzamin z prawa rzymskiego (UJ i UW), do
którego studenci przygotowują się „kując
na blachę” podręcznik. Niezbyt miła perspektywa, lecz według strony : www.dziennik.pl średnie miesięczne wynagrodzenie
całkowite radcy prawnego wynosi w Warszawa – 12 194 zł , a w reszcie kraju – 10
417 zł . Więc kochani, nie ma co narzekać!
Z drugiej zaś strony większość studentów
narzeka na niesprawiedliwe przyjmowanie
na praktyki prawnicze do kancelarii. Ten
problem nie został rozwiązany pomimo
usilnych próśb o interwencję rządu. Być
może ulegnie to jednak zmianie, gdy duża
grupa z Was będzie w trakcie studiów na
tak prestiżowym kierunku jak prawo.
Katarzyna Kolet

Warto
wspomnieć
o
plusach
i minusach studiowania. Lustrując uczniów
uczelni państwowych natrafiłam na in-
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Ellyza
przedstawia

Dzisiaj będzie o złudnej sile przyciągania nazwiska, czyli ,,Intruz” autorstwa
Stephenie Meyer.
Autorka, znana z bestsellerowej serii ,,Zmierzch”,
postanowiła napisać książkę dla nieco starszych czytelników.
Przyciągnięta
siłą nazwiska, z dużymi
oczekiwaniami sięgnęłam po
powieść i… zawiodłam się.
Trzeba długo czekać
na rozwiniecie akcji, dlatego

Proste – trudne
słowa…
Proste słowa, mocny beat i głęboki
przekaz. Kilku zakapturzonych chłopaków
tworzących coś od siebie, opowiadających
własne życie. W minimalistycznej treści
przekazują to, co czują, to, co liczy się naprawdę. O czym mowa? To hip-hop, styl
muzyki, która wyzwala, która pozwala
uwierzyć w siebie. Czy jednak dla wszystkich? Zdecydowanie nie. Tę muzykę nie
wszyscy akceptują, nie wszyscy rozumieją.
Często dorośli odbiorcy są zniechęceni
ostrymi słowami, brakiem rytmu. Ale tu
liczy się przekaz. Najważniejsza jest siła,
z jaką raperzy tworzą swoje dzieło.
Są to zazwyczaj przeciętni chłopcy
z miejskich blokowisk. Wychowywani
na ulicy, doświadczani przez niesprzyjający los i niełatwe życie, piszą, jak żyją
i jak radzą sobie z własnymi problemami.
O czym śpiewają? Najczęściej jest to rozważanie o istnieniu, o swoich mocnych
i słabych stronach, przyjaźni, wartościach.
Często mówią o tym, jak łatwo spaść ze
szczytu na dno przepaści.
Wszystko zaczęło się w Bronksie…
Lata 70. Ubogie nowojorskie przedmieścia Bronksu. Kilku Afroamerykanów i
Latynosów. Czy tak narodziła się kultura?
Zdecydowanie tak właśnie było. Sztuka
uliczna z biegiem lat rozprzestrzeniła się,
docierała coraz dalej i dalej. Marginesowe społeczności dotarły do europejskich,
przeciętnych słuchaczy, jak i do elit.

większość
czytających
zapewne
odłoży
tę
opasłą książkę. Fani
autorki będą brnąć ze
względu na nadzieję,
że w końcu coś drgnie
i popłynie wartka akcja.
Niestety, spotka ich srogi zawód.
Nie
ma
świetnych
dialogów,
czy
oryginalnego
pomysłu
(najeźdźcy z kosmosu
przejmują
ludzkie ciała), jest za to
wielka miłość, która
nie przeminęła nawet
po śmierci (czy raczej
nowym życiu z inną duSystem wartości i przekaz – to najważniejsze elementy, choć wielu ocenia ten styl
negatywnie przez wulgarną ekspresję.
Problem rodzący kulturę
Wyobraź sobie biedne, puste przedmieścia, pełne nietolerancji, upadku zasad
i niemoralności ludzkiej. W takim świecie
nie ma miejsca na uśmiech, radość czy
nadzieję. Aż wreszcie udaje się dostrzec
promyk słońca, maleńkie światełko, które sprawia, że serce zaczyna bić mocniej.
Grupy czarnej ludności sprzeciwiały się
dyskryminacji, opowiadały się przeciwko
postulatom i nieuzasadnionej nienawiści
białych. Wreszcie wykazali się inicjatywą,
swoje głębokie uczucia mogli ukazać inaczej niż do tej pory. Już nie tylko alkohol
i narkotyki nadają życiu sens. Pisanie
z dnia na dzień staje się pasją, wyjątkową inspiracją, która nigdy się nie kończy.
Główne tematy to życie w gettcie, walka
o własną godność, sprzeciw wobec władzy
i eksponowaniu bogactwa oraz chwilowych
przyjemności.
Polskie dźwięki
Hip – hopowa nuta obiegła całą
Polskę już w połowie lat 80., jednak dopiero w latach 90 została szerzej rozpowszechniona w radiu i telewizji. Polscy
twórcy zaczęli doszukiwać się zależności
między nowojorskimi gettami, a krajowymi
blokowiskami. Pojawiły się różne odmiany
tego stylu – od ulicznego nurtu, przez psychodeliczny hardcore – psycho rap, aż po
tzw. „inteligentny hip hop”, który osiągnął
wielką popularność. Jedni zaczęli na tym
zarabiać, inni pozostali w cieniu, tworząc
w podziemiu dla własnej satysfakcji, dla
zawężonej grupy słuchaczy. I właśnie i powinniśmy poświęcić najwięcej uwagi…
Zwyczajni, kilkunastoletni chłopacy
zaczynają tworzyć. Piszą własne teksty,
komponują muzykę, nagrywają pierwsze Beaty w nieprofesjonalnych studiach.
Spełniają się, wreszcie staja się ludźmi. Pozbawieni do tej pory wolności, pełni buntu
i sprzeciwu dla świata, dając upust swoich
emocji. Wreszcie… Ich przekaz, choć nieraz wywołujący niemałe kontrowersje, to
odmienny opis przeżyć i otoczenia.
To aż życie…
Przez niektórych potępiani za niecenzuralne słowa i nieprzyzwoite zachowanie.
Przez innych podziwiani i wychwalani za
głębię przekazu i utożsamianie się z publicznością. Jak to naprawdę jest?

szą w ciele) głównej bohaterki Melanie.
Stanisław Lem ,niedościgły wzór
pisarza science fiction mawiał: Nie jestem
w stanie pojąć, czemu na drogi publiczne nie wpuszcza się ludzi pozbawionych
prawa jazdy, natomiast na półki księgarskie mogą się dostawać w dowolnej ilości
książki osób pozbawionych przyzwoitości –
że nawet nie wspomnę o wiedzy.
Gapię się w ekran i naprawdę nie
wiem, co więcej napisać, ponieważ nie da
się więcej. Jeśli lubisz rozwlekłe romansidła w konwencji fantasy- to polecam.
W innym wypadku omijaj tę powieść szerokim łukiem, Drogi Czytelniku. Można być
fanem tej autorki ,każdy ma do tego prawo,
ale odrobina krytycyzmu nie zawadzi.

O czym myśli
dyrektor?

