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Ręka na pulsie

„Ach, ta szkoła!” odc. 2 - Zaklęcia i spiski
czyli dr(z)wina z drzwi
Czarne dłonie
Różnica pokoleń - Czyli między dziećmi
a rodzicami
Siema, narka i pozdro.
Nie taka fantastyka zwykła...
Z Drzycimia do Tokio

Drodzy Czytelnicy!
Ten wstępniak miał wyglądać zupełnie inaczej, jednak po wydarzeniach z 10 kwietnia podjęliśmy decyzję
o zmianie wyglądu i części treści „Ellyty”.
Pragnęliśmy przywitać Was wiosennie, radośnie
i ciepło, jednak mając na uwadze powagę sytuacji, na
okładce zamieściliśmy fotografie z poniedziałkowej uroczystości, która miała miejsce w naszej szkole. O niej również
możecie przeczytać w tym numerze.
Jako że w tym roku szkolnym nie będziemy mieli już okazji pożegnać maturzystów na łamach naszego
pisma, życzymy Wam powodzenia na maturze i osiągnięcia
wytyczonych celów. Będziemy o Was pamiętać w maju, gdy będziecie zdawać egzamin
dojrzałości.
Joanna Kowalska
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dniową żałobę narodową. Na budynkach
kiedy to Agencja Reutera wspomniała
instytucji państwowych opuszczono flagi
o tym zdarzeniu. Większość z nas była wtedy
narodowe do połowy masztu, a na innych

Skuwka, zasuwka

... czyli małe co
nieco o poprawności językowej ...
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zawisły biało-czerwone flagi z kirami. To
wszystko wydawało się koszmarem. Każdy
miał nadzieję na to, że niedługo się
obudzi … Kolejny raz ziemia katyńska
zażądała polskiej krwi, zażądała ofiar
za wolną i niepodległą Polskę. Po raz kolejny zginęli niewinni ludzie. W jednej chwili
nasz kraj został pozbawiony osób, których
nie da się zastąpić.
Od teraz 10 kwietnia będzie nie tylko
rocznicą zamordowania polskich oficerów
przez reżim sowiecki w Katyniu, ale także
rocznicą wydarzeń sprzed kilku dni. Data
ta wyryła rysę w historii naszego narodu.
Z tej okazji w naszej szkole 12 kwietnia odbyły się uroczystości upamiętniające
to wydarzenie. Uroczysty apel rozpoczął się
minutą ciszy. Została nam również przybliżona historia z 1940 roku, kiedy to NKWD
zamordowało ok. 15 tys. polskich oficerów,
intelektualistów, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej, księży. O godz.
10:00 w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra
i Pawła odbyła się Msza Święta za ofiary
smoleńskiej katastrofy.
Na Starym Rynku można było składać kwiaty i znicze, a w Ratuszu wpisać
się do księgi kondolencyjnej. Mieszkańcy naszego miasta licznie przybywali pod
Pomnik Walki i Męczeństwa, aby w ciszy
i skupieniu oddać cześć poległym pod
Smoleńskiem.
Justyna Łęgowska
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Pewna klasa, w kącie korytarza…
Otwarte szeroko drzwi. Kilku uczniów
stających jako „czujki” i wpuszczający tylko „wybranych”. Ze środka czuć
spirytus. Niepewnie wchodzę do środka
i pierwsze, co rzuca mi się w oczy to
przewiązane ramiona kilku licealistów (aby łatwiej dostać się do żyły)
szaleństwo w ich oczach i pełno...
strzykawek. Mam szczęście, że wzięłam
aparat - uwiecznię i opiszę w gazecie, co
to się w jedynce wyprawia…

Wampiriada

Tak, tak to już czwarta akcja tego
typu organizowana w naszej szkole.
Uczniowie powyżej osiemnastego roku życia mogą oddać niecałe pół litra krwi dla
szpitali. Jednak aby wesprzeć tę szlachetna
akcję, należy przedtem wypełnić formularz.
Przeciwwskazaniami do pobrania krwi może
być m.in.: kontakt seksualny z wieloma
partnerami, lek (także przeciwtrądzikowe),
szczepienia aplikowane 4 tygodnie przez
oddaniem krwi, o tym wszystkim należy
napisać w karcie. Pytałam krwiodawców
o samopoczucie, wszyscy mieli się znakomicie, więc jeśli, drogi licealisto, jeszcze
wahasz się przed oddaniem krwi, to nie ma
się czego bać! Zapraszamy za rok!
Dlaczego powyżej 18?

Era komputera
Papierowy dziennik odszedł do lamusa. Nastał czas internetowego dziennika.
„Jedynka” jako jedyna zrezygnowała
całkowicie z papierowej dokumentacji.
W „Jedynce” gwar. Jest przerwa.
Uczniowie przemieszczają się z sali do
sali. Chwila wytchnienia nie trwa długo.
Po chwili na korytarzach rozlega się znajmy, głośny dźwięk dzwonka.
Przed salami lekcyjnymi ustawia
się rządek uczniów. Zarówno pierwszoklasiści, drugoklasiści, jak i tegoroczni
maturzyści cierpliwie czekają na swoją
kolej. W dłoniach trzymają plastikowe
karty ze swoistym kodem identyfikującym danego ucznia. Po przekroczeniu
progu klasy przykładają identyfikator do
czytnika. W tym momencie system rejestruje ucznia - w e-Dzienniku pojawia się
informacja, że dany uczeń jest ciałem,
umysłem i duszą na lekcji.
A oto krótka charakterystyka nowatorskiego dziennika. Każdy e-Dziennik
składa się z pięciu modułów. Każdy moduł
ma inny zakres funkcjonalny i inne uprawnienia. Wyróżniamy:
Moduł rodzica/ucznia - umożliwia
przeglądanie danych pojedynczego ucznia
oraz informacji ogólnych dotyczących
klasy i szkoły.
Moduł nauczyciela - umożliwia
dostęp do danych wszystkich uczniów
określonej klasy oraz informacji klasowych
i szkolnych.
Moduł dyrektora - umożliwia pełny
dostęp do wszystkich danych z wyjątkiem
danych konfiguracyjnych e-Dziennika.
Moduł sekretariatu - umożliwia
dostęp do wybranych danych wszystkich
uczniów szkoły.

Słońce świeci,
cieszą się dzieci
- pierwszy dzień
wiosny
Pierwszy dzień wiosny – Dzień Wagarowicza, rozpoczęcie sezonu wiosenno
-letniego, wszechobecna radość z czekania
na pierwsze promyki słońca i wylegiwanie
się w cieniu drzew oraz początek trudności w skupieniu się z powodu pogody za
oknem.
Niewątpliwie z przyjściem wiosny
wracają nam nowe siły i chęć do życia,

Jeżeli nie masz przy sobie dowodu
osobistego, to nici z twojej charytatywnej
działalności. Niektórzy twierdzą, że ograniczenie wieku zostało wprowadzone, aby
do oddawania krwi podchodzić poważnie,
nie tylko jako możliwość „urwania się”
z lekcji. Jednak z punktu widzenia medycznego, krew siedemnastolatka nie
różni się zbytnio od tej osiemnastoletniej. Niestety, tu ogranicza nas prawo,
wobec którego nie jesteśmy pełnoletni,
wiec nie mamy prawa zostać krwiodawcą,
i koniec!
Hanna Engel
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Moduł administratora - umożliwia
dostęp do wszystkich danych tworzących strukturę systemu: plany zajęć, lista
klas, i przedmiotów, listy nauczycieli
i uczniów, itp.
Informacje o każdym uczniu przechowywane są do momentu ukończenia
przez niego szkoły. Pozwala to uniknąć
powtórnego
wprowadzania
informacji
nadal aktualnych, np.: przedmioty, dane
uczniów i nauczycieli, itp. Umożliwia
również śledzenie postępów ucznia w ciągu jego całego pobytu w szkole. Dodatkowo
e-Dziennik zawiera szereg mechanizmów
zabezpieczających zarówno przechowywane informacje, jak i połączenia użytkowników z systemem. Co ważne, e-Dziennik
wspomaga procesy statystyczne. Dzięki
wbudowanym opcjom nauczyciel łatwo
i szybko otrzyma wszystkie zestawienia
potrzebne
do
wypełnienia
tabel
w klasycznym dzienniku lekcyjnym oraz
sprawozdania na zebrania rady pedagogicznej i arkusze ocen uczniów na zebrania
z
rodzicami.
Dziennik
internetowy
wyposażony jest w moduł drukujący.
Dzięki niemu bezpośrednio z przeglądarki www można wydrukować kartę ocen
ucznia lub wybrana, stronę z ocenami.
e-Dziennik to niewątpliwie pewien
przełom w szkolnictwie. Utarty jest już
stereotyp nauczyciela z dziennikiem
papierowym w dłoniach, w okularach na nosie, który groźnie spogląda
na struchlałych uczniów. Minie trochę
czasu zanim stereotypy się zmienią. Może
za kilka lat stereotyp nauczyciela będzie
inny niż dotychczasowy. Nauczyciel stanie
się wtedy tym spoglądającym zza monitora, z myszką w ręku belfrem, który zamiast
długopisu używa klawiatury.
Magda Michalik
które czasem mogliśmy pogubić, wstając
ciemnym, zimowym porankiem.
Jeszcze kilka lat temu, w podstawówce pani wychowawczyni zapewne
zarządziłaby topienie Marzanny. Spędzilibyśmy godziny na brudzeniu się klejem
i wypychaniu słomianej kukły, i wyruszylibyśmy nad rzekę, by wrzucić owoc
wielogodzinnej pracy do wody.
Skąd właściwie się to wzięło ?
Marzanna była pogańską boginią
symbolizującą śmierć, a jej utopienie miało przynieść urodzaj i przywołać wiosnę.
Z jej topieniem wiązały się różne przesądy
– dotknięcie pływającej jej w wodzie skutkowało uschnięciem ręki, a potknięcie się
w drodze powrotnej znad rzeki niechybną śmierć w nadchodzącym
roku.
Upływający czas nie
zmienił tego, że wszyscy cieszą się z nadejścia wiosny
tak samo, jak nasi pogańscy
przodkowie. Być może to dlatego, że choć wiosna przychodzi co roku, jej pojawienie
w środku srogiej zimy wydaje
się być wielkim cudem.
Zuzanna Szubartowska
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Odyseja

Wielu z Was zastanawiało się, czym
jest Odyseja Umysłu. Większość myśli,
że to konkurs, w którym liczy się wiedza.
Nic bardziej mylnego! Odyseja stworzona
jest dla ludzi zwariowanych, kreatywnych
i szukających dobrej zabawy. Daje nam
- młodym ludziom możliwość pokazania
tego, co siedzi nam w głowach. Jest odskocznią od szarej rzeczywistości.
Cała zabawa polega na realizacji jednego z 5 problemów długoterminowych,
w jak najbardziej „odjechany” sposób.
Wszystko trzeba zrobić samemu od podstaw- począwszy od scenariusza, przez
kostiumy,
na
rekwizytach
kończąc.
Jedyne ograniczenie, jakie jest nakładane na drużynę to limit finansowy (wartość
materiałów do realizacji naszych pomysłów
nie powinna przekroczyć 350zł), czasowy
(do 8 minut na scenie) oraz temat i zasady jego realizacji. Reszta zależy tylko od
umysłów Odyseuszy. Kolejnym problemem
do realizacji przez grupę jest tzw. spontan. Każda drużyna otrzymuje na miejscu
konkursu jeden problem, o którym nigdy
wcześniej nie słyszała. Na jego realizację
ma najczęściej 3-5 minut (spontany: manualne, słowno-manualne i słowne) Jest
tu nie tylko oceniana nasza kreatywność
i dążenie do rozwiązania zadania, lecz także współpraca między członkami zespołu.
W Odysei nie liczy się zwycięstwo, ale dobra
zabawa, ćwiczenie umiejętności współpracy i poznawanie Odyseuszy z całej Polski.
W naszej szkole działają 3 drużyny: jedna gimnazjalna - „Vosotros” i dwie
licealne - „Nosotros” i „Pytakrzyki”.
Naszymi opiekunkami są: p. Malgorzata
Niewiadomska, p. Małgorzata Beccela oraz
pani pedagog Beata Gołębiewska. Pomagają one w pozyskaniu środków do realizacji
pomysłów i sprawują nad nami opiekę podczas konkursu. Ponadto prowadzą trening umiejętności rozwiązywania
problemów spontanicznych i dają rady
dotyczące
zadań
długoterminowych.
W tym roku każda z naszych odysejowych
drużyn przeszła eliminacje regionalne
w Poznaniu i wyjechała na finały ogólnopolskie do Gdańska.
W Poznaniu
„Nosotrosy” otrzymały nominację do
nagrody specjalnej za wybitną kreatywność, za stworzenie Mechanicznej Kozy
z metalowych elementów, które na pierwszy
rzut oka nie są ze sobą powiązane
np. słuchawka od prysznica i monety.
„Pytakrzyki” wykonały tort z plastikowych
kubków i pianki do uszczelniania okien,
z którego wyskakiwał jeden z członków
grupy. „Vosotrosy” natomiast skupiły się
na tworzeniu gigantycznej szczęki z rur
i styropianu. W Gdańsku zajęliśmy dwa
V miejsca i jedno III miejsce.
W przyszłym roku mamy zamiar
zakwalifikować się do finałów światowych
w USA.

Po świętach…
i nie jest najgorzej
Znowu skończyły
się kolejne święta, tym
razem wielkanocne. Każdy z nas z niecierpliwością oczekiwał na chociaż
kilka dni wytchnienia
od szkoły. Pójście do
kościoła
ze
święconką, niedzielny poranek
przy wielkanocnym stole w towarzystwie
najbliższej rodziny, prezenty i, oczywiście,
lany poniedziałek to nieodłączne elementy
tego niezwykłego okresu. Jednak ilu ludzi, tyle opinii- każdy uważa za istotne co
innego, odmiennie przeżywa ten czas, wedle
własnego uznania. Nie da się nie zauważyć,
że sklepy już kilka tygodni wcześniej ,,bombardują’’ nas wszelkiego rodzaju zającami,
kurczaczkami, barankami i innymi,
według nich, niezbędnymi ,,gadżetami’’,
bez których wielkanocny czas jest do niczego. Wyciskają z tego święta, a ściślej
z biednych i niczego nieświadomych
ludzi, ile się da. Skomercjalizowanie tego
okresu oraz współczesny punkt widzenia
sprawiają, że zatracamy prawdziwą istotę
Wielkanocy. Zaznaczmy jednak od razu,
że właściwe przeżywanie nie oznacza wcale spędzania całego Wielkiego Tygodnia,
świątecznej
niedzieli
i
Poniedziałku
wielkanocnego w kościele na nabożeństwach (każdy z nas ma swój rozum i sam
doskonale wie, czy chce w ten sposób
przeżywać ten czas, czy nie). Tym niemniej
warto, żebyśmy pamiętali o kilku tradycjach związanych z tym świętem, które
być może już praktykujemy w naszych
domach, a być może słyszymy o nich po
raz pierwszy.
W ramach wprowadzenia, Wielkanoc jest, według chrześcijan, najstarszym
i najważniejszym świętem, obchodzonym
przez nich na pamiątkę zmartwychwstania
Jezusa. Jest świętem ruchomym, wypada
między 22 marca a 25 kwietnia, wypada
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Warto zaznaczyć, że
w różnych regionach naszego kraju
praktykowane są odmienne tradycje, co
nie zmienia faktu, że pojawiają się także
wspólne.
Do najważniejszych symboli wielkanocnych należy niewątpliwie baranek,
symbol zmartwychwstałego Chrystusa,
według tradycji przyrządzany ze specjalnie
przygotowywanego masła lub słodkiego jajecznego ciasta, a obecnie z cukru, chleba
lub marcepana. Nie można jednak zapomnieć o kurczaczku, będącym symbolem
nowego życia oraz zajączku, czyli świeckiemu symbolowi wiosny.
Jeśli chodzi o święconkę, to pewnie
już niejeden raz zastanawialiśmy się, dlaczego akurat wskazane potrawy należy
umieścić w koszyku. Jajko jest symbolem
narodzin, masło oznacza dobrobyt, wędliny
mają ukoronować zakończenie Wielkiego
Postu, sól chroniąca nas przed zepsuciem,
chrzan symbolizujący smak zmartwychwstania oraz wcześniej wspomniany
baranek. Niektórzy przystrajają wiklinowy
koszyk gałązką bukszpanu, a wszelkie inne
składowe współczesnej święconki są już
tylko inwencją twórczą samych gospodyń.

