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SPOSÓB NA
WAKACJE

„WILK STEPOWY”

TAK WYGLĄDA MOJE MIASTO
STACJA: FORDON

Bo liczy się sukces!
9 czerwca niektórzy z naszych
uczniów przeżywali jeden z ważniejszych
dni w swoim życiu. Tegoroczni olimpijczycy, finaliści i laureaci, odebrali wartościowe
nagrody, choć nie tylko. Najwięksi szczęściarze trzymają w ręku już dziś indeks na
wymarzoną uczelnię.
Długo pracowali, powoli zbierali
materiały, poszerzali wiedzę, poświęcili
niejedną noc, by w końcu dotrzeć na sam
szczyt. Postawili sobie cel, który udało im się
osiągnąć i dziś mogą cieszyć się z ogromnego
sukcesu w różnych dziedzinach.
Cała uroczystość odbyła się we wtorek
w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Nie
zabrakło samych nagrodzonych (prawie dwustu!),
ale także ich nauczycieli. Najbardziej utytułowani
to: Anna Szymańska z I LO w Grudziądzu, Michał
Rybarczyk z II LO w Inowrocławiu, Aleksander
Łożykowski z I LO w Inowrocławiu, Adam
Wałkowski z Zespołu Szkół w Bielicach oraz Jakub
Wysocki z Gimnazjum i Liceum Akademickiego
w Toruniu, którym udało się zdobyć nagradzane
miejsca nawet w kilku olimpiadach.
Nasi reprezentanci też zaprezentowali się w dość
licznym składzie. Oto oni!:
Artur Kraska XVI Olimpiada Informatyczna –
laureat, opiekun: Piotr Dobosiewicz
Karol Szymański XVI Olimpiada Wiedzy
o Prawach Człowieka – laureat, opiekun Danuta
Kopińska-Kołowacik
Agnieszka Czajkowska XXXVIII Olimpiada Bio-

logiczna – finalista, opiekun Barbara Izdebska
Maksymilian Jarząbek XVI Olimpiada Wiedzy
o Prawach Człowieka – finalista
Jakub Kowalczyk XXXV Olimpiada Historyczna –
finalista
Marta Patyk XXXIX Olimpiada Literatury i Języka
Polskiego – finalista, opiekun Izabela Pogodzińska
Agata Szabłowska XXXIX Olimpiada Literatury
i Języka Polskiego – finalista
Mikołaj Zduńczuk XXXV Olimpiada Geograficzna – finalista, opiekun Małgorzata
Rechlewska
Piotr Bramski XXII Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej – laureat, opiekun Małgorzata Klisz-Lipkowska
Dawid Ziółkowski XXXV Olimpiada Historyczna – laureat
Paweł Ciemiński XXII Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej – finalista
Łukasz Kubiak XXXV Olimpiada Geograficzna – finalista
Łukasz Kalinowski LX Olimpiada Matematyczna – finalista, opiekun Mariusz Adamczak
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a tym którym
nie udało się w tym
roku, jak i tym, którzy
nie próbowali swoich
sił życzymy sukcesów
już za rok!
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KONCERTOWO-IMPREZOWE
LATO!

Si vis pacem para bellum -

Za oknem upał, w sercach żar - wszyscy już wiedzą, że nastał maj.
Po maju czerwca czas-już w szkole nie ma nas.
Ale gdy w Jedynce się pojawimy, zaraz Ellytę tworzymy.
Teksty ślemy między zaliczeniami, między letnimi wycieczkami.
I tak powstaje numer kolejny, w aktualności ze świata pełny.
O szkolnym życiu pamiętamy i z przyjemnością o nim wspominamy.
Jako że tego roku to ostatnie wydanie, pora na szczere podziękowanie.
Tobie, Czytelniku, za kupno gazety dziękujemy serdecznie,
Panu Dyrektorowi obiecujemy tworzyć ją wiecznie.
Pani Kłopotek i Panu Dobosiewiczowi składamy gratulacje,
Przyznajemy- to oni mieli na ogół rację
Wszystkim wakacji miłych życzymy,
Od września na Was znowu liczymy!

Michał Łepek

Na wesoło

Majówkaaaa!!!

Spotr

Jak co roku, pierwszy majowy weekend
obfituje w wyjazdy i chwile pełne relaksu.
Wybieramy różne miejsca, spędzamy je z
najbliższymi lub znajomymi. W tym roku
zdecydowanie preferowane są wśród naszych uczniów wyjazdy na pojedyncze dni
do miejscowości niedaleko Bydgoszczy,
między innymi w Bory Tucholskie. Nie zabrakło też propozycji wypoczynku w miejscowościach nadmorskich. Zdecydowanie
jednak wybieramy piekne, majowe słońce,
rower i podmiejskie plaże nad jeziorami w
Pieckach, Chmielnikach czy Pieczyskach.
Aktywny wypoczynek połączony z grillem i
innymi atrakcjami w miłym gronie pozwalają na nabranie sił przed ostatnim miesią-

Kwiatki maturalne

Kurs po medal

Tak wygląda moje miasto

Spaceru nie będzie, Darię dopadła
grypa.
Stacja Fordon: Tam, gdzie ptaki zawracają, a czas płynie w drugą stronę
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Sztuczki Magiczne
Sposób na wakacje
Słońce grzeje - wakacyjne plany

cem w szkole. To ostatni dzwonek by poprawic oceny i napisac ostatnie sprawdziany.
Nie dla wszystkich jednak te pierwsze dni
maja są przyjemne i pełne odpoczynku.
Już 4 i 5 maja zaczynają się najważniejsze
egzaminy w życiu wielu maturzystów. W te
upalne, słoneczne dni życzymy im przede
wszystkim pogody ducha i spokoju wewnętrznego, no i oczywiście 100% ;)