MC’ s rapują przede wszystkim o życiu codziennym. O ważnych problemach
zwykłych przeciętniaków. Rap to manifest
młodych na całym świecie, to proste słowa
jednostki, trafiające do milionów. Przekaz
jest bardzo bezpośredni, można by rzec –
trafia i dotyczy każdego z nas, tylko musimy umieć go słuchać. Lecz naszym sercem…
O pasji, która się nie kończy opinii
kilka
Dzisiejsza młodzież popada w nałogi,
często nie radzi sobie ze swoim życiem.
Ucieka w skrajności, nie akceptując
rzeczywistości. Oni jednak potrafią to
wszystko przelać na papier. Przekazują
to, co im ciąży na sercu, co jest radością
i pracą zarazem. Raperzy, bo to przecież
o nich mowa, są, jak się okazuje, inspiracją dla wielu naszych rówieśników.
„Hip-hop towarzyszy mi od kilku
dobrych lat. Zaczynałem go słuchać, gdy
miałem niespełna 11 lat. Byłem wtedy
rządny przygód i chęci uwolnienia się od
szarej rzeczywistości. Moim idolem był
Eminem. Zaczęły inspirować mnie teksty,
magia słów. To właśnie dzięki nim często
analizowałem swoje życie. One pomagały
mi w trudnych sytuacjach, dokonywaniu
wyborów. Nie tak dawno sam zacząłem
nagrywać. Napisałem kilka tekstów,
zebraliśmy się w studiu i powstały pierwsze
kawałki. Co z tego będzie? Nie wiem. Nie
obchodzi mnie zysk, sława czy „nowi koledzy”. Tworzę dla siebie, własnej satysfakcji
i dla nielicznych bliskich mi ludzi. Dlaczego
wybrałem rap? Bo tylko w nim mogę się
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otworzyć, mogę pokazać swoją prawdziwą
twarz. To nie kolejna tandetna opowieść
o tym, że Basia po raz setny zakochała się
w Jacku. To są realia. Prawdziwe życie.
W nim się odnajduję, analizując życie i ludzi” – Lucas I LO.
Lucas to przedstawiciel zdecydowanie „za” hip-hopem. Jest też wielu ludzi,
którzy nie słuchają go na co dzień, ale
szanują wykonawców i styl. „Muzyka ok.,
dresy i te sprawy, ale fajnie że mają pasję
i myślę, że to się liczy” – to już opinia Pauli
z Zespołu Szkół Chemicznych.
Pasja, talent, odwaga ukazania
samego siebie – to ich główne atuty.
Normalni, chłopcy, miejskie życie, młodzieńcze problemy – to wszystko, co ich
łączy. Rafał z Technikum Poligraficznego,
wieloletni słuchacz bydgoskiego podziemia,
jak i głównych raperów ogólnopolskich
wypowiedział kilka słów na ten temat.
„W hip hopie cenię przede wszystkim dobry beat bass oraz dobry przekaz. Przy
niektórych kawałkach można przemyśleć
wiele spraw, uporządkować swoje życie,
zrozumieć ludzi. Niekiedy kieruje się tym,
co usłyszę, jednak nie zawsze. Przecież
niektórzy przeklinają życie, odnajdują się
w używkach i łamaniu prawa. Tego typu
ulicznych raperów nie preferuję, wybieram raczej tzw. „inteligentnych twórców”.
Ogólnie sądzę, że wielu młodych ludzi
słucha hip hopu, choć naprawdę go nie
rozumie…”
Wiadomo, że nie wszyscy słuchają
rapu i nie wszyscy się nim zachwycają.
Każdy odnajduje się w czymś innym. Teraz
chciałabym przedstawić opinię Pauliny,
uczennicy I LO, która jest wierną słuchaczką rock’ u i punk’ u. Co sądzi o kulturze
hip hopu? „Nie słucham takiej muzyki,
chociaż znam kilka utworów, które nawet
mi się podobają. Uważam, że są gorsze
i lepsze kawałki tak, jak we wszystkich
innych stylach. Nie jestem znawczynią, ale
uważam, że nie powinno oceniać się tego
stylu i jego słuchaczy. Każdy dokonuje
wyboru i to, czego słucha nie może mieć
wpływu na nasz stosunek do takich ludzi.
Każdy z nas jest inny, każdemu odpowiada
coś innego. Wiadomo, że niektóre wulgarne
piosenki, przepełnione destrukcją nie zbyt
dobrze świadczą o twórcach i niemiło się
ich słucha. Są jednak też wykonawcy wyróżniający się głębokim przekazem, który
bez nadużywania wulgaryzmów śpiewają
o tym , co czują i co chcą przekazać”.
Podobne spostrzeżenia ma również Bartek, maturzysta z Zespołu Szkół
Samochodowych, który utożsamia się z hip
hopem. „ Myślę, że rap przekazuje więcej
wskazówek dotyczących ludzkiego życia,
niż jakikolwiek inny styl muzyki. Przy nim
można znaleźć wytchnienie. Można pomyśleć i odprężyć się, w przeciwieństwie do
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techno, które nic nie wnosi. Zdecydowanie utożsamiam się z hip
hopem, bo tylko on przekazuje głębokie treści, które potrafią na mnie
wpłynąć. Na moim komputerze
znajdziesz
przede
wszystkim
kawałki nieznanych wykonawców,
podziemnych artystów, dla których mam wielki szacunek. Oni
wiedzą, co robią i po, co to wszystko. Nie zatracili się w komercji
i układach – pozostali normalnymi
chłopakami z miejskich dzielnic. Słucham ich pozostawiając
sobą. Słuchasz i ubierasz się według
własnych reguł, tak jak lubisz. Pokazujesz siebie, Anie kogoś, kim ludzie chcieliby
cię widzieć”.
Tak, jak pozostali wypowiadający się,
Asia z I LO, wybiera hip hop, lecz ten zagraniczny. Docenia polskie, a nawet bydgoskie
podziemia, jednak ze względu na taniec,
przede wszystkim docierają do niej kawałki zza oceanu. „Lubię hip hop. Najbardziej
amerykański, do którego mogę potańczyć,
zarapować. Jest moim sposobem na życie,
natchnieniem do kolejnych kroków układu. Polski hip hop? To przede wszystkim
teksty. Głębokie, prawdziwe i słowa ostre
niczym brzytwa. Mówią o życiu, naszych
porażkach i sukcesach, obowiązkach
i przyjemnościach. Opisują naszą drogę
od dzieciństwa, aż po dorosłe życie. Czasem słyszymy też wulgarne teksty, które
w ogóle do mnie nie trafiają. Skupiam się
na sowach, które dają do myślenia, są
refleksją nad życiem”.
„Wyrażanie siebie przez słowa”
Na koniec pozostawiłam opinię Pawła,
studenta drugiego roku na bydgoskim Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Paweł od
najmłodszych lat słucha i utożsamia się
z hip hopem. Jest wiernym fanem znanych
polskich i zagranicznych twórców, choć
doskonale orientuje się również w bydgoskim podziemiu. Ceni pracę i teksty innych,
ale sam nie pozostaje bierny. Choć nie
tworzy, napisał kilka utworów, które pozostały na dnie szuflady. Zdecydowanie
dla siebie. „Hip hop jest dla mnie nie tylko
muzyką. To cała subkultura, która
jednoczy i zbliża ludzi. Łączy ich dobry
test z mocnym beatem i luźny styl bycia.
Rapowanie to skecze, popis didżejski,
beatbox, graffiti, taniec. To jedna, spójna
całość, która, niestety, przez ludzi wciąż
traktowana jest jako „pseudomuzyka,
w której najważniejsze jest bycie łysym.
A to przecież nieprawda! Nie tylko uliczni
chuligani i łysi mięśniacy słuchają tej
muzyki. Wręcz przeciwnie. Coraz częściej spotykam ludzi inteligentnych, z dobrych domów i ceniących zasady w życiu,
którzy również odnajdują się w hip hopie.
Dla mnie to całe życie. Od zawsze lubiłem
rymowane teksty i pełną swobodę, które
ewidentnie kojarzy się z niekonwencjonalnym rapem.”
- W takim razie, czy sam również piszesz
teksty?
„Wiersze, teksty – kiedyś się w to
bawiłem, dziś zdecydowanie nie, chociaż czasem się zdarza. Wielkie mi halo!
Pisałem, bo to sprawiało mi radość. Dało
szanse na wyrażenie siebie przez słowa.”
- A co inspirowało Cię najbardziej?
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„Inspirowało mnie życie. Zazwyczaj
tworzyłem, gdy ogarniały mnie ciężkie
myśli, gdy przeżywałem trudne chwile.
Sam na sam z długopisem, pustą kartką
i głową pełną myśli. To była moja ucieczka,
arkadia, jaką nie zawsze da się odnaleźć
wśród ludzi. Moją siłą napędową były
uczucia, sytuacje, silne przeżycia – kwestie
dotyczące ludzkiego życia. A jako że jestem
jedynakiem i w dodatku mam wyjątkowo
trudny charakter, w którym ewidentnie
góruje sarkazm z ironią, moje teksty czasem
miały za zadanie wyśmianie czegoś. Często
samego siebie… Nigdy jednak nie byłem
freestajlowcem, nie mam w końcu talentu,
jak Ostry. Mimo to, potrafiłem przesiedzieć
całą noc i stworzyć coś naprawdę dobrego,
z czego później byłem bardzo dumny. Nie
zawsze były to ambitne teksty, nie zawsze
przynosiły radość. Mogłem jednak pisać
o czymś, z czym miałem problem, a w moi
tekście to była prawda.”
- Co dziś zrobiłeś z tymi utworami?
„Dziś większość tekstów nie istnieje. Przez to, że wielokrotnie pisałem o rzeczach trudnych, nieprzyjemnych dla mnie,
po przeczytaniu lądowały w koszu.
Wolałem się ich pozbyć, tak jak chciałbym
pozbyć się niektórych wspomnień. Przynosiły ulgę, gdy je pisałem, lecz stawały
się udręką,. Gdy czytałem po latach. To
nie było łatwe, dlatego zostały zniszczone.
Do dziś zachowały się nieliczne z nich, a
właściwie tylko fragmenty.”