Nie od dzisiaj wiadomo, że na dzisiejszych stołach wielkanocnych króluje
... jajko, będące zresztą kolejnym symbolem tego święta. Dzielenie się święconym
jajkiem ma swoje korzenie już w starożytnej Persji, w której to ludzie obdarowywali
bliskich tym przysmakiem, z tą tylko
różnicą, że w barwach czerwieni. Według
nich pisanki w tym kolorze miały moc
odpędzania złych uroków oraz stanowiły symbol serca i miłości. Oprócz tego
na świątecznym śniadaniu nie może
zabraknąć chleba, wędlin, mięs, chrzanu,
białej kiełbasy, będącej typowo polską
potrawą. Poza tym mile widziane są
wszelkiego rodzaju sałatki, a także żur,
serwowany jednak głównie na południu.
,,Zabawą” wielkanocną, którą wszyscy doskonale znamy jest śmigus-dyngus
(nie da się przecież nie zauważyć bandy
rozwrzeszczanych dzieci pod oknem,
które biegają z butelkami ,,żywca’’ wypełnionymi wodą). Dawniej zmoczone panny
miały szansę na szybkie zamążpójście,
a jeśli którejś przyszło się obrazić, wówczas
nieprędko miała znaleźć męża. Od oblewania można się było wykupić pisanką,
natomiast jeśli to chłopak dawał pannie
pisankę, wówczas dawał jej do zrozumienia,
że mu się podoba. Z racji tego, że Wielkanoc jest radosnym świętem praktykowano
również inne zabawy, jak szukanie zająca,
czyli małego upominku dla najmłodszych
członków rodziny oraz pisanek pochowanych w ogrodzie.
O świętach wielkanocnych można by
jeszcze pisać i pisać... Bogate są w tradycje
i obyczaje, jak mało które polskie święto.
Jego radosny charakter potęguje fakt, że
zbiega się ono z pierwszymi dniami wiosny,
tak oczekiwanymi po długiej zimie. Mam
nadzieję, że każdy z Was przeżył ten okres
według własnego uznania, nie zapominając
jednak o tych kilku obyczajach, które warto praktykować w dzisiejszym zatraceniu
i pośpiechu. W końcu, kto z nas nie lubi
radosnych świąt? ;) A wielkanocne właśnie
do takich należą i czemu nie mielibyśmy
tego wykorzystać? Wiem, że nikomu nie
chce się wracać po kilkudniowej przerwie
do szkolnej rutyny, ale to, co dobre szybko się kończy, a kończy się po to, żebyśmy
mogli się cieszyć z jego ponownego
przyjścia... Dlatego zepnijmy się w sobie,
aby wytrzymać jeszcze te kilkanaście tygodni, które dzielą nas od upragnionych
wakacji i wykorzystajmy energię, dostarczoną nam przez wielkanocnego zająca ;)
Julia Szczęsna
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Aktualności

Młode Talenty
2010
W dniach 22 – 25 marca 2010 roku
w kinoteatrze „Adria” miały miejsce
przesłuchania konkursowe do III Ogólnopolskiej Edycji Konkursu Artystycznego
Młode Talenty 2010. Znalazłam się tam
nie jako uczestnik, lecz jako członkini
Samorządu Szkolnego „Jedynki” i tym samym współorganizator konkursu. Poza
tym wcieliłam się także w rolę reportera.
22 marca 2010 r. - poniedziałek;
przesłuchania w kategorii tanecznej: formacje i soliści

Zaczęło się zwyczajnie. Godzina 8.00,
członkowie samorządu wraz z opiekunami
znaleźli się w garderobie „Adrii”, by rozpocząć przygotowywanie konkursu. W tym
samym czasie akustyk Adrian zajęty był
rozstawianiem sprzętu. Kilka osób biegało, załatwiając formalności, kilka składało
teczki z dyplomami dla uczestników, jeszcze inni parzyli kawę i herbatę.
Ten dzień był najbardziej stresujący
dla wszystkich, bowiem o godzinie 10:30
czekało nas uroczyste otwarcie konkursu.
Ale denerwowała się nie tylko pani profesor Bratkowska czy dyrektor konkursu
Arek Kobylarz. Wielki stres zaliczyła także
liderka kategorii tanecznej – Karolina
Mierzejewska z klasy IF. To ona była
odpowiedzialna za organizację i podział
prac pozostałych osób w tym dniu. Cały
czas dzielnie czuwała za kulisami pomagając uczestnikom na kilka chwil przed
występem.
I tak w końcu nadszedł moment
uroczystego otwarcia. W tym dniu przesłuchania prowadzili Natalia Wolska z klasy
II D oraz Jarosław Bednarz z III B. Głos
zabrał także prezydent miasta Bydgoszczy,
pan Konstanty Dombrowicz. W jury
zasiadło
trzech
wybitnych
specjalistów z dziedziny tańca, tj. Piotr Jagielski
(tancerz i choreograf technik jazzowych,
znany z programu „You Can Dance –
Po prostu tańcz!”), Łukasz Kosicki
(tancerz i choreograf mieszający break
dance z akrobatyką, obecnie tańczący
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy) oraz
Jose Antonio Ramos ‘Hollywood’ (tancerz
i choreograf Hip-Hop z New York, który układa choreografie dla takich gwiazd
muzyki, jak np. Chris Brown czy T-pain).
Po kilku godzinach oglądania popisów tanecznych jury wyłoniło zwycięzców.
Są to (w kolejności alfabetycznej):
Formacje:
Flow – hip-hop Bydgoszcz,
Talizman i amulet- Bydgoszcz (Pałac),
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Teatr tańca „Gest” – Bydgoszcz – taniec
współczesny.
Soliści:
Karolina Kaźmierczak – Bydgoszcz,
Marika Kołodziejska – Świnoujście,
Nicolette Przybył – Białe Błota.
I tak oto zakończył się pierwszy dzień
przesłuchań. Ostatni z organizatorów
wyszli z „Adrii” w okolicach godziny 16.

Puchatka, który z aseksualnej postaci
bajkowej stał się stuprocentowym mężczyzną sprawiło, że zaczęłam śmiać się w głos.
Grupa teatralna z Łomży przedstawiła
historię miłosną za pomocą białych
prześcieradeł i światła UV. W ten sposób
aktorzy ubrani na czarno byli niewidoczni, a białe prześcieradła służące za postaci
wyglądały bajecznie.

23 marca 2010 r. - wtorek; przesłuchania w kategorii teatralnej
Wstałam tego dnia wyjątkowo
wcześnie, bowiem już o 8.30 zaczynał się
występ pierwszego z teatrów. Ten dzień
dłużył się niemiłosiernie, bowiem kategoria teatralna ma to do siebie, że gdy teatr
wejdzie na scenę, to mamy około 30 minut
wolnego. My, czyli organizatorzy. Ale nie
znaczy to, że leniuchowaliśmy! Wręcz przeciwnie – nadal było mnóstwo pracy, ale
nie trzeba było być wiecznie obecnym na
widowni, by, tak jak w moim przypadku,
nie przegapić wręczenia grupie dyplomów
za udział. Wystarczyło, że kręciłam się
w okolicach kulis, a potem po zakończonym
występie
wręczałam
teczki
z dyplomami.
Liderem kategorii był Jakub Kujawa
z klasy I B i w tym dniu to on miał
najwięcej pracy. I nie obijał się. Było kilka drobnych problemów, ale wspólnymi
siłami udało nam się je rozwiązać. Przesłuchania prowadzili Beata Gumienna z klasy
0 H oraz Jerzy Kiedrowski z klasy I E, zaś
w jury zasiedli: Paweł Gilewski (aktor
Teatru Polskiego w Bydgoszczy), Teresa
Stępień – Nowicka (przewodnicząca toruńsko-bydgoskiego oddziału Związku
Artystów Scen Polskich oraz aktorka
Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu),
a także Eugeniusz Rzyski (aktor, kompozytor muzyki teatralnej). Zakończeniem dnia

Dzień dla mnie zakończył się o godzinie 18, gdy razem z liderem Kubą zostałam
odwieziona przez panią profesor Bratkowską na Rondo Jagiellonów.
24 marca 2010 r., środa; przesłuchania w kategorii muzycznej: soliści;
I znów o godzinie 8.00 jestem
w garderobie „Adrii” i zaparzam kawę dla
zainteresowanych. Tego dnia liderką kategorii była Sara Fryckowska z klasy I E.
Czy się denerwowała? Nie zauważyłam. Ale
wiem, że pod koniec dnia pochwalono nas
za świetną organizację, więc jej praca
została
doceniona.
Jednak
między
rejestracją a prowadzącymi, którymi tego
dnia byli Anna Sikorska z oraz Michał
Łepek, biegała tego dnia Magda ‘Owca’
Owczarska z klasy I E i informowała na
bieżąco o tym, czy dany uczestnik dotarł
czy nie dotarł na miejsce. Pomagała jej
w tym Justyna Urbanowska z klasy 0 H.
A moja rola tego dnia? Znowu rozdawanie dyplomów, ale teraz cały czas
musiałam być na widowni, bo występy
trwały zaledwie po cztery minuty i musiałam w odpowiedniej chwili wstać z krzesła
i wręczyć podziękowania za udział. Ale było
całkiem fajnie, bo wysłuchałam wszystkich
występów i muszę przyznać, że poziom
był bardzo wysoki. Dodatkowo w porze
obiadowej organizatorzy zostali zasponsorowani drożdżówkami z „Drożdżowej
Pychotki” przy ulicy Gdańskiej.

było wyłonienie trzech grup teatralnych,
które zostały laureatami tegorocznej edycji Młodych Talentów. Są to (w kolejności
alfabetycznej):
Teatr ”Industrialne szkło produkcyjne”- „Spektakl Opera młodych: opera
w konwencji średniowiecznej miłości
dworsko – rycerskiej z wykorzystaniem
post modernistycznego teatru absurdu” –
II LO Bydgoszcz,
Teatr „Masarnia” – spektakl „Bo jak
śmierć potężna jest miłość” – Łomża,
Teatr „Opanuj się” – spektakl pt. „Ania”Tczew.
Spośród tych trzech przedstawień
widziałam dwa, a mianowicie teatr z II LO
oraz teatr z Łomży. Ten pierwszy rozbawił
mnie do łez, a wykorzystanie Kubusia

Tego dnia w skład jury wchodzili:
Czesław Mozil znany bardziej jako Czesław Śpiewa (piosenkarz, który zasłynął
hitem „Maszynka do świerkania”), Dariusz
Gross (prezenter Polskiego Radia Pomorza
i Kujaw PiK, współaurtor „Od piątej
do siódmej” i „Listy przebojów”) oraz
Małgorzata Długosz (absolwentka Wydziału
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi). Spośród 62 uczestników jury
po godzinnych obradach wybrało siedmiu
najlepszych (kolejność alfabetyczna):
Michał Jabłoński,
Justyna Jeleń,
Kinga Jurkiewicz,
Daria Kaczór,
Agata Koszyczarska,
Agnieszka Twardowska,
Martyna Zając.

Aktualności
Dzień zakończył się po godzinie siedemnastej. Jeszcze tylko czwartek...
25 marca 2010 r., czwartek; przesłuchania w kategorii muzycznej – zespoły.
Już o 7.30 razem z liderem Mikołajem
Kubistą z klasy II D oraz z Filipem
Niemczewskim z klasy II B byliśmy
w garderobie. Chłopcy zajęli się pomocą
przy rozstawianiu perkusji na scenie, a ja
w tym czasie, już prawie tradycyjnie, zaparzałam kawę i herbatę. O 8.00 pojawili się
pozostali. A o 8.30 zaczęło się show.
Na scenie pojawiały się wspaniałe
zespoły, które grały głównie rock, chociaż
w drugiej części dnia przesłuchań pojawił
się zespół „Tercet Smile”, który pozbawiony
był sekcji rytmicznej, posiadał za to dwie
gitary akustyczne, trzy głosy i skrzypce.
Brzmiał wspaniale. Tego dnia impreza
była prowadzona przez Dagmarę Lewicą
z II B oraz Filipa Bednarkiewicza z III D,
a w skład jury weszli: Czesław Śpiewa,

Dariusz Gross oraz Marcin Majewski
(promotor młodych polskich zespołów, jako
juror miał stać na straży autentyczności
i oryginalności). Po godzinie 16, już po
obradach, jury pojawiło się na scenie,
a Czesław dał kilka dobrych rad dla
wszystkich zespołów. Laureatami tego dnia
zostali (w kolejności alfabetycznej):
Zespół L’ORFE
Zespół „Szewcy”,
„Tercet Smile”.

„Tytan stalowego
hartu i potentat
niezłomnej woli”
- śladami Kazimierza Nowaka
16 lutego 2010 r. gościliśmy w naszej
szkole dwoje niezwykłych podróżników
- Dominika Szmajdę i Annę Grabieniow.
Jako uczestnicy sztafety rowerowej przemierzyli oni na swych dwukołowcach
nieposkromioną Saharę. A wszystko po
to, by wypełnić swoją misję - ocalić od
zapomnienia dzieje Kazimierza Nowaka.
„Pierwszy rower u bram Sahary”
Kazimierz Nowak (1897 - 1937) był
podróżnikiem, reporterem, fotografem. Na
swoim żelaznym rumaku (dużo uboższym
o wszelakie udogodnienia niż dzisiejsze
rowery sportowe) przemierzył wzdłuż całą
Afrykę z północy na południe i z południa
na
północ.
Niebezpieczne
wyprawy
z pewnością przyniosły mu dużo więcej
niż tylko zobaczenie większego kawałka
świata. Dowiódł, że niemożliwe nie zawsze
jest niemożliwe. Ten sympatyczny mężczyzna z charakterystyczną brodą odnalazł się
w świecie, który nawet dla nas, młodzieży
dwudziestego pierwszego wieku wydaje się
całkowicie egzotyczny. Czy jego wizytę na
Czarnym Lądzie można uznać za przybycie
misjonarza? Nie, raczej jak powrót zza oceanu bliskiego przyjaciela…
„Sercem i duszą oazy [Ghadames] są
jej obfite źródła wody, które sprzyjają
bujnemu rozrostowi palm daktylowych
[…]”
Nasi goście postanowili kontynuować
to szlachetne przedsięwzięcie, tzn. przemierzyć na rowerach całą dziką Saharę,

opowiadając przechodniom o największym
polskim kolarzu - sztafety przebiegającej

przez sam środek pustyni. Czterdzieści
tysięcy kilometrów - osiemnaście państw
- setki wymienianych zębatek, dętek,
szprych, ale jeden cel - promocja postawy
nieustraszonego podróżnika. W pierwszym
etapie rajdu udział brali: Dominik
Szmajda, Zbyszek Sas, Elfadel Dahi i Piotr
Sudoł. Wyruszyli 4 listopada 2009 r.,
z poznańskiego dworca, po czym rajd
został otwarty 5 listopada, w stolicy Libii Trypolis. Trasę pokonywali etapami,
w zespołach trzyosobowych. Jechali
kilkakrotnie podczas burzy piaskowej.
Wiatr osiągał prędkość do pięćdziesięciu
kilometrów na godzinę. Po drodze oznaczali szlak im. Kazimierza Nowaka, m. in.
przytwierdzając tabliczkę na drzwiach
libijskiego
antykwariatu.
Poznawali
również sekrety afrykańskiej kuchni mięso z harisą ( pikantną pastą pepperoni), soki o smaku szamponu lub płynu do
mycia naczyń, a także mieli szansę gotować sposobem MacGayver’a, ugniatając
ziemniaki na puree słoikiem oliwek
oraz grillując płaskiego kurczaka nad
ogniskiem. Z własnoręcznie przygotowanego pożywienia, a także z wszelkiego
rodzaju
napojów
energetyzujących
sportowcy mają siłę na dalszą wędrówkę. Należy ich pochwalić, gdyż rekordem
długości trasy został odcinek liczący 140
km, pokonany w przeciągu jednego dnia!

I tak oto około godziny siedemnastej zakończyły się przesłuchania Młodych
Talentów w „Adrii”. Pozostały tylko kategorie plastyczna, fotograficzna i literacka,
ale te odbyły się już w szkolnej auli. Niestety nie byłam już w to zaangażowana jako
organizator. Co pozostało mi po tych
kilku dniach? Przede wszystkim dobre
wspomnienia, nauka obchodzenia się
z czajnikiem na prąd, uśmiech i szaleństwo. Ale nade wszystko była świadkiem
wielu występów, które pokazały mi, ilu
utalentowanych ludzi jest wokół mnie, ale
nie zawsze to po nich widać. Ile w tych
ludziach wiary, nadziei, samozaparcia.
I myślę, że warto brać przykład z ich
wytrwałości. I kto wie, co przyniesie nam
nasza pasja i cierpliwość. Może kiedyś
ktoś z Was weźmie udział w tym konkursie
i zostanie sławnym? Tego życzę wszystkim Czytelnikom, i do zobaczenia na gali
finałowej Młodych Talentów – 14 maja
2010 r. w Operze Nova. Już teraz serdecznie zapraszam.
Classic
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Aktualności
W dniach 15-17 listopada gościli w Ghadamesie, zwanym przez nich „perłą pustyni”.
Największe wrażenie na wędrowcach
zrobiła medina - ruiny opuszczonego
dawno temu miasta. Znajdowały się tam
zniszczone przez pustynię i czas mieszkania, wyglądające niczym wyrzeźbione

w skale. Jak sami stwierdzili, trzema rzeczami, których nigdy nie zapomną z rajdu
były Ghadames, którego nazwa oznacza
„miejsce, które widzieliśmy po raz ostatni”, melodie wygrywane na lokalnych
instrumentach - zamary i tabli, a co
najważniejsze - życzliwość i gościnność, okazane przez dyrekcję schroniska
młodzieżowego, gdzie przyczepili kolejny
symbol pamięci Kazimierza Nowaka.
„Szlakiem wiodącym pośród fantastycznych krajobrazów […]”
Podczas opowieści o drugim etapie
rajdu wszyscy „jedynkowicze” nadstawiali
uszu z jeszcze większym zainteresowaniem
niż o poprzednim. W tej „rundzie” udział
wzięli: Anna Grabieniow, Marcin Lajborek, Kasper Piasecki oraz weterani - Fadel
Dahi, Hamid Saad i Dominik Szmajda,
a także Kazio. Kim był Kazio? Najbardziej
wytrwałym podróżnikiem, ani razu nie
narzekającym na niedogodne warunki
jazdy, czyli pluszowym misiem. Jako
miejsce startu wytypowano Al Aweynat.
9 grudnia rozpoczęto dalszą trasę. Nie
obyło się bez kontuzji - jako pierwszy
w walce został ranny Marcin Lajborek.
Na szczęście ból kolana minął, a na czas
niedyspozycji prowadził samochód. Pierwsza atrakcja turystyczna - Jeziora Ubari podziwiano z okien terenowej toyoty land.
Podczas pokonywania wydm doszło do
sytuacji, z której kolarze później się śmiali - auto utknęło i, starając się je wydostać, trzeba było wykopywać piasek spod
spodu.
Następnie udano się w dalszą drogę przez
góry - Harugi Czarne i Białe, nazwane tak
przez Kazimierza Nowaka. Tam urzekł ich
widok solnych kamieni na pustynnym piasku i nietypowe barwy skał, mianowicie
różowy i oliwkowy. Dalej zatrzymali się
w kolejnej opuszczonej medinie. Tam Anna
Grabieniow znalazła kolejnego pasażera na
gapę i konkurentkę Kazia do roli pupilka
i maskotki - szczeniaczka płci żeńskiej,
nazwanego od miejsca znalezienia Mediną. Wydobyto ją ze studni przy pomocy
wiadra na dwóch linkach. Różne ujęcia
i film przedstawiający zabieg mycia pieska
z kurzu i błota wywołały niemały entuzjazm w naszej auli. Zmianom kolejnych
slajdów ukazujących suczkę na tle pustyni,
samochodu, trzymanej w ramionach
uczestników rajdu towarzyszyło długie „aaach” i „ooo” do tego stopnia, że
w czasie wyświetlenia zdjęcia smażącej się
ryby również wzdychaliśmy.
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Kolejnym wielkim przeżyciem podróżników
okazała się… Wigilia. 24 grudnia znajdowali się w górach, niedaleko miasta Zellah.
Tam właśnie znaleźli niską akację, idealną
do przystrojenia w przeróżne przedmioty suszone owoce, wieczka od konserw, drewniane aniołki przewiezione z Polski oraz
Kazia. Nie lada wyzwaniem stało się
przyrządzenie potraw, czyli pierogów
(dzieło Fadela Dahi - w ramach farszu
zmieszano ziemniaki, cebulę, ser feta
i przyprawy, a ciasto wałkowano słoikiem
po oliwkach na masce samochodu), barszczu (tego zadania podjęła się jedyna kobieta
w składzie) oraz kompotu. By tradycji
stała się zadość, dołączyli do kolarzy również przypadkiem przejeżdżający ludzie,
dla których znalazło się dodatkowe
nakrycie.
Nie obyło się również bez wzruszeń.
Wigilijni goście, w ramach podziękowania
zabrali naszych bohaterów do Zellah. Mogli
tam zaznać nie lada luksusu, czyli skorzystać z normalnego prysznica, a nie jak
dotychczas, z girby (elastycznego bukłaka
z wodą). Poznali tu człowieka, z którym
spotkanie dodało im siły do dalszej wędrówki i pomogło zrozumieć prawdziwy sens
całej eskapady. Ponad osiemdziesięcioletni
mężczyzna imieniem Salah Ali Badran
pamiętał osobiście Kazimierza Nowaka.
Jako ośmioletnie dziecko widział pierwszego białego człowieka, przemierzającego
w samotności Saharę. Staruszek złożył
uroczyście podpis na pustych stronicach
książki „Rowerem i pieszo przez Czarny
Ląd”,
służącej
jako
tzw.
„książkę
- pałeczkę”.