To nie tylko alkohol i ćpanie
Styl zwany hip-hopem to muzyka
o głębokim przekazie, to sposób na życie,
to możliwość swobody i ukazania samego siebie. Z dnia na dzień staje się coraz
bardziej popularny, coraz bliższy. Powstaje
bardzo dobra muzyka. Kawałki są naprawdę wartościowe i prawdziwe. To już nie
tylko wulgarne hasła o policji, alkoholu
i ćpaniu, ale sytuacje z życia wzięte. To
problemy naszych rówieśników, sukcesy
i porażki, wartości i realia rzeczywistości.
Mit o łysych, przypakowanych dresach
jako jedynych odbiorcach przestaje już
funkcjonować. Coraz większe rzesze zaczynają słuchać rapu, utożsamiać się z nim.
Wielu młodych ludzi w nim się odnajduje, samemu próbuje swoich sił. Powstaje
coraz więcej dobrych utworów, grupy
rozwijają się. Hip-hop wpływa na ludzi,
daje im inspirację i swobodę. Jest ucieczką
od codzienności i niekończących się problemów. To sposób na życie wielu, ale czy
i Twój?!
Sylwia Nadolna

Psychologia

SAM, SAMA, SAMI

Żyjemy szybko, intensywnie. Ciągle
biegniemy. Wyznaczamy sobie wciąż nowe
cele, skupiamy się na ich realizowaniu.
I chcąc nie chcąc myślimy raczej o sobie,
niż o drugiej osobie. Liczę się tylko Ja
i moje marzenia. Ja i moje zachcianki. Ja
i moje potrzeby. A przecież człowiek stworzony jest do życia w związkach z innymi
ludźmi. Niestety, coraz częciej o tym zapominamy.
Każdy z nas ma nieraz poczucie, że
jest nierozumiany, że nikt i nic nie zdoła
nam pomóc. Najczęściej zdarza się tak,
gdy musimy podjąć ważną decyzję, ktora
prawdopodobnie zmieni nasze życie. W
tym oczywiście nie ma jeszcze nic złego.
Każdy musi czasem pobyć sam, w spokoju, bez presji otoczenia zebrać mysli. Takie
chwilowe oderwanie sie od rzeczywistości
może mieć korzystny wpływ. Gorzej, gdy

na co dzień nie potrafimy sie przed nikim
otworzyć. Skrzętnie ukrywamy swoje prawdziwe uczucia, emocje i tak naprawdę nie
pozwalamy się poznać. Niby przebywamy
wśród różnych grup ludzi, jednak nie
zawsze pokazujemy swoją prawdzwą twarz.
Czasmi wolimy zakladać maski, udawać
kogoś, kim nie jesteśmy tylko po to, aby się
za bardzo nie wyróżniać.
Niektórzy twierdzą, że są stworzeni
do życia w samotności. Nie wiem jednak,
czy mozna być w pełni szczęśliwym, gdy nie
ma się z kim dzielić codziennych małych
i dużych radości. Fakt, takie podejście do
życia jest o wiele łatwiejsze. Nie musimy
przejmować się losem innych ludzi, ich
problemami. Możemy całą uwagę skupić
na sobie. Wątpię jednak, by na dłuższą
metę takie rozwiązanie nas zadowalało. Dobrze jest mieć się komu wypłakać,
zdradzić te najskrytsze sekrety i wiedzieć,
że są one bezpieczne. Gdy nie zostajemy

z naszymi zmartwieniami zupełnie sami,
odczuwamy pewien komfort psychiczny.
W pojedynkę problemy zazwyczaj nabieraja ogromnych rozmiarów. Nie wyobrażam
sobie, że człowiek mógłby żyć sam, byłoby
to życie puste, nudne i uciążliwe. Warto
zaangażować się, poznać uczucia drugiej
osoby, przynosi to korzyści kazdej ze stron.
Czujemy się ważni, gdy ktoś zdradza
nam swoje sekrety, zdajemy sobie sprawę
z tego, że ktoś nam zaufał, musimy, więc udowodnić, że było warto. Codziennie możemy
dowiadywać się czego nowego zarówno
o ludziach, ktorzy nas otaczają, jak
i o sobie.
Znajdźmy osoby, dzięki którym nasze
życie będzie pełniejsze i szczęśliwsze. Nie
bójmy się mówić o naszych zmartwieniach
i lękach. Nie wmawiajmy sobie, że człowiek
samotny jest spełniony. Żyjmy z ludźmi
i dla ludzi.
Anna Krukowska

Rynek był zarażony listopadem, który
grał nostalgiczną elegię, uderzając wiatrem
w blaszane budy sklepikarzy. Zdawali się
oni ulegać tej naturalnej muzyce i, nieco
apatyczni, zamyśleni, oczekiwali nadejścia
klientów. Kupujących jednak było bardzo
niewielu, a ci, których niefortunna
konieczność zrobienia zakupów wystawiła na działanie pogodowych kaprysów,
przemierzali rynek w pośpiechu, nie
słysząc listopadowej muzyki lub celowo ją
ignorując.
Tomek nigdy nie był sentymentalny i w wieku dziewiętnastu lat na pewno
nie zamierzał tego zmieniać, przynajmniej
w obliczu niezbyt łaskawej aury. Wiatr był
dla niego tylko wiatrem, który w tej chwili
drażnił go bardziej niż uwagi matki o tym,
że ma sobie wreszcie znaleźć w życiu jakiś
cel. Westchnął ciężko i wyciągnął z kieszeni listę zakupów, którą ów złośliwy wiatr
wyrwał mu z ręki i poniósł gdzieś pomiędzy
sklepikarskie budy.
Chłopak zaklął i rzucił się w pogoń
za zmiętą kartką papieru. Nie miał zamiaru
ryzykować powrotu do domu bez jakiegoś
produktu, by potem odbywać kolejną
podróż tą samą drogą w nagrodę za luki
w pamięci. Lista opadła łagodnie na
ziemię między jednym z warzywniaków
a stoiskiem ze spodniami. Przygniótł ją dla
pewności butem i z zadowoleniem przeczesał ciemne, prawie czarne włosy, jakby był
dumny z udanej pogoni i chciał to okazać
całemu światu. Schylił się po karteczkę
i zastygł w bezruchu, w dziwnym, niewykończonym półukłonie.
Widział w swoim życiu różne rzeczy,
a większość z tych, które go zaskakiwały,
starał się po prostu ignorować, nie okazując światu, że coś mogłoby go poruszyć.
Chcąc uczynić na złość innym, zwykle to
siebie ranił najbardziej, rezygnując z tego,
na czym mogłoby mu zależeć. Uważał to
za przejaw buntu, ale było to raczej bierne poddanie się biegowi życia, porzucenie
wszelkiej walki z jego przeciwnościami.
Ale tego po prostu nie mógł zignorować. Przez długi czas wpatrywał się
z niedowierzaniem w jeden punkt, dopóki
nie uświadomił sobie, że musi wyglądać co
najmniej śmiesznie, zastygły w komicznej

pozie, zgięty wpół z szeroko otwartymi
ustami. Wyprostował się natychmiast,
gwałtownie zamknął usta i podszedł bliżej
do jednego z handlowych stanowisk.
Nie była to zwyczajowa metalowa buda ani tymczasowy stolik, jakie
czasem rozkładali na rynku przejezdni, za
odpowiednią opłatą. Pośród wielu stoisk
z butami, ubraniami i jedzeniem, Tomek
dostrzegł wątły, ciemnozielony namiot,
którego zapewne nigdy by nie zauważył
w zwyczajnym, codziennym pośpiechu.
Tak jak drzewa, kołysał się on na prawo
i lewo, próbując przy tym zachować równowagę, osłaniany jednak nieco przez inne
stoiska. Jednak nie to zdziwiło go do tego
stopnia, że nie pozwoliło mu podnieść
listy zakupów i ruszyć dalej, przed siebie.
Sprawiła to niewielka metalowa tabliczka,
przymocowana dla stabilności do jakiegoś
większego kamienia, na której widniał napis: „Nadzieja — 3gr”.
Chyba mi się coś przywidziało,
pomyślał Tomek i podszedł bliżej. Przecież
to niemożliwe, żeby sprzedawać nadzieję! Zamknął oczy i otworzył je dopiero po
kilkunastu sekundach pewien, że namiot,
a przede wszystkim tabliczka są tylko
wymysłem jego wyobraźni, zniekształconej
nieco przez jesienny wiatr. Żadne z nich
jednak nie miało najmniejszego zamiaru
znikać czy też przyznawać się do błędu.
Przeciwnie. Zdawały się przyciągać go siłą,
której nie potrafił zrozumieć i ogarnąć,
a której nie umiał też odepchnąć. Poddał
się jej, jak wszystkiemu w swoim życiu
i ukucnął przy wejściu do namiotu.
To idiotyczne, pomyślał. Nie mam pojęcia co lub kto tam jest i co robi…
Miał ogromną ochotę się wycofać; nie
zrobił tego jednak. Coś kazało mu położyć
dłoń na zamku błyskawicznym i rozpiąć
go zdecydowanym ruchem. Dużo mniej
pewnie zajrzał do środka. Spodziewał się
wszystkiego, ale tego na pewno nie.
Na ziemi porozkładane były miękkie koce i poduszki o różnych kształtach
i barwach. Stanowiły one jedyny wystrój
namiotu, nie licząc dużego słoika wypełnionego do połowy miedzianymi monetami.
Na jednej z takich poduszek siedziała
młoda, ładna dziewczyna i uśmiechała się
do Tomka czarującym, delikatnym i zachęcającym uśmiechem. A najdziwniejsze
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Przedstawiamy Wam
kolejne opowiadanie
Agnieszki Ryska.
Z żalem stwierdzamy,
że to pewnie jedno
z ostatnich.
Agnieszka kończy trzecią
klasę i przygotowuje się do
matury. Jeżeli któryś
z Naszych Czytelników pisze
„do szuflady” i chciałby
podzielić się swoim talentemczekamy w redakcji „Ellyty”

Trzy grosze
Był jeden z tych ponurych, wietrznych i chłodnych dni listopada, kiedy
przeciętny człowiek myśli przede wszystkim
o kubku gorącego napoju i cieple czterech
kątów. Niebo zasnuło się gęstym, żałobnym woalem ciężkich chmur, drzewa
traciły codzienną równowagę, chwiejąc się
na wszystkie strony, a przenikliwe, wilgotne od niedawnego deszczu zimno szczypało
swoimi igiełkami tych, których obowiązek
wygnał z domu.
Tomek nigdy z własnej woli nie
wystawiłby się na działanie sił coraz
smutniejszej jesieni i przeklinał w duchu
własną głupotę, która skazała go na wizytę
na osiedlowym rynku. Niepotrzebnie kłócił
się z matką, która uznała wysłanie syna
na zakupy za odpowiednią karę. I miała
rację. W tej chwili bardzo, bardzo żałował,
że otworzył usta i powiedział o kilka słów
za dużo.
Potarł o siebie skostniałe dłonie
i wsunął je głębiej do kieszeni kurtki. Niemal każda cząstka jego ciała zdawała się
krzyczeć: „zimno mi!”, a wszelkie protesty
nasiliły się jeszcze, kiedy przejeżdżający
osiedlową drogą samochód (który ograniczenie prędkości przekroczył co najmniej
dwukrotnie) ochlapał go wodą z wielkiej,
zimnej kałuży. Tomek zaklął szpetnie
i zaraz wzruszył ramionami. Kolejna porcja
chłodu chyba już nie zrobi mu różnicy.
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było to, że z wnętrza biło jakieś dziwne,
niezrozumiałe w tych warunkach ciepło,
które jednak rozkosznie łaskotało jego
twarz.
— Wejdź, proszę — powiedziała dziewczyna, zadziwiająco łagodnym głosem,
który oplótł go delikatnie niczym aksamit
i zahipnotyzował.
Tylko w połowie świadom swoich czynów
wczołgał się do namiotu i usiadł na jednej z poduszek naprzeciwko nieznajomej.
Jej włosy jak blond fale zatapiały jej szyję
i ramiona, a dziwnie błyszczące szare oczy
zdawały się nie mieć dna i zaczarowały go
jeszcze bardziej. Nagle w jego głowie powstała przerażająco nierealna myśl, którą
musiał ukształtować w słowa:
— Jesteś czarownicą?
Dziewczyna roześmiała się dobrodusznie, czym coraz bardziej zdobywała
sobie władzę nad Tomkiem, który nie miał
pojęcia co się z nim dzieje.
— Nie — odparła, wciąż ze śladami rozbawienia w głosie. — Jestem tu, by ci
pomóc.
— Pomóc mi? Ale w czym? — zdumiał się
brunet.
— Ty mi powiedz. To ty do mnie przyszedłeś.
Tomek nie potrafił oderwać wzroku
od jej oczu. Pierwszy raz w życiu dostrzegł
w czyimś spojrzeniu głębię. Nie dlatego,
że w pozostałych jej nie było, a dlatego, że
dopiero w tej chwili uświadomił sobie jej
istnienie.
— Kim ty jesteś? — spytał.
— Sprzedaję nadzieję — odparła tak szczerze, że nie mógł jej nie uwierzyć.
A jednak cisza, która zapadła po jej
słowach, była odbiciem jego wątpliwości.
— Nadziei nie można sprzedawać — powiedział, starając się brzmieć pewnie, jednak
nie ufał swojemu głosowi.
— W takim razie nie istnieję. W co wolisz
wierzyć?
Westchnął. Jakkolwiek dziwne by to
nie było, wolał, by istniała. W przeciwnym
razie musiałby się poważnie zastanowić
nad kondycją swojego umysłu.
— To może jesteś wariatką? — zasugerował.
Roześmiała się znowu, a jego nawiedziła jednocześnie ochota, by ją udusić
i roześmiać się wraz z nią.
— Sprzedaję nadzieję — powtórzyła.
— W takim razie dlaczego nigdy wcześniej
cię tu nie widziałem? Jesteś nowa na tym
rynku? — spytał.
— Jestem tu od dawna — odparła. — Tylko
nie każdy może mnie znaleźć.
— Ukrywasz się?
— Nie do końca. — Miała bardzo ładny
uśmiech. — Po prostu nie wszyscy mnie
szukają. A można tu trafić tylko wtedy, gdy
się mnie szuka.
— Ja nie szukałem — zaprotestował
natychmiast Tomek.
— Szukałeś — odparła. — Inaczej byś tu
nie trafił. Ominąłbyś to miejsce tak, jak
robiłeś to do tej pory.
Zamyślił się. Jak to możliwe, by
szukał jej, nawet o tym nie wiedząc?
A z drugiej strony, może miała rację. Jak
to się stało, że do tej pory nigdy jeszcze nie
zauważył ani brązowego namiotu pośród
metalowych bud, ani dziwnej reklamowej
tabliczki „Nadzieja — 3gr”? Nie było to na
pewno coś, co można by było przeoczyć.
Niebieska bluzka z krótkim rękawem
pasowała do niej idealnie.