„Od wieków nikt z Europejczyków nie
odważył się zapuścić w to uroczysko
dzikie, wiecznie tonące w mroku […]”
Libijska przygoda uczestników
II etapu sztafety dobiegła końca 8 stycznia, na granicy Egiptu, gdzie nastąpiło
przekazanie pałeczki kolejnej drużynie.
Ze spotkania nie dowiedzieliśmy się pewnej
bardzo ważnej rzeczy - co się stało potem?
Przyjechali do domu, ustawili rowery
w garażu. Wstawili wodę na herbatę
i wygodnie rozsiedli się w fotelu, rozmasowując zmęczone stopy. Spojrzeli na stojące
na półce zdjęcie mistrza i powiedzieli
w duchu: „Kazik, to dla ciebie”. A Wy,
Drodze „Jedynkowicze”, możecie dowiedzieć się o sztafecie więcej z czasopism
„Rowertour” oraz książki „Rowerem i pieszo
przez Czarny Ląd”, dostępnych w naszej
bibliotece. Aniu, Dominiku - dziękujemy
i gratulujemy - jesteście wielcy.
Warto zajrzeć na stronę:
www.afrykanowaka.pl
Iwona Stankiewicz

Kris, czyli
Rzecznik Praw
Ucznia

W tym roku szkolnym kadencję
Rzecznika Praw Ucznia pełni Krzysztof
Milewski, uczeń klasy 2 d, nietuzinkowa
i bardzo charakterystyczna postać. W tym
wywiadzie zdradzi nam w jaki sposób stoi
na straży uczniowskich praw, a także odpowie dlaczego czarny to najlepszy kolor,
a glany są najpraktyczniejszym obuwiem.
M.M: Na początek zadam Tobie rutynowe
pytanie - czym jest dla Ciebie powierzona
funkcja?
K.M: Powierzenie mi funkcji Recznika
Praw Ucznia jest dla mnie sporym wyróżnieniem, gdyż pokazuje, jakim mandatem
zaufania
jestem
obdarzony
wśród
uczniów.
M.M: O której i w jakie dni jesteś do dyspozycji uczniów, gdzie rezydujesz?
K.M: O każdej porze dnia i nocy (śmiech),
ale dyżur mam przewidziany na poniedziałek od około 16:20, przebywam na
Olimpie.
M.M: Czy masz wiele pracy?
K.M: Zdecydowanie nie. Mam nadzieję, że
to świadczy o naszej szkole, że nie stwarza
problemów, a nie o tym , że ludzie się
mnie boją.
M.M: Ulubiony kolor Rzecznika 1 LO
w Bydgoszczy to...?
K.M: To oczywiście czerń. Sam nie wiem
dlaczego, ale tak już było, jest i będzie.
M.M: Jakie są Twoje zainteresowania, czy
masz jakieś szczególne hobby?
K.M: Interesuje się wszystkim i niczym.
Lubię czytać książki o tematyce fantastycznej np. „Władca pierścieni”, spotykać się
z przyjaciółmi oraz interesuję się historią,
mam na myśli tutaj szczególnie starożytność.
M.M: Twój ulubiony przedmiot?
K.M: Moje glany.
M.M: Jaką książkę ostatnio przeczytałeś?
K.M: „Rodzina Borgiów”.
M.M: Jakiej muzyki słuchasz?
K.M: Zdecydowanie trash metalu.
M.M: Ulubiony zespół muzyczny?
K.M: Oczywiście Metallica.
M.M: Dziękuję za rozmowę.
K.M: Również dziękuję.
Magda Michalik

Ręka na pulsie

„Ach, ta szkoła!”
odc. 2 - Zaklęcia
i spiski czyli
dr(z)wina z drzwi
Marcowy poranek. Zmotywowana
zimnem, sprawnie przechodzę przez
rondo, skręcam i przebiegam ulicę Konarskiego. Zza rogu powoli wyłania się bryła tak
dobrze znanego mi budynku. Już niedługo! W biegu przetrząsam plecak, zawzięcie
poszukując identyfikatora. Przykładam go
do czytnika, chwila napięcia i... Nic! Za
moimi placami koleżanka dość dosadnie
wyraża swoje zdanie na temat procedury
wchodzenia do szkoły. W akcie desperacji
zwracam się z prośbą do wszechmocnego
pana Darka* i mruczę pod nosem zaklęcia
typu „Sezamie, otwórz się!”, podczas gdy

Czarne dłonie
Jest ich coraz więcej i posuwają się do
coraz gorszych rzeczy. Młodsi natarczywości uczą się od starszych. Gdy ich
widzisz, nie wiesz, czy już masz zacząć
się bać, czy też mieć nadzieję, że skręcą w drugą stronę. Potrafią tak odwrócić
Twoją uwagę, by ukraść Ci chociażby…
hamburgera!
Czy już wiecie o kim mowa ?
Można ich spotkać praktycznie
codziennie. Najbardziej lubią tramwaje,
którymi oczywiście jeżdżą na gapę, ponieważ żaden kanar nie ośmieli się poprosić
takiego lub taką o ukazanie biletu.
Potrafią unieprzyjemnić Ci nawet najpiękniejszy dzień, podstawiając Ci pod nos
kubek i prosząc o jałmużnę.
Młodsi
(dzieci na oko siedmioletnie) potrafią
posunąć się nawet do takich rzeczy jak
położenie Ci się na kolana, głaskanie po
głowie czy też klepnięcie po pośladkach,
włożenie ręki pod spódnicę.
Ale tramwaje to nie jedyne miejsce, gdzie możemy natrafić na Cyganów.
Dziewczyny z naszej szkoły miały ostatnio
nieprzyjemny incydent w McDonaldzie.

Różnica pokoleń
Czyli między dziećmi a rodzicami
Każdy rodzic powinien być dla
swojego dziecka oparciem oraz wspierać je we wszystkich jego decyzjach,
a przede wszystkim słuchać tego, co ma do
powiedzenia. Chcielibyśmy, żeby nasi
opiekunowie pomagali nam w wyborze
właściwych decyzji, nie narzucając nam
jednocześnie
swojej
woli,
traktowali nas jak równych sobie i nie uważali za
młodych, głupich i naiwnych. W końcu
nie jesteśmy już małymi dziećmi i umiemy
sami decydować o naszym życiu.
Jednak rodzice nie są już takiego
zdania. Świat się zmienia, ale ich poglądy
wciąż trzymają się stereotypów. Dzieci muszą być bezwzględnie podporządkowane
rozkazom i robić wszystko bez dyskusji.

moja towarzyszka kończy swą tyradę donośnym waleniem w drzwi. Pewnie wszystko
skończyłoby się pokornym obejściem
szkoły dookoła, gdyby nie pewna dobra
dusza, która się zlitowała i otworzyła nam
od wewnątrz.
Brzmi znajomo? Zapewne. Chyba
każdy
uczeń
Jedynki
miał
jakieś
przejścia z naszymi wspaniałymi, nowoczesnymi drzwiami. Sprawne i szybkie
wejście do szkoły nigdy nie jest do końca
pewne. Bywa, że przez kilka tygodni system
działa bez zarzutów, aby pewnego pięknego
dnia, przerażającym buczeniem zwyczajnie
odmówić nam wstępu. Ot, urok postępu.
Doświadczenie nauczyło mnie również,
iż w takich przypadkach nie należy szukać pomocy (ani tym bardziej zrozumienia)
u woźnego; próbując zgłosić problem przez
domofon usłyszysz, że macie wchodzić
od Gimnazjalnej, a gdy idąc od strony
parkingu zauważysz otwarte drzwi koło
szatni, skierują Cię stanowczo do tych

obok. Nawet jeśli one też nie działają i już
od jakiegoś czasu kłębi się przy nich tłum
sfrustrowanych uczniów. Osobna kwestia to cel tej całej szopki . Ja mam dwie
teorie:
a) Jako „ellytarna” szkoła musimy mieć elitarne drzwi
b) Owe drzwi mają udaremnić osobnikom
z zewnątrz infiltrację naszego środowiska
szkolnego oraz (nie daj Boże!) podpatrzenie
metod nauczania.
Tyle moich domysłów, a prawdy pewnie nie
poznamy nigdy.
Pozostaje nam więc tworzenie kolejnych teorii spiskowych, albo jak kto woli,
zakładanie się z przyjaciółmi - „otworzą się
dziś czy nie?”. No i oczywiście silna wiara
w to, że tym razem się uda.

Gdy po lekcjach szły na obiad, nawet przez
myśl im nie przeszło, że nie będzie im
dane zatopienie zębów w smacznym hamburgerze. Jeden świadek tego zdarzenia
opowiada nam:
„Widziałem siedzące przy stoliku cztery dziewczyny, do których w pewnym
momencie podeszła kobieta z dzieckiem,
prosząc o coś do jedzenia dla swojego synka. Gdy jedna z uczennic chciała dać trochę
frytek dla małego, Cyganka je rozrzuciła
i powiedziała, że chce coś innego, następnie
spróbowała wyrwać innej dziewczynie
zabawkę z zestawu Happy Meal. Ta zaoponowała i zaczęła się bronić, a wszyscy
ludzie zwrócili na nich wzrok, więc
kobieta odeszła. Minęło kilka minut,
dziewczyny na nowo zajęły się rozmową,
gdy nagle podbiegł do nich mały Cygan
i chciał zabrać im jedzenie, rzucając się
na tacę. Dziewczyny próbowały go
powstrzymać, ale nie dały rady. Mały
porwał więc kanapkę i chciał razem ze
swoją matką opuścić restaurację, jednak jeden z chłopaków siedzących dwa
stoliki obok chciał zachować się po
rycersku i spróbował zatrzymać uciekających, podczas gdy jedna z dziewczyn
pobiegła do obsługi. Cyganka zaczęła go

kopać i bić, chłopak nie miał żadnych
szans, żeby ich zatrzymać”. Wydaje się
nieprawdopodobne, prawda? W dwudziestym pierwszym wieku mamy prawo
wymagać komfortu zarówno jadąc tramwajem, idąc ulicą – nie mówiąc o jedzeniu
w restauracji! Ale czy ktoś się tym
przejmuje... ?
Cyganów możemy spotkać również
na dworcach, przystankach, czy też po
prostu na ulicach.
Musimy cały czas mieć się na baczności
i chować wartościowe rzeczy tylko i wyłącznie do wewnętrznych kieszeni, ponieważ
te zewnętrzne coraz częściej są głównym
celem ciemnych rąk.
Obserwując to, co się dzieje, nasuwa
nam się pewne pytanie. Dlaczego nikt z tym
nic nie robi? Władze tego nie widzą czy nie
chcą widzieć ? Do czego dojdzie, gdy młodzi
Cyganie, przyzwyczajeni do wymuszania
pieniędzy, nie powstrzymując się przed
niczym, dorosną? Czy poprzestaną na
wkładaniu rąk pod spódnicę? Czy wreszcie ktoś się obudzi i spróbuje rozwiązać
ten problem, bo my mamy już serdecznie
dosyć podróżowania w takich warunkach!
Ola Rulewska
Paulina Dzwończak

Chcieliby sami ułożyć nam życie, realizując
na nas swoje wybujałe ambicje i niespełnione marzenia, nawet jeżeli sami mamy
zupełnie inną wizję. Matki planują nam
śluby już od kołyski, a ojcowie od najmłodszych lat planują przekazanie rodzinnej
firmy lub przejęcie interesu.
Czy naprawdę tak ciężko jest zrozumieć, że czasy się zmieniły i że dzieci są już
na tym etapie życia i rozwoju, że chciałyby
same móc decydować o tym co jest dla
nich dobre, czego chcą, a na co nie mają
ochoty? Czy głównym życzeniem i pragnieniem naszych rodziców nie powinno być
to, żebyśmy to my byli szczęśliwi? Jednak
częściej zwracają uwagę na to, co wypada,
a co nie, bo w końcu co powie sąsiadka
czy babcia, gdy będziemy wracać nad
ranem do domu z imprezy lub gdy będziemy chcieli wyjechać na wakacje pod
namiot z drugą połówką ? Tak. Bardziej
liczy się opinia innych niż uczucia ich
własnych dzieci. Ciągle wypominają nam
nasze błędy, argumentując, że gdybyśmy

postąpili tak jak oni chcieli, to wszystko byłoby dobrze i nigdy byśmy niczego
nie żałowali. A jeżeli zrobią to, co chcemy
lub pozwolą nam wyjątkowo na coś nadzwyczajnego, to możemy mieć pewność, że
przez najbliższe kilka miesięcy będą nam
to codziennie wypominać. A gdy naprawdę
potrzebujemy ich rady, to prawie zawsze
słyszymy cudowne „rób co chcesz”.
Coraz częściej stajemy przed dylematem: co mamy robić ? Być posłusznym
rodzicom i wykonywać bez słowa wszystkie
polecenia, spełniając ich oczekiwania, ale
postępować wbrew sobie? Czy jednak buntować się, przeciwstawiać, ale żyć w zgodzie
z samym sobą? Przecież nikt z nas nie chce
sprawiać nikomu przykrości ani zawodu,
bo pomimo wszystko kochamy naszych
rodziców i naprawdę bardzo żałujemy, że
aż tak trudno jest się z nimi dogadać.

*Mam na myśli motyw z filmu „Job”
Dominika Matczyńska

Paulina Dzwończak
Monika Fliszewska
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Siema, narka
i pozdro.
Idę ulicą Gdańską, przede mną grupka
młodzieży w iście wiosennym nastroju.
W wieku około szesnastu lat. Namiętnie
dyskutują o jakiejś niesłychanie zajmującej sprawie. Gestykulują, przerywają sobie
nawzajem, a wręcz się przekrzykują. Co
pewien czas słyszę przerywniki typu „żal.
pl”, „ale bajer”, „zajebiście”, „pozdro”,
„mega vixa”, „odlot”, „ale akcja”, „full
wypas”. Idąca obok starsza pani patrzy na
grupę spod masywnych, owalnych okularów. Kiwa głową. Zapewne nie rozumie
sensu całej tej konwersacji. I tutaj narodził się we mnie pewien pomysł. A gdyby
tak popytać młodzież wcześniej urodzoną
o znajomość slangu młodzieżowego? Od
pomysłu do realizacji nie jest daleka droga.
Wyposażona w zeszyt i długopis zaraz po
zakończeniu szkolnych zajęć ruszyłam
odkrywać nowe znaczenia typowych wyrażeń młodzieżowych. Zatrzymuję starszego
pana. Siwe włosy, fikuśny zielony kapelusz,

Nie taka fantastyka zwykła...
Zaczytywałeś się w książkach Tolkien’a? Fascynował Cię zupełnie inny świat
– pełen fantastycznych stworów, krasnoludów z prawdziwego zdarzenia, elfów? Świat,
który istnieje tylko w wyobraźni twórców
i miłośników fantastyki? Tak? To się świetnie składa, ponieważ...
... był sobie klub!
MASKON, taką nazwę nosi klub zrzeszający ludzi, których zainteresowania
sięgają, rzec można, świata baśniowego.
Oczywiście jest to duże uogólnienie. Sama
nazwa „Klub Fantastyki” to, moim
zdaniem, bardzo ogólne pojęcie, gdyż
szperając trochę bardziej, doszukałam
się wielu różnych tajemnic, jakie kryje
w sobie fantastyka. Nie mówiąc o tym, że
istnieje jako kierunek w literaturze, kinie
i innych dziedzinach kultury i sztuki. Ktoś
mógłby rzec – phi, to nie dla mnie, jak
można interesować się stworkami, jakimiś
legendarnymi smokami, czy czymś w tym
rodzaju? Nazwijmy tę osobę po imieniu –
taki „mądry” realista, nie mający za grosz
wyobraźni, nie zdaje sobie nawet sprawy,
że dla niektórych jest to sposób na życie.
Na czym to polega?
Funkcjonuje tak, jak każdy najzwyklejszy klub – jest grupa ludzi, którzy
zajmują się organizacją, wkładając w to
całą swoją pasję. Organizują spotkania
w wyznaczonych terminach, ale i inne
ciekawe imprezy, jak na przykład Gieł-
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długie zielone palto, w ręku parasolka.
- Czy wie pan co znaczą słowa: pozdro,
narka?
Delikwent z animuszem chwali się znajomością znaczenia, o dziwo odpowiada
bezbłędnie. Jestem nieco zdziwiona.
Idę dalej, swoje kroki kieruję ku Staremu
Rynkowi.
Tym razem proszę o odpowiedź panią
w wieku około pięćdziesięciu lat.
- Czy wie pani co oznacza słowo vixa?
Kobieta chwilę milczy. Przygląda mi się
uważnie. Odpowiada:
- To są takie zajęcia gimnastyczne. Po
udzieleniu odpowiedzi zaczyna opowiadać mi o swojej młodości, a konkretnie
o czasach licealnych. Po około pięciu
minutach, kiedy to zasób pradawnych
wspomnień najwidoczniej jej się wyczerpał
poprosiła mnie o kolejną językową zagadkę. Przystałam na takową propozycję.
- Proszę powiedzieć co znaczy wyrażenie
żal.pl?
Tym razem bez namysłu odpowiada:
- Jest to takie określenie dotyczące czegoś
dennie nudnego, a „pl”, bo w końcu
jesteśmy Polakami.