12

— Co chcesz mi w ten sposób powiedzieć?
— zagadnął.
— Potrzebujesz nadziei. A ja jestem tu po
to, by ci ją dać.
Zamilkli oboje. Tomek na nowo zatonął w powodzi własnych myśli. Potrzebował
nadziei? Chyba jednak było mu wszystko
jedno…
A może to wszystko było tylko dziwnym, niesamowicie realnym snem?
— Dlaczego uważasz, że potrzebuję
nadziei? — spytał.
— Każdy jej potrzebuje. Nie każdy jednak
potrafi ją znaleźć. Ty najwyraźniej nie
potrafisz, skoro trafiłeś do mnie — odparła
po prostu.
— Jak masz na imię? — zapytał nagle,
uświadamiając sobie, że pominęli wstęp do
rozmowy, jakby nie był im on do niczego
potrzebny.
— Blanka — odparła.
— Oryginalnie — oświadczył. — Z tego co
widzę, cała jesteś oryginalna.
— Potraktuję to jako komplement, jeśli
zdradzisz mi swoje imię.
Tomek mógłby przysiąc, że w tym
momencie usłyszał daleki grzmot.
— Tomek — powiedział. Dziewczyna
uśmiechnęła się do niego. — Dlaczego tu
jest tak ciepło? Jesteśmy przecież w namiocie…
Blanka z uśmiechem wskazała
na stojący w kącie przenośny grzejnik.
W tym właśnie momencie Tomek ostatecznie przekonał się, że nie śni. Grzejniki nie
były oniryczne. Nawet jemu wydały się
zbyt prozaiczne i realne, by mogły być
elementem jakiegokolwiek snu, pomimo
całej reszty nieprawdopodobnych rzeczy.
— Co teraz? — spytał po chwili. Powoli
oswajał się z sytuacją, w której się znalazł,
wracał do rzeczywistości, odzyskiwał władzę nad sobą.
— Porozmawiajmy.
Drgnął. Zabawna była.
— Chcesz mi sprzedać rozmowę? — spytał, nieco zawiedziony. Przytaknęła. — Nie,
dziękuję. Obejdzie się…
Wstał, by wyjść z namiotu i raz na
zawsze zostawić za sobą to dziwne, liryczne
stworzenie. Przytrzymała go jednak za nadgarstek z zaskakującym zdecydowaniem
i niemałą siłą. Przypuszczał, że musiała się
już spotkać z taką reakcją niejeden raz.
— Zostań — poprosiła. — Spróbujmy.
Jej wzrok zdawał się przewiercać jego
duszę, docierając właśnie tam, gdzie miał
dotrzeć. Stopniowo tracił zapał do wyjścia
aż w końcu usiadł z powrotem na podłodze.
Nie mógł się oprzeć wrażeniu, że otaczała
go jakaś dziwna magia, która nie pozwalała
mu zachowywać się racjonalnie.
— No dobra. Byle szybko.
— Gdyby to był twój ostatni dzień, jak
chciałbyś go spędzić? — spytała, zaskakując go całkowicie.
— A co to za pytanie? — odparł natychmiast w odruchu obronnym.
— Odpowiedz.
Tomek zamyślił się. Gdyby ten dzień
był jego ostatnim… pewnie spędziłby go
na opłakiwaniu swojego marnego, bezsensownego życia. Czy o taką odpowiedź jej
chodziło?
— Nic ciekawego — mruknął.
— Postaraj się trochę. Gdyby to był
naprawdę ostatni dzień w twoim życiu,
co byś chciał zrobić? Coś, czego nigdy nie
robiłeś?

— Myślę… — zaczął. — Chyba… —
Uśmiechnął się. — Żyłbym chwilą, nie
myśląc o następnym dniu, nie myśląc
o niczym. Nie poszedłbym do szkoły,
a zamiast tego siedziałbym w parku
i obserwował ludzi. Robiłbym zdjęcia. Spróbował rysować, może napisać jakiś wiersz.
Później przyłączyłbym się do jakiejś ekipy
na boisku i zagrał najlepszy mecz piłki
nożnej w moim życiu. Potem pogodziłbym
się z mamą. I może jeszcze skoczyłbym na
bungee, robił cały dzień szalone rzeczy,
zadzwonił do ludzi, z którymi już dawno
nie miałem kontaktu. Może…
— Starczy — przerwała mu łagodnie Blanka. Spojrzał na nią zdziwiony. — Usłyszałam wystarczająco dużo, by stwierdzić, że
nie jesteś szczęśliwy.
Też mi odkrycie, pomyślał Tomek.
Usłyszał grzmot jeszcze wyraźniej i spojrzał z niepokojem na blondynkę, ta jednak
jakby tego nie zauważyła. Wpatrywała się
w ścianę namiotu.
— Skąd wiesz? — zapytał w końcu.
— Człowiek szczęśliwy odpowiedziałby na
to pytanie zupełnie inaczej — wyjaśniła,
choć właściwie dla Tomka wszystko nadal
pozostało czarnym kłębowiskiem niedomówień i przypuszczeń.
Ciekawskie krople deszczu zaczęły uderzać o płachtę namiotu, jakby za
wszelką cenę chciały wedrzeć się do środka, by przysłuchiwać się rozmowie. A może
wystarczyło im samo podsłuchiwanie?
Chłopak spojrzał w górę, oceniając jak
długo namiot wytrzyma oblężenie deszczu.
Płótno nie wyglądało na zbyt solidne. Jeśli
zaraz zacznie mocniej padać, to cudowne
ciepło gdzieś się natychmiast ulotni, a wraz
z nim zapewne cała magia chwili.
— Jest wodoodporny — oświadczyła nagle
Blanka, podążając za jego wzrokiem.
Uniósł brwi, napotykając jej wyczekujące spojrzenie. Był niemal pewien, że
dzieliła się z nim takimi realistycznymi
szczegółami, by uwierzył, że to co się wokół
niego dzieje jest prawdziwe. Wodoodporne
płótno także nie należało do snu.
— Co odpowiedziałby człowiek szczęśliwy?
— spytał w końcu chłopak.
— Powiedziałby: „Robiłbym to, co robię
każdego dnia. A teraz pewnie dalej rozmawiałbym z tobą…”
— Ale to nie ma sensu! — zaprotestował
Tomek.
— Przeciwnie. Człowiek szczęśliwy każdego
dnia żyje teraźniejszością. Nie myśli o przeszłości, bo może utonąć we wspomnieniach
i już nigdy nie wypłynąć na powierzchnię.
Spojrzenie w przyszłość natomiast wpędza
człowieka we frustrację, szczególnie gdy
nie jawi się ona w radosnych barwach.
Spojrzała mu w oczy, jednak tym
razem to nie ona wdzierała się do jego duszy. Pozwalała mu zajrzeć w siebie, a on
przeraził się, gdy dostrzegł jak widoczne
mogą być wszystkie uczucia, pragnienia,
niemal całe życie, gdy bada się je przez
oczy. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie
doświadczył. Spuścił wzrok z poczuciem, że
wdziera się w jej prywatność, dotyka sfer,
które powinny być dla niego zakazane. Nie
mógł dłużej patrzeć w jej oczy także z innego powodu. Dostrzegł tam niesamowity
spokój i radość, jakiej on nigdy w życiu nie
doświadczył.
— Nie rozumiem — bąknął.
— Więc ujmę to inaczej. Czy gdybyś
wiedział, że dzisiaj umrzesz, żałowałbyś
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czegoś w swoim życiu? — spytała.
Roześmiał się gorzko.
— Powinnaś raczej zapytać czego bym nie
żałował — burknął Tomek.
Uśmiechnęła się. Ten uśmiech był
tak bardzo nie na miejscu po jego słowach,
że miał ochotę zabrać się i wyjść. A jednak
został i czuł, że jeszcze kilka takich uśmiechów i zaledwie jedno spojrzenie i nigdy nie
będzie chciał opuścić tego namiotu.
— Widzisz… Życie trzeba przeżyć tak,
by na końcu niczego nie żałować. Wtedy
i tylko wtedy ma się pewność, że było
szczęśliwe.
— To tylko słowa — westchnął z rezygnacją brunet. — W prawdziwym życiu takie
szczęście nie istnieje.
— Ależ istnieje — zaprotestowała Blanka
i znowu spojrzała mu w oczy.
Znowu poczuł się nierzeczywiście.
Nie mógłby uwierzyć tej dziewczynie,
której dusza aż promieniała spokojnym
szczęściem. Wiedział, że ona nie żałowałaby niczego. Inna sprawa, że wciąż nie
wierzył w jej istnienie. Jak więc miał
wierzyć w to szczęście, które było w niej?
Musiało być równie nierealne jak ona.
— Ja jestem tego najlepszym przykładem
— dodała blondynka, choć w zasadzie nie
musiała nic mówić. Oboje o tym wiedzieli.
On jednak wciąż nie wierzył.
— Jak to się stało, że tu jesteś? I czy to
można nazwać szczęściem?
Oderwała od niego wzrok i przeniosła go gdzieś, gdzie on nie miał dostępu.
Przy akompaniamencie deszczu wydawała
się czekać na chwilę natchnienia, by rozpocząć prawdziwy koncert.
— Kiedyś — zaczęła z namysłem.— Kiedyś
byłam nieszczęśliwa. Moje życie nie miało
sensu, a ja nie potrafiłam mu go nadać.
Nie miałam odwagi.
— I co się stało? — spytał Tomek, usilnie
próbując wyłowić z jej historii coś dla siebie.
— Nic — odparła i spojrzała na niego.
Uśmiechnęła się delikatnie na widok zdumionej miny chłopaka. — Musisz zrozumieć jedną rzecz. Wielu ludzi czeka na
przeznaczenie w pułapce czterech ścian,
w więzach konwenansów, w przypuszczeniach niemożliwości i śmieszności. A to
nie ma sensu, bo przeznaczenie nigdy nie
puka do drzwi. Trzeba go szukać.
— Świetnie to brzmi, ale co to znaczy? —
zniecierpliwił się brunet.
— Nie dowiesz się czy coś jest twoją pasją,
jeśli tego nie spróbujesz. A jeśli spróbujesz
w swoim życiu wszystkiego, czego chciałbyś spróbować, jesteś spełniony.
— A jeśli nie spodoba mi się to, czego spróbuję?
— To będziesz bogatszy o nowe doświadczenia. Niepowodzenia należą do przeszłości.
Przyszłość jest białą kartką. Tak naprawdę
masz wpływ tylko na teraźniejszość.
Nie potrafił zrozumieć dlaczego,
ale wierzył tej obcej, nierzeczywistej, ulotnej osobie. Być może był to wynik spojrzenia głębokich, szarych oczu, a może
odpowiedzi na nie zadane nigdy przez niego pytania.
—Więc co mam robić? — spytał jeszcze.
Uśmiechnęła się znowu, tym razem
nieco bardziej jak Mona Lisa, której ktoś
zmienił kolor włosów.
— Żyj tak, jakby każdy dzień miał być twoim ostatnim — odparła. — Ciesz się tym
co robisz. Wiesz… ludzie zwykli traktować
życie zupełnie jak swoją własność, jak
dane im prawo…