Więc jak to jest z tym slangiem młodzieżowym?
Możemy zauważyć, że cechuje go duża
zmienność czasowa. W każdym dziesięcioleciu młodzież używa specyficznych
dla siebie określeń, które następnie
zmieniają swoje znaczenie, lub zastępowane są przez inne. Przykładowa „vixa”
mogła kiedyś oznaczać zajęcia gimnastyczne, a dzisiaj stała się określeniem imprezy.
Teraz należy odpowiedzieć na pytanie: czy
slang młodzieżowy jest czymś złym?
Językowi puryści, którzy rygorystycznie dbają o poprawność i czystość języka
zapewne jednogłośnie odpowiedzieliby, że
slang to największe zło. Jednakże, jako że
znaczna większość Polaków murem stoi
za liberalizmem językowym, to odpowiem,
że slang to coś normalnego i używany
w rozsądnych granicach bawi, wzbogaca zasób słownictwa oraz ubarwia nasze
wypowiedzi, a przecież spikanie po polsku
jest trendi.

da Fantastyki, gdzie miłośnicy mogą się
wymieniać, kupować, sprzedawać np.
książki, gry komputerowe (także RPG),
filmy, gry karciane, planszowe, a nawet
różne figurki z książkowymi i filmowymi
postaciami – niektóre z nich są znane tylko fantastom. Nagłośnionym wydarzeniem
jest także Festiwal Fantastyki, który
ostatnio miał miejsce w Bydgoszczy. Trwał
dwa dni (7 – 8 kwietnia), a każdy z nich od
rana do wieczora wypełniony był... fantastyką, oczywiście. Miały tam miejsce różne
tematyczne prelekcje, spotkania autorskie
(np. z Markiem Żelkowskim), pokazy walk
rycerskich, pokazy multimedialne, dyskusje na bliskie Klubowi tematy (jednym
z nich: „Fantastyka a surrealizm” z udziałem autora wernisażu R. Nowakiem)...
Mogłabym wymieniać i wymieniać, plan
naprawdę był przygotowany rzetelnie.
Oprócz bydgoskiego festiwalu, miał także
miejsce festiwal „SFera 2007” – dawno,
zgadzam się, ale do zainteresowanych należy śledzenie, czy są w planach kolejne
tego typu imprezy i... do dzieła!

kuchni rycerskiej, istnieją bractwa, festyny rycerskie, różne pokazy... i to wszystko
także w Bydgoszczy!
Kolejnym tematem pokrewnym fantastyki
jest także – co mnie zaintrygowało – parapsychologia. Zainteresowani brną w dość
„śliskie” tematy, takie jak egzorcyzmy, a
także zagłębiają się trochę we wszechświat,
co daje ciekawe efekty (czakry w ludzkim
ciele – czy ktoś o tym słyszał?).

Tylko fantastyka?
KF Maskon podzielił swoje stowarzyszenie na sekcje wg głównych zainteresowań: sekcja Tolkienowska, sekcja
młodzieżowa, Teatr Strefy, a nawet sekcja
ekologiczna. Istnieje także Biblioteka Fantastyczna im. Janusza A. Zajdla, gdzie każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie
(na forum zaś członkowie klubu wymieniają się spostrzeżeniami, opiniami – jest tam
cały dział poświęcony literaturze).
Pewnie wiele osób się zdziwi, ale tematem
pokrewnym fantastyce jest także rycerstwo.
Klubowicze organizują sesje RPG, wieczory
średniowieczne, poruszony został temat

Magda Michalik

Na zakończenie
Do klubu może należeć każdy, niezależnie od wieku. Wystarczy po prostu
rozumieć ten świat. Sama uważam, że
przyglądając się głębiej fantastyce, można
zobaczyć dużo więcej niż te słynne krasnoludy i elfy, bowiem nie na tym rzecz polega.
Pasja, jaką klubowicze wkładają w istnienie tego stowarzyszenia, robi naprawdę
duże wrażenie - znają gatunki istot stworzonych przez ludzką wyobraźnię, w księgarniach można znaleźć całe encyklopedie
fantastyki, które najbardziej wytrwali „maskończycy” mają w małym palcu.
Żeby każdy mógł sam zobaczyć, na czym
dokładnie rzecz polega, odsyłam na stronę internetową http://www.kfmaskon.
fora.pl/ , gdzie dostępne są informacje o
spotkaniach, wszystkich tych sekcjach, o
których pisałam oraz – przede wszystkim
– dzięki temu forum każdy zainteresowany
będzie mógł nawiązać kontakt z zaprawionym w bojach członkiem KF Maskon.
Zachęcam miłośników Tolkiena, Sapkowskiego do przyjrzenia się klubowi – chyba
każdy lubi dzielić z kimś swoją pasję, poszerzać jej horyzonty, prawda?
Ola Rulewska

Ręk a na pulsie

Z Drzycimia
do Tokio

Marta Dyks. 21-letnia studentka
filologii polskiej, absolwentka VI LO
w Bydgoszczy.
Do agencji modelek trafiła, szukając
nowych doświadczeń. Dziś jest „wschodzącą gwiazdą” wśród polskich modelek,
w kraju opiekuje się nią agencja Rebel
Models, a poza granicami naszego państwa
między innymi Elite z Mediolanu. Nam
udało się namówić ją na rozmowę i to właśnie nam opowiada o początkach swojej
kariery i ciężkiej pracy, jaką musi wkładać
oraz o poświęceniu, jakiego wymaga taki
sposób życia.
Wywiad przeprowadzamy na odległość, ponieważ obowiązki nie pozwoliły
Marcie na powrót do domu w ten
weekend.

Wiadomo nam, że na plan „Magicznego drzewa” trafiłaś z zamiarem zrobienia
kariery aktorskiej. Jak to się stało, że
w efekcie zostałaś modelką ?
Marta: Na plan „Magicznego drzewa” trafiłam raczej przypadkiem, bez żadnych celów ani zamiarów. Chciałam doświadczyć czegoś nowego. Do tego był to
okres wakacyjny, więc to też fajny sposób
na spędzenie wolnego czasu. Swoich sił
w modelingu próbowałam kilkakrotnie jeszcze zanim trafiłam na plan filmowy. Jednak
mała znajomość branży powodowała, że
swoje kroki kierowałam w złe strony. Kilkakrotne zraziłam się, co spowodowało, że
odpuściłam. Pewnego dnia dostałam
jednak zaproszenie od jednej z agencji dla
modelek do wzięcia udziału w konkursie
na nowe twarze. Przeszłam pierwszy etap,
drugi, doszłam do finału. Po tygodniowym
zgrupowaniu odbył się finał. Międzynarodowe jury, w którego skład wchodzili
pracownicy agencji z zagranicy zadecydowali o przyznaniu mi drugiego miejsca.
Zaczęły się kontrakty, wyjazdy, prace
w Polsce i za granicą.
A co na to chłopak i rodzina? Wspierali czy potępiali?
M: Nikt z moich bliskich nigdy mnie
nie potępiał. Wręcz przeciwnie, wszyscy
bardzo mnie wspierają i mi kibicują. Czasami przychodzą chwile zwątpienia. Po co
to w ogóle robię, nie nadaję się do tego,
może powinnam zrezygnować, to nie dla
mnie itd. Ale nigdy nie zostaję z tym sama.
Rozmowy bardzo mi pomagają.
Jak godzisz studia i pracę ? Zapewne
musisz często wyjeżdżać.

M: Nie jest to takie łatwe. Czasami czuję, że najlepiej by było, jakbym
się rozdwoiła, niestety, tak się nie da.
Musiałam nauczyć się zarządzać swoim
czasem. Przez to, że godzę studia i pracę
często zmuszona jestem do samodzielnej
nauki, która bardzo często musi być dużo
intensywniejsza niż moich kolegów i koleżanek. Wiadomo przecież, że samodzielnie
trudno jest nadrobić pewne zaległości.
Mój dzień na kontrakcie zagranicznym
wygląda na ogół tak, że wracając wieczorem do mieszkania zabieram się za naukę.
Staram się tak zarządzać czasem, żeby
nie kolidowało to z ważnymi zajęciami.
Czasami jednak kontrakty za granicą
powodują, że po powrocie muszę dużo
bardziej poświęcić się nauce. Oddać zaległe
prace, napisać kolokwia, odrobić nieobecności. Bardzo pomagają mi moi koledzy
i koleżanki. Są bardzo pomocni i życzliwi.
Bez nich byłoby o wiele trudniej.
Niedawno wróciłaś z nowego kontraktu. Jesteśmy ciekawi jak wygląda twój
dzień w pracy ?
M: Dwa dni temu wróciłam z dwutygodniowego kontraktu w Paryżu. W dniach
02.03-10.03 odbywał się Fashion Week
Paris, czyli największa impreza modowa
na świecie. Pokazy w Paryżu wieńczyły
wszystkie Fashion Week’i odbywające się
w ostatnim czasie, w takich miastach
jak Mediolan, Tokio, Nowy Jork, Londyn,
Madryt itd. Podczas pierwszego tygodnia
każdy dzień polegał na pojawianiu się
na castingach. Każdy projektant przed
pokazem robi casting, aby móc wybrać
odpowiednie dla siebie modelki. Na takich
castingach pojawia się wiele dziewcząt więc
trzeba z wielką cierpliwością czekać na
swoją kolej. Każdego dnia dostajemy spis
castingów wraz z godzinami oraz adresami. Po mieście poruszamy się samodzielnie
z mapą w rękach. Czasami godziny
castingów się pokrywają, bądź miejsca
są od siebie bardzo oddalone. Cały dzień
jest się więc w ruchu i poza hotelem. Nie
jest to łatwe. Czasami wraca się późnym
wieczorem z odciskami na nogach. Ja
w między czasie musiałam wrócić na dwa
dni do Polski, aby napisać egzamin na
uczelni, więc mimo zmęczenia i późnych
powrotów do hotelu musiałam zasiadać do
nauki. Kiedy dostanie się już pracę czy to
sesję zdjęciową do gazety, czy to pokaz, to
dzień wygląda już zupełnie inaczej.

wyrzeczeniami. Wymaga się żeby modelki
były szczupłe i jest jakaś górna granica
tego, jakie maksymalnie możemy mieć wymiary. Pod względem jedzenia, kalorii itd.
nie mam problemu. Z natury jestem osobą
szczupłą. Staram się w miarę możliwości
uprawiać sporty. Pracuję swoim wyglądem,
więc muszę o niego dbać, ale tego nie można nazwać wyrzeczeniem. Jem wszystko
to, na co mam ochotę. Wyrzeczenia polegają raczej na tym, że nie mogę wrócić do
domu i spotkać się z rodziną (mieszkam
w Warszawie) dlatego, że wyjeżdżam za
granicę, bądź mam pracę w Polsce.

Czy polecasz innym dziewczynom
(lub chłopakom) taki sposób na życie ? Czy
jest on może zbyt bardzo stresujący ?
M: Dla jednych dla praca to tylko
chwilowa rozrywka, a inni traktują to poważnie jak pracę. Praca ta, jak każda inna,
ma swoje plusy i minusy. Plusów jest wiele
np. poznajemy nowych ludzi, podróżujemy
po świecie, zarabiamy pieniądze. Z drugiej strony nie jest kolorowo. Dużo stresu,
dużo pułapek, niebezpieczeństw. Uważam,
że mnie spotkało to w odpowiednim czasie.
Jestem dojrzała i poważnie traktuję moją
pracę. Znam plusy, minusy, podchodzę
profesjonalnie. Często spotyka się wiele
dziewcząt, z reguły są to te młodsze, dla
których to jedna wielka zabawa. Jeżdżą po
świecie, szkoła schodzi na dalszy plan, do
tego pracy też się nie poświęcają, i kończy
się na imprezowaniu. Nie potrafię powiedzieć czy polecam, czy nie. To trudne. To
każdego indywidualna decyzja, którą należy podjąć po dogłębnym zaznajomieniu się
z tematem.
Czy jesteś zadowolona z tego co robisz ?
M: Myślę, że jestem. Tym bardziej
teraz. Jakiś czas temu zmieniłam swoją
agencję, która mnie reprezentuję. Czuję, że zaczął się jeszcze lepszy czas. Lubię
jednak czuć, że nie tylko ja jestem zadowolona z pracy, którą wykonuję. To miłe mieć
świadomość, że zrobiło się coś dobrze, że
nie rozczarowałam. Zadowolona jestem
przede wszystkim z tego, że mogę godzić
szkołę pracę, co często nie jest łatwe i do
tego stresujące. Ale nie muszę rezygnować
z jednego na korzyść drugiego. Czułabym
się wtedy mało usatysfakcjonowana.
Z Martą Dyks rozmawiały:
Paulina Dzwończak
oraz Ola Rulewska

Czy Twoja praca wymaga wyrzeczeń?
Stosujesz diety, liczysz kalorie?
M: Z tego co wiem, dla niektórych
dziewcząt praca ta wiąże się z wieloma

Martę możecie zobaczyć na okładce kwietniowego „Avanti”.
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Skuwka, zasuwka...

Skuwka,
zasuwka...

Czyli małe co nieco
o poprawności językowej!
„Niebo włożyło turban obłoczny z jaskółką,
Jabłonie stoją w wielkich kapeluszach
z kwiatów, Szeptania-pogłaskania lecą
z pyłem kwiatów (...).
Lipy stroją się w jedwab zielony i nowy,
Jak biżuterie szczęścia płoną sznury kwiatów, Pocałunki żeglują na muzyce kwiatów
(...).”
W wiosennym wydaniu Ellyty, moją
„Skuwkę...” postanowiłam zacząć w iście
wiosennym stylu – jak widać. Wierszem
faworyzowanej przeze mnie autorki, której
trochę twórczości dodałam już w poprzednim artykule tegoż działu naszej gazety.
Wiosna... Długo na nią czekaliśmy,
prawda? W tym roku zmuszeni byliśmy
przeżyć mrozy, zawieje, wszelkie utrudnienia związane z zimą. Aż wreszcie nawet
ci, którzy uwielbiają tę białą porę roku,
musieli przyznać, że mają dosyć. Nie
mogliśmy się doczekać, ale – jak zawsze –
cierpliwość popłaca. Od paru dni jest tak
rozkosznie ciepło, wiosennie. Ludzie częściej się uśmiechają, mają w sobie więcej
optymizmu, wszystko wraca do życia – nagle
mamy pełno pomysłów, jesteśmy kreatywni. Zaczynają nas osaczać „wiosenne kolekcje” w sklepach z odzieżą, nowa moda...
Wszystko, byle zachęcić ludzi do wydawania pieniędzy. Ale kto powiedział, że moda
jest tylko w sklepach i na ulicach? Zacznę

może bardziej formalnie: moda w języku
przejawia się we wzroście częstotliwości
użyć pewnych wyrazów lub wyrażeń, co nie
jest uzasadnione rangą nazywanych przez
te wyrazy desygnatów, nie wynika więc
z potrzeb informacyjnych („Słownik wiedzy
o języku” I. Półciennik). Nie trzeba chyba
dosadniej tego tłumaczyć, bo większości
osób na hasło „modne słowo” przychodzą
na myśl wszystkie fajne, superowe, zwałowe tudzież nie do ogarnięcia rzeczy, no nie?
Dlaczego więc napisałam, że z językową
modą jest większy problem? Ponieważ nie
chodzi tu o bluzkę, którą później wyrzucimy i wiele na tym nie stracimy (bo
przecież z początkiem lata modne będą
inne, więc się kupi), ale o cały proces,
w wyniku którego nasz język ubożeje.
Jest on, o ironio, bardzo prosty i szybki.
Używamy nowych słów, często pochodzenia
zagranicznego, tworzymy neologizmy głównie z potrzeby wyrażenia własnych uczuć,
myśli w niebanalny sposób. Używamy
ich, bo są ciekawsze, zwracają uwagę, na
pewno porażą wszystkich swoją atrakcyjnością. Z czasem zapominamy o wszelkich
synonimach, ograniczając się jedynie do
tych modnych paru słówek, które zastępują nam cały słownik. Szybko wyrazy te
stają się frazesami, na czym traci nasz
język, ponieważ zaczynają funkcjonować
jako tak zwane „słowa-wytrychy”. Stają
się na tyle powszechne, że zapominamy
o synonimach. Przykładem jest chociażby
„pełny” – po zjedzeniu porządnego obiadu
mówi się czasem „Jestem pełny”, prawda? Poza tym przymiotnik ten pokonał
inne, takie jak: kompletny, szczegółowy,
wyczerpujący. Podobnie jest z czasownikiem „promować” (synonimy: chronić,
doceniać, nagradzać, popierać, preferować, rozwijać). Nie wspomnę oczywiście

o wszędobylskim przymiotniku „fajny”...
I nie będę sobą, jeśli nie napiszę, jak
denerwujące jest „ogarnianie” różnych rzeczy. To jednak pozostawiam dla refleksji
Czytelnikom.
Podsumowując, myślę, że lepiej
byłoby, gdybyśmy dali sobie spokój
z wprowadzaniem w świat mody naszego
słownictwa. Kupić ładną rzecz to jedno,
ale okaleczać ojczysty język to zupełnie co
innego, prawda?
Gdy wertowałam sobie „Rzecz
o języku” Jana Miodka w poszukiwaniu ciekawostek dla „Skuwki”, znalazłam
wzmiankę o użyciu wyrazów ad hoc. Jest
nam to znane, prawda? Ad hoc przecież
robimy
różne
rzeczy,
podejmujemy
decyzje. Ad hoc, czyli – tak jak do tej pory
myślałam – spontanicznie, przypadkowo.
Pan o przemiłym nazwisku Miodek uświadomił mi jednak, iż te wyrazy (pochodzenia
łacińskiego przy okazji) znaczą zupełnie
coś innego. Paradoksalnie „ad hoc” oznacza dosłownie „do tego”, czyli: doraźnie,
specjalnie w tym celu. Toteż jeśli ktoś coś
wymyślił ad hoc – oznacza, że wymyślił to
specjalnie.
Wszystko musi mieć swój koniec, nie
tylko zima, więc muszę postawić ostateczną kropkę moim jakże moralizatorskim
wynurzeniom. Zanim jednak to zrobię,
chciałabym życzyć maturzystom połamania
długopisów w maju. Obyście na egzaminie
z polskiego nie myśleli zbyt dużo o modzie
i pisali wszystko ad hoc... Powodzenia!
Ostateczną kropkę czas postawić. Do
następnego razu.
Ola Rulewska

Cool-tura

James Patterson„Listy pisane miłością” - inny wymiar miłości

Nie przepadałam za książkami
o zakochaniu, gdyż wydawały mi się zbyt
pospolite aż do czasu, kiedy odkryłam
powieść Jamesa Pattersona. To nietypowa
opowieść o miłości kobiety i mężczyzny,
ale i nie tylko. Znajdziecie w niej również
miłość dwóch przyjaciółek i wiele innych
odmian tego wspaniałego uczucia.
Młoda wdowa o imieniu Jennifer
traci swojego męża Danny’iego i nie może
odnaleźć spokoju. Pomaga jej w tym babcia
Sam, która jest jej najlepszą przyjaciółką.
Babcia Jennifer mieszka w pięknym domku w Lake Geneva, który jest bardzo bliski
młodej wdowie, gdyż spędziła w nim wiele
wspaniałych lat. Niestety pewnego dnia jej
babcia ulega wypadkowi i zapada w śpiączkę. Jennifer rzuca wszystko i wyjeżdża do
swojego ukochanego domu, w którym
czekają na nią listy od babci mówiące o jej
drugim życiu. W najmniej oczekiwanym
momencie do jej drzwi zapuka przyjaciel
z dawnych lat, Brendan. Co wydarzy się
później, musicie przeczytać już sami.
Książkę czyta się łatwo i przyjemnie. Są w niej momenty wzruszające
i sprzyjające refleksjom, a zakończenie jest
bardzo zaskakujące, ale o tym musicie
przekonać się sami. Polecam!
Ola Jelińska
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Nostalgia anioła
Długo czekałam na kolejną produkcję Petera Jacksona. Reżyser, szerszej
publiczności znany głównie z produkcji
„Władca Pierścieni”, przez ostatni rok
zaszył się w studiu. Teraz powrócił, zmieniony, z ekranizacją powieści „Nostalgia
anioła” Alice Sebold.
„Nostalgia” to historia brutalnie
zamordowanej
czternastoletniej
Susie
Salmon, opowiadana przez nią samą już
po śmierci. Szczęśliwie fabuła okazała się
zupełnie nieprzewidywalna. Nie trzyma
widza w napięciu, jednak w swój sposób
„wciąga”.
Od strony artystycznej „Nostalgia”
zdaje się dość przeciętna, co nie wpływa
niekorzystnie na ocenę całości – śmiało mogę stwierdzić, że stylistyczny zwrot
Jacksonowi się opłacił i całe szczęście, film
nie jest przesycony efektami specjalnymi.
Niewątpliwie niektórym fanom „Władcy
Pierścieni” (do których też należę, jednak
nowa odsłona Jacksona przypadła mi do
gustu), zależnie od oczekiwań, liryczna
przemiana reżysera i zupełnie nowa, wcześniej nie znana skłonność do prostoty może
się nie spodobać. Z drugiej strony mistrz
zekranizowanego fantasy miał szansę się
wykazać w scenach ukazujących „życie po
życiu” Susan. Moim zdaniem dobrze

Cool-tura
przedstawił świat między niebem a ziemią,
gdzie mogą się spełnić wszystkie życzenia
(prócz jednego – powrotu do domu). Idealne, bajkowe, niemożliwe miejsce stało się
całkiem przekonujące. Obrazy uzupełnia
świetna muzyka. Na tym polu reżyser
kolejny już raz udowodnił, że ma talent do
wyboru odpowiednich ludzi – do współpracy przy „Nostalgii” zaprosił Briana Eno.
Ścieżkę dźwiękową odsłuchałam jeszcze
przed pójściem do kina, zainteresowana
jej krótką prezentacją w trailerze; po
obejrzeniu filmu również nie byłam zawiedziona. Moją szczególną uwagę zwróciła
„Alice” Cocteau Twins, lecz pozostałe
utwory skomponowane przez Eno na
potrzeby filmu, konkretnych scen, również
okazały się interesujące.

Mówiąc o ludziach, nie można
zapomnieć o aktorach. W filmie pierwszoplanową rolę gra Saoirse Ronan – mało
popularna aktorka młodego pokolenia
(znana mi jedynie z roli Briony Tallis
w „Pokucie” i tylko ze względu na moje
zainteresowanie książkami Iana McEwana,
autora „Pokuty” właśnie). Sądzę jednak, że
wybór Ronan był strzałem w dziesiątkę –
świetnie, mimo młodego wieku – pokazała
całą gamę uczuć, od radości po rozpacz
i zawiść.
Na uwagę zasługuje także Stanley Tucci, który w „Nostalgii” pojawia się
jako sąsiad, a zarazem morderca Susan.
Rodziców zmarłej zagrali Mark Wahlberg,
który najlepiej zaprezentował się w scenie
rozpaczy ojca, za to Rachel Weisz, jako Abigail Salmon wtopiła się w tło. Scenarzyści
nie dali jej się wykazać, gdyż pojawiała się
tylko jako płacząca matka.
W przeciwieństwie do Weisz, genialnie
zaprezentowała się babcia Susie (w tej roli
Susan Sarandon). Była jedyną charyzmatyczną i wprowadzającą humor postacią,
myślę, że potrzebną. Ze wszystkich postaci
drugoplanowych zdecydowanie zaprezentowała się najlepiej.
Film oglądałam z niekłamaną przyjemnością, uważam, że jest niesamowitą opowieścią o zaakceptowaniu świata bez siebie,
pogodzeniu się z nieobecnością, zapomnieniem, a przede wszystkim pozwoleniu na
szczęście bliskich. Polecam go wszystkim
zainteresowanym przemianą reżysera, która na mnie wywarła ogromne wrażenie,
a także tym, którzy szukają filmu, który
może zaskoczyć swoją fabułą, gdyż „Nostalgia anioła” z pewnością do takich należy.
Joanna Kowalska

„Cień wiatru”
Nazwę Barcelona zna chyba każdy człowiek mieszkający w Europie lub
Ameryce. Nawet jeśli miałby problem ze
wskazaniem, gdzie konkretnie się ona
znajduje, nie wyobrażam sobie, żeby
ktokolwiek nigdy nie słyszał o mieście
w Katalonii albo przynajmniej o wyczynach
i dokonaniach reprezentujących je piłkarzy. Zdaje się jednak, że, niestety, wielu
z nas zna Barcelonę tylko za sprawą wyżej
wspomnianych jedenastu powodów i kojarzy ją jako jedną z europejskich stolic piłki
nożnej. Na szczęście dla tych, którzy
woleliby ujrzeć w tym mieście coś więcej
niż F. C. Barcelona jest Carlos Ruiz Zafón.
Cień wiatru na pewno nie jest lekturą późnowiosenno-wakacyjną. Perypetie
bohaterów skłaniają raczej do refleksji,
różnorakich rozważań i zdecydowanie nie wprowadzają w dobry nastrój, toteż czytanie zalecam teraz,
w okresie, kiedy jeszcze nic nie
przebudziło się do życia, a wiosna
nadal wydaje się być odległą.
W przeciwnym razie jedyne, co
mogę obiecać to popsucie sobie
nastroju w czasie, gdy wszyscy dookoła będą cieszyli się z nadejścia
wiosny, wyższych temperatur i ze
zbliżającego
się
końca
roku
szkolnego. Co więcej, nie wierzę
w to, że rozpraszany piękną pogodą ktokolwiek będzie w stanie
skupić się na lekturze na tyle,
żeby
zrozumieć
problematykę
tekstu i spamiętać wszystkie,
mogłoby się wydawać, luźno powiązane ze sobą wątki tak, aby na sam
koniec nie zastanawiać się kto z kim
i dlaczego. Z tegoż powodu radzę również przeciągać trochę
lekturę (co w roku szkolnym nie
powinno być problemem), żeby poszczególne postaci i wydarzenia
skutecznie
wyryły
nam
się
w pamięci.
Rozciąganie w czasie czytania
„Cienia
wiatru”
jest,
w przeciwieństwie do wielu innych
powieści, dosyć pomocne, jako
że pozwala czytelnikowi zgłębić
i pokojarzyć ze sobą wszystkie wątki.
A trochę ich jest. Akcja książki rozgrywa
się w powojennej (w kontekście hiszpańskiej wojny domowej) Barcelonie, czyli
w latach 40. XX wieku oraz na przestrzeni
dwóch kolejnych dekad. Głównymi bohaterami są nastoletni Daniel Sempere oraz
przewijający się cały czas, a jednak nie
biorący tak naprawdę udziału w całej
historii aż do kilkudziesięciu ostatnich
stron, Julián Carax – tajemniczy autor
kilku książek, które z niewyjaśnionych
powodów ktoś wyszukuje, a następnie pali.
Młody Daniel zaprowadzony przez ojca na
Cmentarz Zapomnianych Książek odnajduje jeden z ostatnich egzemplarzy powieści
Caraxa, po czym zafascynowany książką
postanawia dowiedzieć się kim jest tajemniczy autor. Kiedy dowiaduje się, że jest
w
posiadaniu
ostatniej
niespalonej
powieści Juliana, postanawia rozwiązać
zagadkę autora nieświadomie wchodząc
do wybitnie niebezpiecznej, prowadzonej
od kilkunastu lat gry, w której stawką jest
oczywiście życie. Jak się okazuje, późniejsze wydarzenia ukażą nam, że w niektórych

zabawach wszystkie chwyty są dozwolone
i w dodatku każdy gracz, poza Danielem
i jego najbliższym przyjacielem Ferminem,
dysponuje asem w rękawie.
Przyznam szczerze, że kiedy ujrzałem na okładce nazwę: Cmentarz
Zapomnianych
Książek,
delikatnie
odkładając książkę przeszedłem do innej
części sklepu i dopiero po kilku pochlebnych opiniach od zaufanych w tej kwestii
ludzi, przekonałem się do nabytku. Na całe
szczęście, bo ostatni raz kiedy czytałem
powieść wprost z Hiszpanii, była to Skryba autorstwa Antonia Garrido, którą porzuciłem po nieco ponad stu stronach,
gdyż język jakim była napisana i rażąca
w oczy niezgodność historyczna były nie do
zniesienia. Cień wiatru to jednak, na
szczęście, nie Skryba tak wielce zachwalana na okładce przez wydawnictwo. Powieść
Zafona to jedna z najlepiej napisanych

książek jakie miałem okazję i przyjemność
czytać i zawdzięcza to z pewnością genialnemu pióru autora, którego chyba sam
pan Bóg natchnął lub przynajmniej był
pod wpływem środków odurzających. Niemniej jednak pod względem stylistycznym
powieść jest mistrzostwem.
Podsumowując, Cień wiatru nie
jest lekturą, którą należałoby odłożyć na
później, chyba że do przyszłej zimy, ale
osobiście nie radzę. Książka, mimo że
pełna śmierci, bólu i najgorszego cierpienia z wszystkich - niczym niezmąconej
samotności, kończy się w miarę szczęśliwie, ale wprowadza czytelnika w przykry
stan trudnej do przełamania nostalgii,
bowiem trudno jest nie przywiązać się do
bohaterów powieści i po zakończonej lekturze za nimi nie tęsknić. Właśnie dlatego
książkę polecam na teraz, kiedy jest na to
dobry, późnozimowy, czas.
Wojtek Wałęsa
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Druga strona lustra
WESOŁY, uśmiechnięty,
POZYTYWNIE nastawiony
do życia, pełen ENERGII
i cierpliwości, OTWARTY
i zawsze chętny do POMOCY! Wiecie o kim mowa?
Tak!
To prof. Ernest EssumanMensah. Chcecie wiedzieć
więcej? … Nie traćcie czasu!
Czytajcie!

J.Ł: Co wydarzyło się w Pana życiu, że
przyjechał Pan do Polski?
E.E.-M.: W 1976 roku nie zdałem matury
z chemii, więc musiałem pisać poprawkę
w 1977 roku. W tamtym czasie pojawiły się
w naszych gazetach ogłoszenia o zapisach
na studia uniwersyteckie 1-szego stopnia,
które mogliśmy podjąć w ówczesnych
krajach socjalistycznych pod warunkiem,
że spełnimy odpowiednie wymagania (dotyczyło to uczniów, którzy zdali maturę,
lecz z braku wolnych miejsc nie zostali
przyjęci). W związku z tym, że zdałem trzy
przedmioty (fizykę, matematykę i wiedzę
ogólną), mogłem studiować to pierwsze
lub drugie, lecz wtedy rozmyślałem nad
budownictwem lub inżynierii lotniczej,
więc zdecydowałem wziąć kolejny rok
poprawki.
Ogłoszenia
miały
tylko
następujące
3 wymagania:
Kandydaci musieli:
1.Być mieszkańcami Ghany.
2.Mieć powyżej 18. roku życia.
3.Mieć zdaną maturę, ale nie być przyjętym na studia.
Jako że spełniałem 2 pierwsze punkty
w całości, a trzeci w 2/3 pomyślałem, że
mógłbym spróbować. Przez pewien czas
chodziłem na rozmowy klasyfikacyjne dzisiaj już nie pamiętam ile dokładnie
czasu to trwało - mogło to być ok. 6 m-cy.
Na szczęście przyznano mi stypendium na
studiowanie architektury w Polsce, które ukończyłem. Przyjechałem do Polski
w sierpniu 1977 roku.
J.Ł.: Jak radzi Pan sobie z życiem z dala od
swojej ojczyzny?
E.E.-M.: Pierwsze dni, tygodnie i miesiące
były straszne, ale z czasem i dzięki dobrym
Polakom, z którym miałem szczęście mieć
kontakt, od samego początku przetrwałem!
Tak więc, dzięki Polacy, i bądźcie nadal
tacy dobrzy, szczególnie dla nas obcokrajowców!

J.Ł.: Czy trudno jest nauczyć się języka
polskiego?
E.E.-M.: Tak, jest szczególnie ciężko dla
20-letniego, nieobdarzonego zdolnościami
językowymi człowieka. Jednakże jeśli ktoś
rozważa uczenie się w Polsce i współpracę ze świetnymi polskimi nauczycielami,
specjalnie szkolonymi do pracy z obcokrajowcami, to nawet taki ‘tępak’ jak ja może
nauczyć się polskiego dosyć przyzwoicie.
J.Ł.: Co zmieniłby Pan w Polsce?
E.E.-M.: Przysięgam, że nie wiem „Popłynąłbym z prądem”, jak śpiewał
kiedyś Freddie Mercury w świetnej piosence „These are the days of our lives”.
J.Ł.: Czy praca z uczniami daje Panu
przyjemność?
E.E.-M.: Przyjemność to za mało powiedziane! Praca z uczniami sprawia, że czuję się
prawie tak samo młody jak oni, odświeża
mnie, ładuje moje baterie… Są minusy, ale
w sumie plusy mają ogromną przewagę!
Uczniowie, robicie kawał dobrej robotytylko tak trzymać! Jak śpiewał król pop’u
Michael Jackson „Nie przestawajcie, aż
będziecie mieli dość”
J.Ł.: Co lubi Pan robić po długim dniu
w pracy?
E.E.-M.: Uwielbiam bawić się z moim
4-letnim synkiem, otulać synka, gdy zasypia, oglądać BBC i CNN, zmywać i chodzić
‘lulu’ .
J.Ł.: Co zrobiłby Pan gdyby był Pan
Superman’em?
E.E.-M.: Próbowałbym uzdrowić świat, jak
kiedyś prosił nas król popu Michael Jackson, poprzez uczynienie świata lepszym
miejscem dla Ciebie i mnie.
Justyna Łęgowska

Na kozetce

Antropofobia

Czy kiedykolwiek bałeś się ludzi? Odpowiedź jest twierdząca? Spokojnie, wyluzuj.
Być może jeszcze nie jesteś chory. Z naciskiem na „jeszcze”. Ale dla pewności oraz
własnej satysfakcji - sprawdź to dokładnie.
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Antropofobia (inaczej zwana fobią
społeczną lub nerwicą społeczną) według
naukowców jest rodzajem fobii, w której odczuwa się wszechogarniający i stały
strach przed sytuacjami towarzyskimi lub
zawodowymi, takimi jak: publiczne przemawianie, chodzenie na randki (!!!) tudzież
nawiązywanie rozmów z nieznajomymi.
Czasami wystarczy tylko, że osoba z fobią
społeczną siedzi, na przykład, w poczekalni
i poczuje na sobie (nie zawsze przytomne i celowe) spojrzenie innych; reakcje są
różne – pocenie się rąk oraz ich drżenie,
czerwienienie się, omdlenia, nudności oraz
wymioty, a czasami nawet niekontrolowane załatwianie potrzeb fizjologicznych. Lęk
ten nie jest najczęściej wywoływany
realnym zagrożeniem i osoba cierpiąca na
antropofobię o tym wie, lecz nic nie może
na to poradzić – po prostu się boi i niestety
nie panuje nad strachem.
Co zatem może być przyczyną
fobii społecznych? Osoby cierpiące na
antropofobię zwykle są bardzo nieśmiałe
(wręcz chorobliwie), mają niską samoocenę i boją się krytyki ogółu. To jednak może
mieć głębsze podłoże psychologiczne;
ciężka sytuacja w domu, odrzucenie
i narażenie na ciągłą krytykę ze strony
rodziny i „przyjaciół”. Fobie są całkowicie nabyte, co oznacza, że nie cierpimy
na takowe od urodzenia, ale od pewnego

momentu lub wydarzenia w naszym życiu,
które było wyjątkowo silne, głęboko raniące psychikę, straszne. Nie można jednak
jasno określić kryteriów przyczyn fobii,
gdyż psychika każdego człowieka jest tak
złożona, tak inna i tak niepowtarzalna jak
linie papilarne u każdego z nas.
Kończę zatem mój krótki wywód
małą prośbą: jeśli ktoś na Wasz widok
ucieknie z krzykiem, nie załamujcie się
od razu! Taka reakcja drugiego człowieka
wcale nie musi oznaczać, że właśnie wyrosła Wam druga głowa, trzecie oko, kilka
dodatkowych rąk albo że jesteście brzydcy.
Może po prostu ten ktoś w tym momencie
zdał sobie sprawę, że ma fobię społeczną
i postanowił ratować się ucieczką.
Marysia Świgoń

Na kozetce

Wykrywacz
kłamstw

Wyobraźmy sobie, że straciliśmy
możliwość kłamania. Każda myśl, która
w danym momencie przepłynęła przez
nasz umysł, zostaje natychmiastowo powiedziana bez wcześniejszego oszlifowania.
Na pozornie błahe pytania odpowiadamy,
jakbyśmy stracili cały wątek rozmowy,
nasza wypowiedź wyrwana jest z kontekstu. Konsekwencje takiego zachowania
możemy sobie jedynie wyobrazić.
„Dzień dobry pani profesor, naprawdę nie
lubię pani lekcji, zresztą nikt z tej klasy
pani nie lubi.”
„Monia, dzięki, że dałaś mi odpisać lekcje,
mogę tylko powiedzieć, że masz piękne
piersi.”
„Spadł mi długopis, możesz podać? Wow,
ale masz ładne pośladki.”
To mogłoby być zabawne. Jestem
zresztą pewna, że będąc świadkiem takich
wydarzeń nie mogłabym powstrzymać śmiechu bądź zażenowania. Gdy kobieta zadaje
klasyczne pytanie „Kochanie, nie sądzisz,
że te spodnie mnie pogrubiają?”... Generalnie jeżeli jesteś mężczyzną i zdajesz sobie
sprawę z katastrofy, jaką mogą wywołać
źle dobrane słowa, odpowiesz grzecznie
„Wyglądasz w niej cudownie”. Jednakże,
w myśl zasady, że straciłeś możliwość kłamania, możesz pomyśleć „Kochanie, to nie
te spodnie cię pogrubiają, a chipsy, które
codziennie zjadasz”.
Gdybyśmy mówili cały czas prawdę
i tylko prawdę, moglibyśmy prawdopodobnie skończyć samotnie z masą nieprzychylnych nam ludzi. Nie oszukujmy się,
ludzie wolą fałszować rzeczywistość, bo
tak jest wygodniej, prościej. Prawda bywa
bardzo bolesna i ma swoją wysoką cenę.