— A nie jest tak? — zdumiał się brunet.
— Jest. I dużo pełniej. Każdy dzień to dar.
I tylko w twojej gestii leży teraz wybór czy
go wykorzystasz, czy odłożysz na biurko,
by kurzył się pomiędzy starymi, nic nie
znaczącymi rupieciami.
— A skąd będę wiedział, że to już? — spytał
Tomek.
— Będziesz wiedział — zapewniła go.
Uśmiechnął się do niej, a jego wzrok
padł na słój z miedzianymi monetami.
— Żyjesz z tego? — spytał, wskazując na
swoistą skarbonkę.
Roześmiała się.
— Nie jestem aż tak oderwana od rzeczywistości jak ci się wydaje — powiedziała. —
Te pieniądze są dla dzieci z hospicjum.
— Tam pracujesz? — dopytywał, próbując
dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Nie dała
mu jednak szansy.
— Może tak, może nie. Nigdy się nie
dowiesz…
Uśmiechnął się i wyciągnął z kieszeni
złotówkę. Chciał ją wrzucić do słoika, jednak Blanka nie pozwoliła mu na to.
— Trzy grosze to trzy grosze — powiedziała.
— Jeśli nie masz, to nie dawaj nic.
Tomek spojrzał na nią zdumiony.
Nie rozumiał. Przecież mówiła, że to na
dzieci. Dlaczego więc nie chce przyjąć jego
pieniędzy?
— Tomek, ja nie handluję dobrym słowem,
a dzieci nie handlują swoim cierpieniem.
Prawdopodobnie nigdy więcej mnie już nie
zobaczysz. Wolałabym, byś pamiętał to co
ci powiedziałam niż to, że byłeś tak wspaniałomyślny, by wrzucić do słoika dziewięćdziesiąt siedem groszy więcej. Jeszcze
nie teraz.
Nie rozumiał ani słowa z tego, co do
niego mówiła. Nie potrafił dostrzec sensu
tam, gdzie go pozornie nie było. Myślał
schematami, a Blanka nie pasowała do
żadnego z nich, co sprawiało, że zaczynał
się gubić. Jej dusza była nie tylko szczęśliwa i spokojna. Była jak wielki labirynt,
a on wciąż trafiał na ślepy zaułek.
Popatrzyła na niego łagodnie i wiedział, że już czas na niego. Nie myślał w tej
chwili o tym, że na dworze wcale nie jest
za wesoło, że kiedy tylko wyjdzie z namiotu
niebo wyleje na niego kubeł zimnej wody.
Może właśnie o to chodziło. Może to miało
otworzyć mu oczy…
Miesiąc po spotkaniu Blanki, Tomek
był zupełnie innym człowiekiem. Na dobre
pogodził się z matką, co bardzo oczyściło
atmosferę w domu. Odkrył, że fascynuje go szkicowanie natury i długie godziny
spędzał na parapecie okna swojego
pokoju, starając się odwzorować przyrodę
jak najbardziej wiarygodnie. Próbował też
wielu innych rzeczy i rozwijał w sobie nową
pasję. Patrzył na życie z dużo większym
optymizmem i najwyraźniej nie tylko on to
dostrzegł.
Blanka miała rację. Przeznaczenia
trzeba było szukać, a przynajmniej odrobinę mu pomóc. Każdy dzień przeżywał jak
swój ostatni i to sprawiało, że żył pełnią
życia, a nie marnym pół-życiem, które do
niedawna prowadził.
Któregoś dnia wrócił na rynek, by
odszukać dziewczynę, która pomogła mu
w jego zmaganiach z samym sobą. Przysiągłby, że przeszukał cały plac, ale nigdzie
nie dostrzegł płóciennego, wodoodpornego
namiotu. Najwyraźniej już nie potrzebował
nadziei tak rozpaczliwie jak kilka tygodni
wcześniej…

Sport

Let’s Dance!!!!
21-22 marca odbył się X Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Kujaw
i Pomorza w Białych Błotach. Nowoczesne
białobłockie gimnazjum gościło tancerzy
z całej Polski. Na parkiecie przewinęło się
1300 uczestników. Ta magiczna liczba
udowodniła ogromny sukces organizatorów. Twórca festiwalu - Andrzej Kieroński,
przy współpracy z Białobłockim Ośrodkiem
Kultury przygotowali imprezę na bardzo
wysokim poziomie. Już po raz dziesiąty
Białe Błota zachęcają tancerzy do uczestnictwa w turnieju. Efekty tak długiej
pracy zauważalne są dopiero od 2 lat.
Turniej może pochwalić się ogromną popularnością, stał się jedną z największych
imprez tanecznych w Polsce. Jubileuszowy
festiwal zachwycił zarówno uczestników,
jak i dopingującą publiczność.
Znakomicie
przygotowana
sala
gimnastyczna
zapewniła
tancerzom
bezpieczeństwo; oni bez obawy mogli
wykonywać przeróżne akrobacje gimnastyczne na parkiecie. Należy pochwalić
dzieło Mateusza Mielcarka odpowiedzialnego za muzyczną stronę turnieju.
Niesamowite nagłośnienie i starannie
przygotowany repertuar to wizytówka
festiwalu.
Ku
zadowoleniu
tancerzy
muzyka
była
dobrze
słyszalna,
a
trzęsący
się
parkiet
podrygiwał
w rytmie. Festiwal trwał 2 dni. Sobota
to prawdziwy raj dla zwolenników muzyki
klubowej. Wszystkie kategorie opanował
najbardziej oblegany styl tańca - disco
dance. Tony brokatów, świecidełek rozświetliły parkiet. Program został wzbogacony o nowe kategorie, takie jak: soliści
disco Freestyle, soliści innych form tańca
oraz solo open.
Zmagania zakończyły się bardzo
późno, a na parkiecie triumfował zespół
ze studia tańca Egurrola Dance Studio.
Niedziela rozpoczęła się od zmiany klimatuciężkie brzmienia, za duże dresy - czyli styl
hip hop. Dodatkowe kategorie: break dance
i electric boogie urozmaiciły przebieg
turnieju. Mimo ogromnej popularności hip hopu, jednak disco dance jest
stylem
bardziej
reprezentatywnym
i widowiskowym, o czym świadczy liczba
uczestników w pierwszym dniu turnieju.
Festiwal odwiedził jeden z najbardziej
znanych tancerzy w Polsce - mowa o Arturze Cieciórskim, laureacie 3 edycji programu You Can Dance, który wystąpił w nieco
odmiennej roli - sędziego. Kolejnym plusem
turnieju była ława sędziowska. Jej grono
było bardzo liczne, co pozwalało na zmianę
obsady w każdej kategorii tanecznej. W ten
sposób uczestnicy uniknęli długich przerw
potrzebnych sędziom na odpoczynek,
a oceny sędziów były bardziej obiektywne
i nie wzbudzały większych kontrowersji
wśród tancerzy. Chociaż jak wiadomo, takie
zawsze istnieją. Celem festiwalu jest
spotkanie się tancerzy i możliwość
pochwalenia się nabytymi umiejętnościami. Organizatorzy pragnęli również
poszerzyć grono jakże już licznych odbiorców tego sportu.
Zauważyłam radość z tańca u każdego z uczestników turnieju, i myślę, że to
największy sukces festiwalu.
Joanna Szymańska
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Tak wygląda moje miasto

Miasto bezpieczne
Ile to już razy
przeżywaliśmy
ten scenariusz?
Zbliża się piątek, koniec ciężkiego tygodnia,
kłaniają się propozycje wyjścia
ze
znajomymi
do miasta, rodzice przekonani, kieszonkowe
w kieszeni, telefon zabrany.
Ubieramy kurtkę i pojawia się pytanie: „Którą drogę
wybrać, by nie spotkać bandy dresiaży?”. Opcji jest niewiele, więc najlepiej
i najbezpieczniej zadzwonić po taksówkę.
Tylko ona daje gwarancję dotarcia na
miejsce bez podbitego oka i zabłoconego
ubrania. Nie ukrywajmy, na ulicach
Bydgoszczy jest niebezpiecznie. Agresywnie nastawieni młodzi ludzie w dresach,
którzy pałają nienawiścią do wszystkich
różniących się od nich. Zwyczajni chuligani. Problem nie pojawił się w naszym
mieście wczoraj, ale jakoś nikt specjalnie
nie stara się zainterweniować i poprawić
sytuacji.
Więcej policji na patrolach? To najszybciej nasuwające się rozwiązanie, ale
czy do końca skuteczne? Każdy pracuje
tak efektywnie, jak mu za to zapłacą. Może
wydam zbyt subiektywny sąd, ale panowie policjanci najzwyczajniej wolą wlepiać
mandaty staruszkom za nieprawidłowe
przejście na drugą stronę ulicy. Jak więc
podsumować mój nieco sarkastyczny minifelieton? Może najrozważniej zapisać się na
jakiś kurs samoobrony albo muai tai. Tak
czy siak, głowa do góry, wiosna idzie!
PITU