Co zrobić, żeby...
się nie narobić?
Czyż nie często tak myślimy? Jak
zrobić coś dobrze, nie robiąc prawie nic?
Jak wymigać się od przepracowania i móc
odpocząć dłużej niż to wymagane – czy to
leżąc bez ruchu na kanapie czy też ślęcząc
godzinami przed komputerem? O tak. Za
pewne nie mi jednej znana jest zmora, jaką
jest nic innego jak LENISTWO. Aż ciarki
przechodzą…
Wstajesz wcześnie rano, aby udać
się do szkoły i pierwsza motywująca myśl,
jaka przychodzi Ci do głowy po przebudzeniu to: jak wrócisz do domu, to się
wyśpisz. Następnie, kiedy jesteś w szkole

Nikt jednak nie chce zostać zdemaskowany,
pozbawiony swojej godności, bezbronny,
otwarty na manipulację innych. Dlatego
kłamiemy, jak już wspomniałam bardziej
lub mniej. Jednym kłamstewkiem możemy komuś pomóc lub zaszkodzić. Trzeba
jednak pamiętać, że „kłamstwo ma krótkie
nogi”. Jedno rodzi następne, to zaś kolejne i tak w nieskończoność. Nikt nie lubi
być oszukiwany, dlatego cała masa
specjalistów zajmującą się gestykulacją
ciała odkryła podstawowe gesty, świadczące o tym, że ktoś w danej chwili kłamie.
Zanim jednak przedstawię owe gesty,
pragnę zaznaczyć, że nie dotyczą one
każdej osoby. Niektórzy ludzie posiadają
swoje charakterystyczne gesty, które mogą
być mylnie odebrane. Kłamstwo najłatwiej jest rozpoznawać u osoby, którą już
znamy. Wiemy, jak gestykuluje, jak
zazwyczaj wygląda jej mimika. Istnieją
oczywiście osoby, które doskonale panują nad reakcjami własnego ciała, przez
co nigdy nie zorientujemy się, w którym
momencie nas oszukali. Oto gesty, które
pomogą nam wykryć kłamcę:
Dłoń zakrywająca usta - symboliczny
gest powstrzymywania wypowiedzi. Gest
ten wcale nie musi być bardzo widoczny,
czasem jest to tylko delikatne muśnięcie
warg palcami.
Pocieranie nosa ręką - może być
oznaką zdenerwowania, ale także próby
wprowadzenia nas w błąd. Gest ten, tak jak
w przypadku pierwszym, może być jedynie
muśnięciem.
Ograniczone ruchy rąk - niektórzy ludzie nawet przestają gestykulować
w trakcie kłamania! Są zbyt skoncentrowani na tym, co mówią, starają się wyglądać
na zrelaksowanych i pewnych siebie.
Podczas normalnej rozmowy ludzie gestykulują, poruszają rękami, nawet wtedy,
kiedy trzymają je w kieszeniach.
Lizanie warg - gdy osoba zaczyna
nerwowo lizać wargi, oznacza to, że nie jest
pewna słów, które wypowiada. Ale uwaga!
Oblizywanie warg może też być normalnym
odruchem danego człowieka.
Nerwowy kaszel - może być jedynie
oznaką zwyczajnej nerwowości. Kiedy jednak rozpoczyna się on w momencie, gdy
dana osoba zaczyna tłumaczyć swoje
stanowisko i gdy towarzyszą mu inne
nietypowe gesty, powinniśmy zwiększyć
czujność.
Czerwienienie się - to wyraźny znak,
że dana osoba czuje się niewygodnie

w swoim otoczeniu. Może nie podoba jej się
to, co zostało powiedziane albo czuje się
zażenowana lub krępuje ją czyjaś obecność. Może to także świadczyć o tym, że
nasz rozmówca nie jest pewny tego, co
mówi. Niepewność utrudnia wyrażenie
prawdziwych uczuć.
Stukanie nogą lub ręką - gest
wykonywany często przez ludzi nerwowych. Może on świadczyć o tym, że nasz
rozmówca chciałby już skończyć rozmowę,
ale może także sygnalizować oszustwo.
Nerwowe ruchy - kłamstwo wiąże się
z nadmierną kontrolą ciała. Oszust może
prawie w ogóle nie poruszać rękami, jego
twarz pozostaje
niewzruszona,
głos jest czysty
i donośny. Jednak mimo tego
maskowania,
dostrzec można
subtelne nerwowe ruchy
Unikanie
kontaktu wzrokowego - uważajcie na częste
mruganie!
Zazwyczaj oszust przedstawiając nam
swoją wersję wydarzeń nie patrzy prosto
w oczy. Jego wzrok błądzi gdzieś dookoła,
nie szuka kontaktu z nami.
Zmiana tonu głosu - kiedy ludzie kłamią, zmienia się im ton głosu. To technika
tropienia dla wnikliwych słuchaczy. Glos
często staje się bezbarwny lub osobnik ma
duży problem z płynnym przekazaniem
treści.
Zarzekanie się - kłamca często ogłasza, że mówi prawdę. Ludzie, którzy mówią
prawdę nie myślą o tym, że ktoś mógłby
im nie uwierzyć. Jeśli usłyszycie wstęp:
“Szczerze?”, a potem nastąpi jakieś wyjaśnienie, podchodźcie do tego ostrożnie.
Istnieje oczywiście jeszcze masa gestów
świadczących o tym, że ktoś może kłamać.
Należy jednak pamiętać, że nawet wtedy,
gdy jesteśmy niewinni, nasze ciało może
wysyłać mylne znaki. Nie osądzajmy, więc
pochopnie i zdajmy się bardzie na własną
intuicję. Jak to ujął kiedyś Stanisław Jerzy Lec „Kłamstwo nie różni się niczym od
prawdy, prócz tego, że nią nie jest”.
Laura Porowska
Tekst powstał w oparciu o artykuł „Jak
rozpoznać, że ktoś kłamie” oraz z różnych
źródeł internetowych.

zastanawiasz się, w jaki sposób mógłbyś
marnotrawić czas – oczywiście po powrocie
do domu - który równie dobrze mógłbyś
(ale nie chciałbyś) poświęcić na naukę.
Nie daj Boże, jeśli coś zadadzą w szkole
(do domu) albo – o nie! – zapowiedzą
sprawdzian! Wtedy procesy „leniotwórcze”
zaczynają działać na pełnych obrotach.
Chociaż nie. Najsprawniej działają wtedy,
kiedy już usiądziesz przed biurkiem – lub
na łóżku, aby było wygodnie i odrobinę
leniwie – z postanowieniem nauczenia się
czegokolwiek. I właśnie w tym momencie
przypomina Ci się, że musisz nakarmić
rybki, bo już od tygodnia zdychają z głodu,
że masz coś bardzo – naprawdę BARDZO
– ważnego do przekazania mamie, że musisz sprawdzić na gadu - gadu czy ktoś do
Ciebie nie napisał akurat teraz, czy też iść
do sklepu, bo przecież: Tata prosił wczoraj

wieczorem, abyś kupił sok pomarańczowy,
a Ty zawsze robisz to, o co prosi. Czasami dzieje się też i tak, że nagle zachciewa
Ci się spać. Nauka metodą na bezsenność.
Skoro znamy już problem, pozostaje teraz
najważniejsza kwestia, a mianowicie: jego
rozwiązanie. Żeby to było takie proste...
Osobiście nie znam książkowych i psychologicznych rad, ale może drogą dedukcji
i dzięki mej niebywałej (cha, cha) inteligencji, uda mi się coś wymyślić.
Zdecydowanie należałoby utrzymywać
pokój w porządku. Bałagan rozprasza
i kieruje nasze myśli na inne (leniwe) tory.
Oczywiście tutaj pojawia się kolejny problem - sprzątanie. Ktoś musi to zrobić. Nie
mama, nie młodszy brat – nawet opłacony
– ale Ty! I widzisz? Już pojawia się okazja,
aby chociaż trochę zwalczyć w sobie Pana
Lenia. A jakie korzyści dzięki temu! Zde-
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cydowanie sama powinnam się zastosować
do tej rady. Ale nie dzisiaj, bo przecież kota
trzeba uczesać…
Co jeszcze? Należy znaleźć sobie motywację
– chociażby taką jak w przypadku wstawania z łóżka – do opierania się nieróbstwie.
Załóżmy czysto teoretycznie, że za każdą
dobrą ocenę na świadectwie rodzic w jakiś
sposób wynagrodzi nasze starania – finansowo lub rzeczowo. Czyż nie zachciewa się
przysiąść przy książkach odrobinę dłużej,
kiedy w głowie pojawia się wspaniała wizja
jak kupujesz sobie nowe buty albo idziesz
na koncert lubianego zespołu? Tak, dużo
lepiej, prawda?
Przydatny jest też tak zwany „kop
w tyłek”, czyli jakaś jedynka z języka polskiego, szlaban od rodziców albo nagłe
przybranie na wadze – lepiej byłoby tego
uniknąć, ale czasami sami się o to prosimy. Oczywiście niektóre osoby od razu się
zniechęcają i jeszcze bardziej rozleniwiają,
ale – jak już wcześniej pisałam - nie dotyczy to wszystkich, a jedynie garstki osób
szukających taniej wymówki: skoro mi nie
wychodzi, to po co mam się starać. Choć
nagminne utwierdzanie kogoś w fakcie,
że jest beznadziejny i powinien wziąć się
wreszcie do roboty, każdego z czasem by
zniechęcił.
Do głowy przychodzi mi teraz wiersz Jana
Brzechwy: „ Na tapczanie siedzi leń, nic nie
robi cały dzień…”. Najlepiej zapisać sobie
całość na kartce, umieścić ją w łatwo dostępnym miejscu i czytać za każdym razem, kiedy odzywa się w nas bohater utworu. Chyba nikt nie chciałby się zmęczyć
snem…
Z lenistwa i braku ochoty na dalsze pisanie, kończę, ziewając przeciągle. Życzę
sukcesów w poskramianiu tego natrętnego
stworzenia siedzącego w każdym z nas. Nie
dajcie się! Choć odrobina relaksu i nieróbstwa nikomu jeszcze nie zaszkodziła…
Kasia Ostaszkiewicz

W otchłani
marzeń…
Czyli pozwólcie
mi śnić!
Ile razy jako dziecko wmawiałaś sobie, że będziesz sławną piosenkarką? Ile
razy śniłeś o tym, że jesteś Batmanem
i możesz uratować cały świat przed zagładą? A potem, gdy opowiadałeś o tym
rodzicom, śmiali się i z ironicznym
uśmiechem głaskali Cię po głowie? Tak.
Marzenia i sny towarzyszyły Ci od zawsze.
Jako dziecko wierzyłaś, że cały świat jest
dobry i kolorowy, a wystarczy tylko dorosnąć, żeby móc robić, co się chce. Z czasem
wyrosłeś już ze złudzeń, że możesz zostać
wielkim bohaterem, z wiekiem stwierdziłaś,
że szary świat wcale nie jest taki piękny
i cudów nie ma, a marzenia tak naprawdę
się nie spełniają.
W monotonii codziennych dni
i braku czasu powoli wszyscy zapominamy, jaką wielką rolę w naszym życiu
spełniają marzenia. Czy wstawalibyśmy
codziennie rano z łóżka ze świadomo-
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Zimie mówimy:
Sio !

Gdy usłyszymy krótko przed świętami Bożego Narodzenia, że ma padać
śnieg, jesteśmy wniebowzięci, ale
jeśli taką wiadomość dostaniemy
w połowie marca, to jesteśmy załamani. Niestety nie da się ukryć, że
w tym roku zima dała nam w kość.
Nie pamiętam takiej zimy.
Takiej mroźnej, takiej śnieżnej i co
najważniejsze takiej długiej. Oczopląsu można dostać. Gdzie to słoneczko? Gdzie 15 stopni na termometrze?
Kiedy już się pojawiło troszeczkę nadziei na
lepszą pogodę, to znów spadł śnieg… I tak
w kółko.
Dlatego też przygotowałam dla Was parę
wskazówek jak obudzić w sobie wiosnę.
1. Nie przyjmuj do wiadomości, że jest zima.
Obraź się na kozaki (ja tak zrobiłam).
2. Noś ubrania w ciepłych kolorach i z jakimiś ciekawymi rysunkami, które poprawią
Tobie humor.
ścią, że kolejny dzień nie będzie się różnił
niczym od następnego, że nie ma nadziei
na to, że spotka nas coś wspaniałego,
niespodziewanego? Nie, budzimy się pełni
złudzeń, że dzisiaj się coś zmieni, że nie
będzie to następny zwyczajny dzień.
W głowie każdego z nas jest pełno
marzeń, które rzadko kiedy mamy odwagę realizować. Bo rodzice nie pozwalają, bo to nie wypada, bo to niemożliwe,
bo to na pewno się nie uda. Jednak ja
uważam, że wszystko jest do spełnienia,
tylko główną kwestią jest nastawienie.
Dlatego namawiam wszystkich, abyście zaczęli myśleć pozytywnie i optymistycznie.
Jeżeli codziennie rano będziemy budzić się
z nastawieniem, że dzisiaj będzie cudowny dzień, to on taki będzie. Nie bójcie się
marzyć, miejcie odwagę śnić. Pamiętacie
swoje wszystkie niezrealizowane plany?
Niespełnione marzenia? Rozwiane złudzenia? Wymarzone rzeczy, których nigdy nie
dostaliście? Miejsca, których nie zobaczyliście, a tak bardzo tego pragnęliście? I to
wszystko tylko dlatego, że zabrakło Wam
odwagi, że zbyt szybko się poddaliście, że
nie mieliście w sobie wystarczająco dużo
siły, żeby postawić się całemu światu
i iść za głosem swojego serca, za wyśnioną
wizją, za obrazem, który powracał co noc
w każdym śnie.

3. Zbierz znajomych i idźcie poszaleć do
klubu lub na jakiś koncert.
4. Zmień aranżację swojego pokoju. Kup
jakieś ciekawe figurki na półki, ponaklejaj
fotki znajomych gdzie się da.
5. Słuchaj optymistycznej muzyki (polecam Marit Larsen - If
a song could get me You).
6. Zacznij uprawiać jogę, idealnie odpręża i dodaje sił, a do
tego poprawisz swoją kondycję
fizyczną.
7. Zaplanuj wakacje. Zrób
burzę mózgów z kumplami
i zorganizujcie jakiś wypad np.:
pod namiot (będzie ciekawie).
8. Kup sobie jakąś nową rzecz.
Może to być jakiś drobiazg,

który z pewnością poprawi Ci humor.
9. Znajdź sobie jakieś hobby np.: taniec
nowoczesny. Coś nowego i z pewnością
ciekawego.
10. ZAKOCHAJ SIĘ! Bo miłość to najlepsze rozwiązanie na zimową chandrę.
To teraz nie pozostaje Wam nic
innego jak wypróbowanie wskazówek
i przygotowanie się na przywitanie kochanej i ciepłej wiosny.
Ola Jelińska

Pamiętacie może jeszcze, o czym
śniliście jako dzieci? Co było waszym celem, marzeniem, gdy mówiliście o tym, co
będzie, gdy wreszcie już będziecie dorośli,
i będziecie mogli robić to, co Wam się
podoba ? I co, ile z waszych planów zrealizowaliście? Zakładam, że nie udało się
Wam nawet zrobić połowy tego, co
chcieliście. Dlaczego? Kto lub co Was
ograniczyło? Odpowiedzcie sobie na te
pytania. A może jeszcze nie jest za późno? Może warto nareszcie się odważyć
i zaryzykować spełnienie dawnych, zapomnianych marzeń ?
Wszystko w Waszym życiu zależy od Was. Sami wybieracie drogę, którą
pójdziecie. Miejcie odwagę marzyć, śnić
i realizować wszystkie wasze pragnienia,
nawet te najbardziej niemożliwe i nierealne. Wszystko jest wyłącznie kwestią wiary.
Nie pozwólcie, żeby cokolwiek i kiedykolwiek Was ograniczało. Słuchajcie siebie,
a nie innych, bo to Wy najlepiej wiecie,
czego pragniecie i czego potrzebujecie. Nie
zapominajcie o wierze i optymizmie, które
są niezbędne do życia. Patrzcie z nadzieją
w przyszłość!
Paulina Dzwończak

Na kozetce

Kwiaty we włosach
potargał wiatr…

W zeszłym sezonie na wybiegach królował
rock&roll. Ćwieki i łańcuchy były najpopularniejsze wśród dodatków. W tym sezonie
natomiast zawitały do nas kwiatki i lekki,
dziewczęcy styl, który promuje m.in. Scarlett Johansson.
Kwiatowych wzorów nie trzeba daleko szukać. Nie trzeba też wydawać fortuny na
sukienkę czy kwiatowe spodnie. Wystarczy
jedynie zajrzeć do szafy rodziców - „pokolenia dzieci kwiatów”, a znajdzie się wiele
unikatowych okazów - od bananowych
spódnic do spodni - szwedów. Jeśli to zawiedzie, można kupić parę dodatków, np.
broszkę w kształcie róży bądź kolorowe
bransoletki, łańcuszki.
Troszeczkę inny trend panuje w makijażu.
W tym sezonie ważna jest naturalna skóra,
czerwone usta, paznokcie w kolorze tęczy,
cienie w żywych kolorach, policzki zaróżowione i co najbardziej szokujące - jasne,
mało widoczne brwi.

No to dziewczyny, teraz do lusterka z
pełną ilością ubrań w ręku, pełną kosmetyczką i głową pełną nowych pomysłów! A
faceci padną wam do stóp!
Ola Jelińska

Lekkim piórem

Huśtawka
Przekroczyła starą bramę. Las
ogrodzony kamiennym murem skrywał
w swoim sercu pewną tajemnicę. Istniało
ponoć miejsce, gdzie można stanąć na krawędzi Dobra i Zła, Życia i Śmierci, Nieba
i Piekła.
Furtka skrzypnęła żałośnie. Wydała odgłos, jakby odezwały się zaklęte weń
grzeszne dusze. Leżące na wilgotnej ziemi
liście wirowały w powietrzu. Wiatr porywał
je, omamił swoją siłą, a potem bez
skrupułów porzucał. Kolumny buków
tworzyły labirynt, jakby chciały uchronić
gościa przed czyhającym za nimi złem.
W głębi lasu płynął nieskazitelnie czysty
strumyk. Woda obijała się o kamienie.
Co jakiś czas wpadały do niej złote liście,
albo drobne kwiatki. Nie zdołały się oprzeć
wartkiemu nurtowi. Znikały bez śladu,
zakopane w mule.
Dziewczyna stawiała stopy bardzo
ostrożnie. Nie wiedziała, dokąd zaprowadzi
ją leśna alejka. Wydawało jej się, że drzewa, kwiaty, strumień krzyczą, aby zawróciła. Lamentują i szlochają na próżno.
Pod rozłożystą wierzbą znajdowała się próchniejąca ławka. Żeliwne nóżki
i oparcie przytrzymywały gnijące deski. Z
drzewa zeskoczyła wiewiórka. Podeszła do
siedziska, obwąchała je, ale w popłochu
uciekła.
Dziewczyna
nadal
maszerowała
przed siebie. Zza buków prześwitywała
zieleń trawiastego wzgórza. Przyspieszyła
kroku. Las jakby się rozstąpił, ukazując
swój sekret. Na środku polany rósł stary
dąb. Pod nim nie leżał ani jeden liść. Na
najwyższej gałęzi wisiała huśtawka. Grube
liny obejmowały martwy już konar.
Trzymały trzy zbite ze sobą deseczki. Dziewczyna niepewnie przysunęła się w kierunku zabawki. Sprawdziła jej wytrzymałość.
Nie zerwałaby się. Przejechała palcami po
linie. Na pewno nie wbije jej się w palec
drzazga. Usiadła zatem. Chwilę wytrzymała

w bezruchu. Odepchnęła się lekko od
podłoża. Pobujał się chwilę i przestała.
Doszła do wniosku, że to najwygodniejsza huśtawka, jakiej dotychczas używała.
Odbiła się od ziemi ponownie. Tym razem
trochę mocniej. Zatoczyła w powietrzu łuk.
Odważyła się pracować nogami. Podczas
lotu do góry prostowała kolana, a gdy się
cofała – uginała. Czuła wiatr w kasztanowych włosach. Przypomniała sobie, jak
bawiła się w wieku sześciu lat w ten
sposób. Ojciec odpychał ją, nadawał rozpędu, a ona szybowała niczym ptak. Dzisiaj, jako siedemnastolatka wraca myślami
do tamtych cudownych chwil. Gdy jeszcze
rodzice żyli. Powtarzali jej za życia, że pójdą
do Nieba, a ona do nich dołączy. Lecz ich
córka nie uwierzyła.
Kreśliła w powietrzu coraz szersze
łuki. W pewnym momencie, gdy kierowała
się do góry, mignęły jej przed oczami twarze
rodziców. Kiedy wróciła do tej samej pozycji, zobaczyła ich w towarzystwie dziesięciu
innych osób. Następnie dostrzegła brzegi
skrzydeł. Gdy się cofnęła, poczuła przeszywający ból, jakby ktoś dźgnął ją w plecy
długim nożem. A potem znów uśmiechali
się do niej uskrzydleni mama i tata,
babcia i dziadek. Ktoś ponownie zranił
dziewczynę, ale tym razem kilkanaście
białych, zimnych rąk, brudnych od ziemi
próbowało przyciągnąć do siebie młode
ciało. Rodzice wyciągali ku córce ciepłe,
pełne miłości dłonie. Za wystraszoną istotą
rozległo się kwilenie, łkanie, krzyki, płacz
niemowlęcia. Rodzina błagała „Skacz,
chodź do nas!”. Na dębie, na którym
wisiała huśtawka, zaczęły wyrastać jabłka
– owoce zdrady i pokusy. Gdy dziewczyna
poszybowała do tyłu, ręce ją złapały, a wąż
oplótł się wokół kostki. Aniołowie sfruwali
i próbowali pomóc dziecku wydostać się ze
szponów zła, ale było za późno.
Stojąc nad dwoma przepaściami
nigdy nie wiadomo, na którą stronę się
spadnie. Los o tym decyduje. Nasze krzyki
nic nie wskórają, dlatego lepiej milczeć.

„Ojcze”
Prowadząc wszystkich młodych
czy wierzyłeś w miłość ?
Czy widząc, znając ich grzechy młodości
nadal widziałeś światło?
Miłością wyjaśniałeś.
Miłością rozwiązywałeś.
Miłość uwielbiałeś.
Gdziekolwiek.
Pomóż mi, Ojcze
zobaczyć ten sens
ukryty w młodości, niewinności
bBraku odpowiedzialności.
Czy wątpić podobna rzecz
w dobie ludzi uczonych?
Co powiedzą dziecku?
Proszę o łaskę trwania
w Tobie,
Twej niemalże Boskiej osobie.
Jesteś wśród nas wspomnieniem
Tym prawdziwym, głębokim,
niezmierzonym do dziś.
Pomóż nam, Ojcze
Raz jeszcze zawołam
do Ciebie.
Czy znajdą młodzi siłę,
czy upadną bez wzorców?
Poprowadź, człowiekiem jednym,
maleńkim
by wolność w Bogu szerzył.
Jak Ty.
Jak Ty miłością.
Agata Konopka

Iwona Stankiewicz
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Lekkim piórem

Poszukiwani
ludzie dziwni
- Nata, ktoś do ciebie macha – powiedziała Anita, ruchem głowy wskazując na ową
osobę.
- Chyba ci się zdaje - odpowiedziała
z pobłażaniem Natalia.
- Myślę, że nie. Zobacz, zbliża się do nas –
odpowiedziała jej przyjaciółka z wyraźnym
zadowoleniem.
Właśnie w tej chwili go zauważyła.
Ubrany był pomarańczowy żupan , na niego
zaś zarzucony był kontusz . Zbliżał się do
niej potężnymi krokami, co jakiś czas poprawiając czapkę ozdobioną futrem i piórami.
Wyglądał jak szlachcic żywcem wyjęty
z Pana Tadeusza.
- Aaa! To jeden z tych wariatów – cicho
pisnęłam. – Szybko! Idziemy w innym
kierunku, udam, że nie widziałam jak do
mnie kiwa – powiedziałam i złapałam Anitę
pod łokieć.
- Nie rozumiem. To jeden z tych
„dziwnych”?
- Tak , to ten koleś co cytował Hamleta na
ostatnim spotkaniu – tłumaczyłam zdesperowana. Było jednak za późno na odwrót,
więc pozostało mi wlepienie wzroku
w wystawę ubrań o wdzięcznej nazwie:
„Odzież używana z Anglii”. – Nie sądzisz,
że ten krój jest niesamowity? – usilnie
starałam się przypomnieć jakiekolwiek słowo związane z artyzmem wykonania, ale
włączyła mi się jakaś wewnętrzna blokada
na wyrazy określające piękno.
- Zaiste masz rację, piękna damo – odezwał
się Michał.
- Och! Cóż za niespodzianka, Michał
poznaj moją przyjaciółkę Anitę, Anito to
jest Michał – uśmiechnęłam się jakbym
powiedziała jakiś dobry żart. – Co cię tutaj
sprowadza? – dodałam, aby pokazać swą
jakże nieopisaną radość na jego widok.
-Natalio! Serca pani moja! Ty jesteś jak
zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie;
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej
ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
- Rozumiem – odezwał się zniesmaczony
głos za mną. – Widzę, że trafiłem w centrum jakiejś chorej sielanki .
- Daniel! Ty też tutaj?! – klasnęłam w dłonie z rozpaczą. – Poznaj… - zaczęłam, ale
on zdążył mi przerwać, podając rękę Anicie
jednocześnie się jej przedstawiając. Koło
mnie stanął Sebastian, odpowiedzialny za
cały ten projekt pt: „ Poszukiwani ludzie
dziwni”. Po wymianie kolejnych grzeczno-

Żniwiarz
Woda obijała się o kamienie. Lazur
lustra wody przypominał kolorem bezchmurne niebo. Z białokorych buków
sypały się pomarańczowe i rude liście,
które wpadały do strumienia i dryfowały w kierunku jeziora. Spróchniały most
nie dawał poczucia bezpieczeństwa, mimo
to dziewczyna postawiła bose stopy na
wilgotnych deskach.
Biała sukienka falowała na wietrze.
Do jej uszu dobiegały jedynie szum wody
i śpiew ptaków. Przeszła przez pomost
na drugi brzeg. Usiadła na środku polany, na której rosły konwalie. Położyła się,
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ści, głos zabrał ostatni z przybyłych:
- Postanowiłem sprawdzić, jak zachowujecie się w sytuacjach codziennych.
Dzisiaj chciałbym usłyszeć wasze opinie
na temat…- nie zdążył dokończyć, gdyż
nagłą uwagę wszystkich zwrócił na siebie
Filip, krzyczący z całych sił na dachu:
- Luuudzie! Nie lękajcie się, jestem
wysłannikiem Boga i przybyłem do was
z ostrzeżeniem od Niego. Porzućcie wszystkie narzędzia szatana: urządzenia, których rozmawiacie, wielkie pudła, z których
wydobywa się obraz, maszynę do pisania
i oglądania grzesznych rzeczy. Dana wam
będzie szansa odkupienia, zostało mało
czasu, koniec świata jest bliski.
- Ja go nie znam – ostentacyjnie cofnął się
o krok do tyłu Daniel.
- Mości panie, muszę przyznać ci rację –
odparł Michał również cofając się.
Anita posłała mi znaczące uderzenie
z łokcia. Prawdopodobnie naganiała mnie
za wyraz twarzy, który przyjęłam, a który
wyraźnie wskazywał na to, co dokładnie
myślę o całej tej sytuacji. Otrząsnęłam się
szybko z chwilowego szoku i zwróciłam się
do zgromadzonych koło mnie, ówcześnie
starannie dobierając słowa nieodpartego
zachwytu do wszystkiego co mnie otacza:
- To niesamowite, ile w jednej osobie może
mieścić się zapału do wykonywania swojego powołania. Myślę, że takim ludziom
trzeba pomagać - wyrwało mi się.
- No to dalej, wskakuj na dach – powiedział
ze śmiechem Daniel.
- Oczywiście, że to zrobię – odparłam
dumnie.
- Nie wiem czy wiecie panowie, ale
zachowanie Naty nie ogranicza się tylko do
wpadania w zachwyt nad każdym przedmiotem – zaczęła podejrzanie Anita. –
Cierpi ona na straszną chorobę, która
charakteryzuje się zmianami osobowości –
dodała z wielką powagą.
Jeżeli przyjaciel jest rzeczywiście
naszym drugim „ja” to moje drugie „ja”
musiało być dzisiaj wyjątkowo okrutne
– myślałam z wyrzutem patrząc na Anitę,
która była zaabsorbowana oglądaniem powierzchni chodnika i przygryzaniem ust.
Świetnie. Zostało mi tylko natychmiastowe
wykreowanie z siebie nowej wariatki. Skup
się Natalia, skup się – dopingowałam własną osobę. Może byłoby to łatwiejsze, gdyby wszyscy nie gapili się na mnie, jakbym
zaraz miała zamienić się w Supermana.
Kiedyś w filmie widziałam jakiegoś chłopaka, który wcielił się w Don Juana DeMarco,
a niech to, co mi szkodzi – westchnęłam
i rzuciłam się biegiem w stronę dachu.
- Zejdź, niegodziwcze i nie strasz więcej niewiast, inaczej będę musiał wyzwać cię na

pojedynek – krzyknęłam w stronę Filipa.
- Dlaczego ona udaje mężczyznę ? – spytał
z konfuzją Daniel.
- „A na imię jej Miriam” – odrzekł z rozbawieniem Michał.
- Zapewniam was , że z jej genitaliami
jest wszystko w porządku – wtrąciła się
zirytowana Anita. – Bynajmniej ostatnio
nie wspominała mi o żadnej zmianie płci
– dodała z większą rezerwą. Po tej krótkiej
wymianie zdań zapadła cisza i wszystkie
spojrzenia na nowo utkwione były w dwóch
postaciach stojących naprzeciw siebie na
dachu.
- Zawsze przyjmę wyzwanie zła i opowiem
się po stronie dobra – mówił Filip, a wyglądał przy tym, jakby był w transie.
- Zatem zaczynajmy – powiedziałam,
ale nadal nic się nie działo. Spojrzałam
w dół i dostrzegłam sporą liczbę ludzi,
którzy bacznie przyglądali się naszym zmaganiom. Nagle dobiegł mnie znajomy głos
Dawida, którego przez cały czas brakowało
tego dnia.
- Filip ma rację – analizował. – Nie, to
Natalia ma rację – zmienił zdanie, kładąc
ręce na krzyż na klatce piersiowej i miarowo zaczynając się chwiać w tył i w przód.
- Dawid wie, kto ma rację – po raz kolejny
zmienił postawę i tym razem zaczął ssać
swojego kciuka, pustym wzrokiem patrząc
w przestrzeń. - Dawid wieee.
Nieoczekiwanie Filip zszedł z dachu, ukłonił się grzecznie wszystkim i powiedział:
- Wybaczcie, ale za chwilę zaczyna się
msza. Bóg wzywa! – rzucił na odchodne.
- Nata, możesz już zejść – usłyszałam głos
przyjaciółki.
- O niczym innym nie marzę – odparłam
z przekąsem.
- Myślę, że na dziś dość już wrażeń, a do
dyskusji powrócimy niedługo – oznajmił
Sebastian, zapisując coś w swoim notatniku.
Wszyscy pożegnali się i odeszli. Przez
całą drogę do domu musiałam słuchać
docinków Anity, u której nagle wystąpiła
niesamowita zdolność do strojenia sobie
żartów ze mnie. Następnego dnia do mojego pokoju wkroczyła moja zaniepokojona
mama z gazetą w ręku. Okazało się, że
na pierwszej stronie znajdowało się moje
zdjęcie na dachu z dopiskiem: „Jak radzić
sobie z dojrzewającą młodzieżą?”. Cudownie. Moja anonimowość znikła równie
szybko jak się pojawiła – roześmiałam się
na głos. Gazeta to pół biedy, Sebastian
wspominał o reportażu w telewizji
z naszym udziałem.

a pszeniczne pukle rozsypały się po ziemi,
zaczepiając się o łodygi kwiatów. Wyciągnęła rękę za siebie, gładząc dłonią długą,
soczystą trawę. Od lazurowych oczu odbijało się niebo. Słońce gładziło ją po
policzku. Obróciła się na brzuch i zerwała
kilka białych roślinek. W delikatnych
dłoniach
zaplotła
misterny
wianek,
którym przyodziała skronie. Opuściła
powieki, ukazując kryształki rosy przyklejone do kurtyny smolistych rzęs. Przytuliła
pierś mocniej do zimnej gleby.
Nagle nastała ciemność. Zrobiło się
chłodniej, wiatr ustał. Otworzyła w popłochu oczy i zaczęła rozpaczliwie rzucać
się po pomieszczeniu, w którym się znalazła. Doszła do wniosku, że jest ogrodzona

czterema ścianami. Betonową podłogę
pozbawiono dywanu. Bose stopy zaczęły
sinieć od zimna. Wierzgała jak niewinne
zwierzę złapane w sidła. Serce podskakiwało jej do gardła. Umysł pokryła mgła
przerażenia.
Ktoś zapalił światło. Obróciła się na
pięcie. Przed nią stał wysoki, szpakowaty
mężczyzna, a jego palce jeszcze spoczywały
na kontakcie.
- Usiądź, proszę – wskazał na dwa składane
krzesła stojące samotnie w rogu pokoju.
Niepewnie krocząc i nie odrywając
od nieznajomego wzroku usiadła obok
niego. Czterdziestolatek ubrany w elegancki, czysty i wyprasowany garnitur,
z
ciemnozielonym
krawatem
ciasno