Potop powraca

19 kwietnia, w dzień 663. urodzin
Bydgoszczy, na płycie Starego Rynku
odbyło się uroczyste przekazanie miastu
„Niedźwiedzicy z niedźwiadkiem”, pierwszego elementu kompozycji rzeźbiarskiej
rewitalizowanej fontanny „Potop”. To początek długiej drogi odbudowy tego jedynego w swoim rodzaju dzieła.
Fontanna „Potop” została wykonana
przez berlińskiego rzeźbiarza Ferdinanda
Lepcke. 23 lipca 1904, po sześciu latach
żmudnej pracy, ukończone dzieło stanęło
o godzinie 11.00 na znanym doskonale
naszej szkolnej społeczności :) Placu Wolności.
Wodotrysk, z pewnością, większość
z Was świetnie kojarzy. Przedstawia on
scenę z biblijnego potopu. W centrum
rzeźby usytuowany jest mężczyzna, podtrzymujący lewym ramieniem mdlejącą
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Spacer po
Bydgoszczy
Przystanek: Miedzyń
Jest sobota, pora popołudniowa,
razem z Batmanem zwiedzamy Miedzyń.
Pogoda mroźna, ale słoneczna. Zaczynamy od spaceru nad Kanałem Bydgoskim.
Przechodzimy, przez trochę zapuszczone
ścieżki i wyłączamy się ze świata na około
dwie godziny.
Trochę zapuszczone ścieżki. Słychać jedynie szum gałęzi, śpiewy ptaków…
Batman zaczyna odpowiadać na moje
pytania. Osiedle nie jest zbyt rozległe. Nie
ma ludzi anonimowych, większość sąsiadów
zna się jeszcze z czasów szkolnych. Przeważają starsi mieszkańcy, dość aktywni.
Podczas naszego spaceru kilkakrotnie
ujrzałyśmy posiwiałych staruszków uprawiających jogging z kijkami. O młodych
tutaj zapomniano. Chyba, że kochasz
ciszę, martwą ciszę i łono natury – to
miejsce dla Ciebie. „Typowo kulturalno
– rozrywkowa dziura”- tak Batman podsumował swoją wypowiedź.
Kiedyś było inaczej. Przy ulicy
Nakielskiej prężnie dział miejski basen.
Matki przychodziły z dziećmi w ciepłe dni
„popluskać się” w wodzie. Konkurencję dla
basenu stanowiła „Gwiazda”. Najstarszy
bydgoski Klub Sportowy z prawie dziewięćdziesięcioletnią tradycją. Boisko wprawdzie jest aktywne nadal i niedawno zaczęła
się jego gruntowna renowacja, ale basen
nie zachęca swoim wyglądem. Przechodzimy przez dziurę w płocie. Dookoła rosną
dzikie krzaki. Chociaż jest marzec, w gąszczu traw łatwo się zaplątać. Po lewej stronie, przy starych barakach stanowiących
przypuszczalnie szatnie dla odwiedzających basen, stoi dwóch panów pijących
dziwną substancję. Idziemy z Batmanem
odważnie naprzód. Zdemontowano metalowe drabinki. Zdemontowano wszystko, co
„nadawało się na sprzedaż”.
Dzielnica postawiła na sport. Miekobietę, drugą ręką próbuje wciągnąć na
skałę swojego towarzysza, bezradnie ratującego się przed utonięciem. U stóp skały
można dostrzec martwą kobietę, która
najprawdopodobniej zmarła z wyczerpania,
ratując swoje ukochane dziecko. Scenie
przygląda się lew, nie jest on jednak agresywny, w chwili tak ogromnej tragedii
jednoczy się z człowiekiem. Na jedną
z dwóch mniejszych skał wdrapuje się
niedźwiedzica. Trzyma ona w pysku
małego niedźwiadka, chce uchronić malca
przed zagładą. Na drugiej skale rozgrywa
się dramatyczna walka człowieka z oplatającym go wężem morskim. Dzieło
oczarowuje każdego odbiorcę realizmem
i ekspresją ukazanej sceny.
Pierwotnie rzeźba ozdabiała fontannę, którą dzisiaj otaczają cztery kamienne
ryby autorstwa Józefa Makowskiego.
Niestety, w styczniu 1943 roku dzieło
zostało zniszczone i przetopione na potrzeby wojenne. Spośród kopii rzeźby
zachowała się jedynie niewielka część
powstała w Coburgu. To właśnie na jej
podstawie Społeczny Komitet Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop pragnie

dzyń jest miejscem organizowania Bydgoskiej Olimpiady Młodzieży. Na „Gwieździe”
odbywają się także liczne maratony i zawody judo. Prężnie działa drużyna piłki nożnej.
W dawnej szkole Batmana otworzono
nawet klasę sportową. Jednak zawiodła organizacja. Trudno było pogodzić treningi ze
szkołą i pomysł upadł. Schodząc na tematy
szkolne, na stałe w dzieje dzielnicy wpisała
się Pani T. Mój bohater dzieli się swoimi
traumatycznymi przeżyciami. „Budziła postrach. Pewnego dnia kiedy oddała nam
kartkówki, klasa była bardzo niesforna.
Nic nie powiedziała, nie krzyczała, po prostu kazała przewrócić nam kartki na drugą
stronę i napisać kolejną…” – wspomina.
Mówiąc o Miedzyniu nie można zapomnieć o „R”. Pan R. ma posiadłość niedaleko ulicy Osada. Z pozoru zwyczajny dom,
z pozoru. Ogród Pana R. stanowił kilka lat
temu przejście z jednej części osiedla na
drugą. Nie było młodego człowieka, który
nie miał z tym starszym panem „na pieńku”. Batman, sam nieraz musiał uciekać
spod ręki dziadka.
(słynny dom Pana R.)
Owiane tajemniczością są również
ciemne zakamarki „Puszczy Bydgoskiej”.
Wyobraźnia płata ludziom figle. Nieraz
mężczyznę będącego na grzybobraniu ze
scyzorykiem można pomylić z seryjnym
mordercą.
O swojej miejscówce opowiedziała mi
Miriam. „Lubię to osiedle głównie dlatego,
że mieszka na nim wielu moich przyjaciół.
Sąsiadujące z nim lasy idealnie nadają się
na wycieczki rowerowe, na które często
się wybieram, z rodzicami lub znajomymi.
Uwielbiam przesiadywać na swoim „mostku”, a właściwie u podnóża tej konstrukcji,
nad kanałem, podziwiać zachody słońca i
karmić kaczki.”
Zwiedzając Miedzyń ma się wrażenie, że czas stoi w miejscu. Tutaj nikt się
nie spieszy, nikt nie goni autobusów, nikt
Cię nie popycha. Wszystko płynie swoim
naturalnym rytmem, wszystko ma swoje
miejsce.
Daria Ciurko
zrekonstruować, to warte uwagi i pełne
artyzmu dzieło. Całkowity koszt projektu
wynosi ponad milion złotych. Zatem, czy
się to uda? Wszystko zależy od wkładu
finansowego mieszkańców miasta oraz lokalnych firm. Razem można przecież tak
wiele! ;)
Daria Ciurko

Znajdź
10 różnic
O czym myśli
dyrektor?

Podaj 10 szczegółów różniących obie fotografie.

O czym myśli dyrektor?
Najlepsze teksty zostaną wydrukowane w kolejnym
numerze.
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