Laura Porowska

Lekkim piórem
zawiązanym na szyi stawiał stopy majestatycznie i równomiernie. Po pokoju niósł się
głuchy stukot obcasów stylowych butów.
Jego oddech nie wykazywał żadnych oznak
zdenerwowania. W kruczoczarnych oczach
tliły się iskry przebiegłości. Zajął miejsce
obok swojego gościa.
- Wiesz, dlaczego cię tu sprowadziłem? –
spytał ciepłym głosem. W milczeniu pokręciła głową.
- Jesteś elementem dobrych snów, marzeń.
Istne uosobienie czystości i niewinności.
Siedzisz w głowie każdej żywej istoty. Bożek
Szczęścia – zaśmiał się, a z jego śmiechu
wylewała się ironia. – Stwarzasz wizje, do
których uciekają się zmęczeni ludzie. Lecz,
niestety, wymknęłaś mi się spod kontroli.
Urwał monolog. Spojrzał na nią pustymi oczami.
- Twój czas jest ograniczony do snu, ewentualnie do kilku razy w tygodniu. Zabierasz
moją rolę. Fakt, „rolą” to trudno nazwać.
Każdy ze śmiertelników ma określony limit
życia. Powinni skupiać się na działaniu,
a nie na rozmyślaniu i uciekaniu w świat
fantazji. Niszczysz ich.
Te słowa wstrząsnęły nią do głębi.
- Niszczę, tak? – rozpoczęła wywód. – Ale
oni tego potrzebują. Idą do przodu, nie widząc w tym żadnego sensu. Mają swój czas,
ale oni nie wiedzą jak i po co go wykorzystać.
Ja stwarzam dla nich wizje, dzięki
którym wyznaczają cel tej wędrówki.
- Racja - sprostował. – Ale czy wyobrażanie sobie obrazów, których nigdy nie
zobaczą ma sens? Tworzysz iluzję. Ich
zegar nieustannie tyka. Nie mam zamiaru go przestawiać, a tym bardziej - prawa.
Tak naprawdę, istnienie ma jeden cel: żyć
dalej na tym świecie, mimo, że się z tego
świata dawno odeszło. Od pierwszego dnia
swego nędznego żywota przelewają swoją
krew do Misy Bytu. Każdy ma takową, do
której własną krew wlewają rodzice. Ona
pozostanie na zawsze. Nie w idealnie czystej postaci, ale pozostanie. Wiesz, co mam
na myśli?
Odpowiedziała milczeniem.
- Myślę, że powinniśmy już się rozstać.
Rozległo się głośne bicie zegara.
- Muszę iść zebrać żniwo – jeszcze raz obrzucił ją pustym spojrzeniem, powstał,
zdjął ze ściany wiszącą na dwóch hakach
kosę i rozpłynął się w nicości.
Iwona Stankiewicz

Wiersz
wegetariański
Sobotnie popołudnie. Węgliszek. Co
chwilę ktoś wchodzi. I wychodzi kto inny.
W powietrzu unosi się obłok tremy. Przez
scenę, niczym pustynna róża, turla się kłębek nerwów. Szelest kartek, drżące szepty.
Ciii… Już się zaczęło.
14 marca bieżącego roku odbyły się
eliminacje wojewódzkie do 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Brało
w nich udział wiele osób z naszej szkoły,
głównie klasy I b. Każdy z uczestników
prezentował dwa utwory - jeden pisany
prozą, drugi wierszowany. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że przedstawienie musi
wypaść perfekcyjnie - bez zająknięcia,
z ekspresją płynącą prosto z serca i duszy.
Uważali, by powstrzymywać się od zbędnej
gestykulacji, ponieważ jurorzy, w składzie: Teresa Wądzińska (przewodnicząca,
aktorka), Barbara Sobotka (Wojewódzki
Ośrodek Kultury), Alicja Dużyk (Miejski
Ośrodek Kultury) oraz Zbigniew Zdziebłowski (teatrolog Księgarnie Matras –
Bydgoszcz) zawsze zwracają na to uwagę.
Wystąpiło około czterdziestu najlepszych
młodych aktorów z województwa kujawsko-pomorskiego. Wysiłki dwunastoroga
z nich zostały docenione. I Liceum Ogólnokształcące reprezentowali: Kaja Jarzewska,

Piłkarskie
„W pustyni i w
puszczy”, czyli
mundial w RPA
Już 11 czerwca rozpocznie się miesięczne święto każdego kibica piłki nożnej.
Po raz pierwszy najważniejsza futbolowa
impreza odbędzie się na Czarnym Lądzie.
Czy jakiś afrykański zespół ma
szansę, żeby zwyciężyć na swoim terenie?
Myślę, że faworytami nie są, lecz mają
szansę zamieszać w czołówce, może dojdą
do półfinału tak, jak zrobiła to Korea Południowa osiem lat temu u siebie.
Zasmuciło mnie to, iż po zakończeniu kariery przez Zinedine'a Zidane'a,
po Francji, która nie tak dawno potrafiła
wygrać z prawie każdym, pozostał tylko
Thierry Henry, który też nie gra tak, jak
kiedyś. Zidane był wspaniałym graczem,
a doceniłem go jeszcze bardziej po tym,
jak zobaczyłem mecz barażowy z Irlandią
Północną. Trójkolorowi, pomimo wielu
indywidualności w zespole, bez klasowego rozgrywającego musieli uciekać się do
oszustwa.
Kolejną drużyną, która może zawieść
są Włosi, mimo że mają wspaniałego bramkarza Gianluigiego Buffona i doświadczonego, utytułowanego trenera Marcelo
Lippiego, reszta zespołu nie wyróżnia się.
Z tego powodu, bez względu na sentyment
do Juventusu niestety muszę stwierdzić, iż
nie wierzę w ich sukces.
W Anglii kłopoty, kłopoty i jeszcze
raz kłopoty: najpierw morale obniżył konflikt Johna Terrego i Wayne'a Bridge'a, po
którym ten drugi zrezygnował ze wspólnej

Maria Jerzy, Magda Koczwara, Ola Kuzemko, Luiza Majdańska oraz Maciej Buzalski
z I e. Drugie miejsce zdobyła Luiza, która
podbiła serca sędziów wierszem Stanisława
Grochowiaka
zatytułowanego
„Płonąca żyrafa” (utwór ten zainspirował mnie
do nadania tytułu mojemu reportażowi),
a także fragmentem pięknej powieści Lwa
Tołstoja pt. „Anna Karanina”. Pozwolę
sobie przytoczyć zwrotkę prezentowanej
liryki:
Bo życie
Znaczy:
Kupować mięso Ćwiartować mięso
Zabijać mięso Uwielbiać mięso
Zapładniać mięso Przeklinać mięso
Nauczać mięso i grzebać mięso
Cztery dziewczyny z naszego „humana” dostały się do finału konkursu. Były
to: laureatka drugiego stopnia podium,
a także Kaja Jarzewska, Maria Jerzy oraz
Ola Kuzemko, które zostały wyróżnione.
Ostatni etap odbywał się w dniach 25 - 27
marca w Lubostroniu.
Serdecznie gratulujemy finalistkom
i życzymy dalszych sukcesów wszystkim
uczestnikom, a także dziękujemy pani
Marioli Sztubie za ich wspaniałe przygotowanie.
Iwona Stankiewicz

Spotr
gry w kadrze wraz z kapitanem Chelsea.
Później kontuzja wieloletniego lidera-Davida Beckchama, po czymś takim nawet chyba wspaniała dyspozycja Wayne'a Rooneya
dużo nie pomoże.
Wśród reprezentacji europejskich
widzę dwóch faworytów, a mianowicie
Hiszpanię i Niemcy. Podczas Mistrzostw
Europy, Hiszpanie po wielu niepowodzeniach pokazali, że jednak potrafią
wygrywać w ważnych turniejach, a teraz są
mocni tak, jak dawno nie byli. Niemcy
z kolei są faworytami zawsze i zawsze,
mimo że nie mają w zespole wielu wybitnych indywidualności, dobrze im idzie.
Ostatecznie można jeszcze wyznaczyć
Portugalię jako „czarnego konia”, gdyż
z nimi nigdy nic nie wiadomo, potrafią
zagrać mecz wspaniały, interesujący,
piękny, lecz zdarzają im się czasami
wpadki.
Poza
Europą
znajduję
dwóch
bezsprzecznych kandydatów do trofeum:
od zawsze ubóstwianą za styl gry Brazylię
z całą masą świetnie dryblujących gwiazdek europejskiego futbolu w składzie.
Drugim
jest
Argentyna
uwielbiana
w dużym stopniu dzięki trenerowi, Diego
Armando Maradonie, gwieździe F.C. Barcelony, Leo Messiemu, a także nadziei
Realu Madryt, największego rywala Barcy,
Gonzalo Higuainowi.
Przez kilka ostatnich lat poziom
piłki nożnej na świecie bardzo się wyrównał, kilka czołowych zespołów odsunęło się
w cień, a ich miejsce zajęło dużo drużyn
z tego właśnie „cienia”. Dlatego właśnie te
mistrzostwa mogą być jedną z ciekawszych
imprez futbolowych ostatnich kilkunastu
lat.
Fryderyk Majewski
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Na wesoło

Psor powiedział
(uczeń
odpowiedział)

- Pozwoliłam sobie narysować oś. Oś czasu (dramatyczna pauza). Czasoprzestrzeń
wręcz.

Ucz: A te kartkówki oddać?
P.D: Czekaj, jeszcze chwilę się naciesz...
Albo nasmuć.

Ćwiczenia fizyczne z panem
Baldowskim

- Tu trzeba się zabezpieczać...Nawiasami.

Cięta riposta profesor Posadzy

- Dziewczyny, gazu! Moja teściowa biega
szybciej od Was!!!

- Po latach będę słyszeć głosy. Podwójne
pytania. Rozdwojenie jaźni. Schizofrenia.

- Semafoooory!!!

- Hi, hi, hi, wszyscy się śmieją jak ostrygi!
- Nie jestem papieżem, nie mogę być moralnym autorytetem.
- Nauczyciel to Elektryk Nauki!
(pierwsza lekcja w roku 2010)
- Nowy Rok...Przynosi nowe podniety.
- Czytaj polecenie! Jakbyście czytali polecenia, byłabym najszczęśliwszym nauczycielem na świecie!

- Scyzoryyyyki!!!
- Jesteś scyzorykiem! Jesteś sprężynowa!

Ucz: Mogę tu na boku zapisać?
P.D: Na boku można wszystko, tylko nie
zmazujcie moich rzeczy.
(pani Dudek zbliżyła się do tablicy,
a uczeń odsunął się na bezpieczną odległość)
-Ja Cię nie rąbnę, nie martw się.

- Dominika, drążek stygnie!!!
- No to coś na rozgrzewkę...W co zagramy?... Już wiem! W pedofila!
(stały okrzyk po kolejnych, nieudanych
próbach nauczenia nas nowego ćwiczenia)
- Nie, no kosmitki po prostu! KOSMITKI!!!

U pani Dudek przy tablicy
P.D: Co tu jest niepotrzebne?
Ucz: Potęga...?
P.D: Nie! Pierwiastek jest niepotrzebny!
Tak jak ty przy tablicy!
(na lekcji nie było żadnego z trzech chłopaków z klasy)
- A co to chłopy na wojnę poszły?
- Innej możliwości nie ma, choćbyś spuchła.
- I sobie zapisać... Do 83, podpunkt h MYŚLEĆ!
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- Iksy na lewo, liczby na prawo! Jak na
lewo most, na prawo most.

-Pilnuj ją! A jak nie to wiesz... (wymowne
spojrzenie).

„Niech się dzieje wola nieba...”ksiądz Adam Sierzchuła
(dyktuje)
-I wtedy
my)...

ludzie...Ludzie...(Ludzie

czyli

(klasa ogląda film, jest ciemno, nagle na
jednej z ławek rozbłyska ekranik telefonu)
-Gumienna, nie naświetlaj się!
(ksiądz wchodzi do klasy na lekcję z praktykantem)
KL: DZIEEEŃ-DOOO-BRYYY!
Ks.A: A gdzie oklaski?
- Wszystkie dzieci patrzą w kolorowy ekranik!
- Zadanie domowe: napiszę pracę semestralną na jeden z trzech tematów, czcionka 12, interlinia 1.5 , pożądany malunek.

Tak wygląda moje miasto

Spacer po
Bydgoszczy
Stacja: Myślęcinek

coś popiskiwało...) Myślęcinek stawia na sztukę, widać ją
na każdym kroku. Posągi przypominające gołębie, delfiny,
ludzi... lub nic nieprzypominające nadają temu miejscu
tajemniczego charakteru. Mijamy plac zabaw, który czule
wspomina Lilly: ‘Jak byłam mniejsza, to zawsze jeździłam
do Myślęcinka z rodzicami. Jest tam taki duży plac zabaw
i kiedyś działało też wiele karuzel. To były niezapomniane weekendowe wypady.’. Niestety, dziś jest on ogrodzony
metalową siatką, a wstęp na huśtawki kosztuje złotówkę.
Widzimy tutaj przykładową formę polityki prorodzinnej zastosowaną w praktyce.
Idziemy dalej naszą dróżką i stajemy twarzą w twarz
z Różopolem! Któż z nas nie zna tego miejsca? To tutaj co
roku bawimy się w ‘Lato z Radiem’, to tutaj śpiewa, tańczy i gra Doda, a zaraz po niej Żuki! To tutaj odbywają
się najhuczniejsze festyny, to tutaj rozdaje się grochówkę
i kiełbasę turystyczną za darmo!
Bartosz zapytany o to, co w Myślęcinku zniewala go najbardziej, zwraca szczególną uwagę na sport.
‘Jest to jedyne znane mi miejsce w okolicy, w którym
w sezonie zimowym można pozjeżdżać na nartach, lub
przynajmniej poudawać, że się to robi, gdyż długość ‘stoku’
- o ile można to tak nazwać- na nikim nie robi wrażenia.
Ciekawie można spędzić czas zabierając do Myślęcinka

Natchnienia szukałam długo, bo aż dwadzieścia
minut i to w fusach od herbaty. Po tym bezsensownym,
bezskutecznym zabiegu, który miał oczyścić moją duszę
ze zbędnych, szarych smutków i wyzwolić z niej pisarskiego ducha, stwierdziłam, że sprawę należy zbadać od
sedna. Pojechałam z Kojotem na łono natury. Prawie tak,
jak w ‘Into the Wild’ Seana Penna. (‘Prawie jak’ należy
tutaj mocno podkreślić...)
Tramwaj linii numer 1, którym miałyśmy
nikłą przyjemność jechać, do najpiękniejszych się nie
zaliczał. Nie mam tu na myśli niewygodnych oparć,
niedomykających się okiennic, czy też trzaskających drzwi. Chodzi bardziej o frustrujące i trzymające
w
napięciu
napisy.
Inspirującą
jest
także
ilość autografów nieznanych bydgoskich osobistości.

łyżwy i korzystając z zamarzniętego jeziora. Jeśli chodzi
o wiosnę i lato, to z przyjemnością zabrałbym tam na
spacer dziewczynę, oczywiście o ile bym taką posiadał ;)
Od mojego kolegi Szołpena dowiedziałem się, że w Myślęcinku znajduje się skatepark pozwalający na zaawansowane ewolucje na desce.’.
Z autopsji wiem, że to właśnie Myślęcinek dał nam
szansę zintegrowania się. Wystarczył pojemnik truskawek i koc, aby przeleżeć na trawie pół dnia i rozpoznawać

Pozory wszakże mylą. Tramwaj numer 1 nie
wywiózł nas do krainy piekieł, ani krwiożerczego ‘świata pomiędzy’ lecz do bydgoskiej Świątyni Dumania,
jak to ładnie Kojot powiedział: ‘miejsca wyciszenia
i spokoju, kojarzącego się z dzieciństwem’.
Ruszyłyśmy wydeptaną, na wpół betonową
ścieżką w głąb lasu. Oddychałyśmy głęboko świeżym,
nieskażonym, rajskim powietrzem i wsłuchiwałyśmy się w popiskiwania wróbli. (Co do wróbli,
pewności nie mam, bo na ptakach znam się średnio, ale
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Tak wygląda moje miasto

Cirrostratusy na błękitnym niebie. Tak, tam naprawdę
w wakacje, szło poczuć się wolnym. ;)
‘Jest to fajne miejsce na spotkania i „integrację”;) ze
znajomymi. Szczególnie dobrze wspominam Myślęcinek
z czasów, gdy kończyłam gimnazjum i to tam wybieraliśmy
się rowerami na koncerty odbywające się na Różopolu.’,
mówi Ruda. Klops, o duszy romantyka uważa, że Myślęcinek
to ‘świetne okolice na długie spacery dla zakochanych par. :)
Polecam ogród botaniczny. Z kolei jako dziecko uwielbiałem
zwiedzać tamtejsze ZOO. Generalnie to miejsce wzbudza we
mnie same pozytywne emocje!’
Zza siatki uśmiechnął się do mnie jeleń, widać,
że mu tam nieźle. Ogród botaniczny pogrążony jest
jeszcze w zimowym śnie. Piski wróbli zamieniają się
w gdakania kaczek, mijamy nawet watahę bocianów i drewnianego delfina.
Kolejny przystanek to nasze ulubione skałki. Kojot
wspomina: ‘Często jeździłam tu z mamą na wycieczki rowerowe. Siadałyśmy sobie w ogrodzie botanicznym lub ‘nad
źródełkiem’ i słuchałyśmy śpiewu ptaków. Myślęcinek ma
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swój wewnętrzny urok, któremu nie da sie oprzeć. Jest to jedno z niewielu miejsc w Bydgoszczy, do którego zawsze chętnie się chodzi, bez
względu na pogodę.’
Podsumowując: Bydgoszczy Myślęcinek jest bezwzględnie
potrzebny. Mieszkańcy mogą się tutaj rozwijać interdyscyplinarnie:
sportowo, rekreacyjnie, kulturalnie, socjalnie. Las to także kolebka
naszych wspomnień! Ze względów ekologicznych miejsce to stanowi
zielone płuca naszego miasta oraz jest prawdziwą wylęgarnią wróbli...
Czego chcieć więcej? :)
Daria C.

Poniedziałek w szkole
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