Ręka na pulsie

Pranie (mózgu) na
sucho,
czyli Krzysztof
Myszkowski
w naszej szkole
"Kto marzy o doskonałości zazwyczaj
poucza, poprawia, daje lekcje innym
i wszyscy od niego uciekają"
Leszek Kołakowski
Dnia 21.05. 2009 r. w naszej szkole
odbyło się spotkanie z redaktorem naczelnym ,,Kwartalnika Artystycznego" Krzysztofem Myszkowskim. Szliśmy na to spotkanie z ciekawością, mieliśmy poznać osobę
o pewnym dorobku literackim, do tego
piszącą w prasie. Dla nas była to nie lada
gratka, wszak część z nas myśli o studiowaniu dziennikarstwa.
Jednak już w pierwszych minutach
nasz gość zaprzepaścił szanse na dialog
z nami mówiąc, że nie czytamy książek,
nasze słownictwo jest na bardzo niskim
poziomie, nie znamy znaczenia słowa bełkot. Ten wstęp był niczym pranie mózgu
i nasz gość był zdecydowanie lepszy od
Ziobry z jego wypasioną niszczarką.
W tym miejscu powinnam zadać kilka pytań:

Czy Pan wiedział, że jest Pan w jednym
z najlepszych liceów w Bydgoszczy?
Czy przyszedł Pan, by nas czegoś
nauczyć, czy przyszedł się Pan poprzechwalać? (dorośli nie chcą tego słuchać?)
Zastanówmy się, czego się dowiedzieliśmy: Adam Mickiewicz to jedyny poeta,
którego warto czytać, Grochola to
bełkot,(...) Masłowska to nawet nie literatura(...) Sapkowski? Science fiction?"
Jeżeli Mickiewicz to ten jedyny (czy
jego zdjęcie jest pod Pana poduszką?),
dlaczego drukuje Pan w swoim kwartalniku
innych poetów (żeby pokazać jacy są
beznadziejni?).
Nic Pan o nas nie wie, nie odrobił
Pan lekcji przed przyjściem na spotkanie.
Tak się składa, że nie dosyć, że czytałam (i
nie ja jedna) ,,Mistrza i Małgorzatę" Bułhakowa, ,,Rok 1984" Orwella nie będę wyliczać innych tytułów, bo i po co), słuchałam
wykładów prof. Leszka Kołakowskiego, to
jednocześnie oglądam ,,Fakty" w TVN-ie
i czytam ,,Gazetę Wyborczą".
No cóż, Pan w GW „od razu widzi
szwy(...) tytuły i treść artykułów są tak dobrane, by przykuwały uwagę”, ja zaś znajduję
mnóstwo ciekawych artykułów do czytania.
W tym miejscu powinnam zapytać, czy
czytał pan w GW eseje Adama Michnika
o Mickiewiczu. Pewnie nie, to poniżej Pana
poziomu. Cóż, chciałabym usłyszeć dyskusję o naszym wieszczu pomiędzy Panem
a Adamem Michnikiem (ring wolny, obstawiamy zakłady, stawiam 1:10).
Mnie uczono, że rozmowa to wymiana poglądów i myśli. Pan z nami w ogóle

nie chciał rozmawiać. Nasza koleżanka
z klasy ekonomicznej, która próbowała z
Panem bezskutecznie nawiązać dialog, została zignorowana. Na próżno czekaliśmy
na dyskusję. Jak dyskutować z kimś, kto
ma literackie (i nie tylko) klapki na oczach?
Z dyktatorem się nie dyskutuje, tylko
słucha!
Pan Myszkowski wysnuł też ciekawą
tezę, że ,,na początku było słowo, Bóg jest
słowem a słowo jest Bogiem". Hmm...czyli moją wierzącą koleżankę zbawi słowo?
Jeżeli ja w nie nie wierzę, to co? Ach tak
,,ten świat jest pełen szatana” (który na
pewno nie wie, co to słowo) i pewnie ześle
na mnie wtórny analfabetyzm (jeśli nie zrobi tego nowa matura - wg Pana), a wtedy
przestanę być człowiekiem, bo mowa odróżnia nas od zwierząt.
Wyraziłam swoją opinię i wrócę teraz
do swojego szatańskiego świata z brudną
wodą (którą ,,wolę od źródlanej"), brudnym
powietrzem i pomyślę nad swoim człowieczeństwem, czego nie robiłam, a Pan
Krzysztof poleca.
Eliza Nowosad
PS. Do Naszych Kochanych Nauczycieli: Parafrazując naszego patrona Cypriana Norwida pytam: Cośmy uczynili, żeby
traktować nas jak idiotów niezdolnych do
dyskusji?
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Skuwka, zasuwka
Perfekcji nigdy za wiele. Z wakacyjnym już nastawieniem zapraszam zatem
na małe co nieco dotyczące poprawności
językowej.
Wraz z końcem czerwca myśli uciekają w sferę przyjemności i wszechobecnego „luzu”. Taka też postawa wpływa nierzadko na naszą mowę, która z kwiecistej
polszczyzny zamienia się w slang, a dokładniej... grypsowanie. Niby nowa forma
językowa powstała prawdopodobnie jeszcze
w XIX wieku na terenie zaboru rosyjskiego.
Początkowo pełniła funkcję głównie języka
tajnego, gwary środowiskowej przestępców
odsiadujących długoletnie wyroki. Dość
szybko jej rola uległa zmianie, i tak grypsowanie, szczególnie w gronie naszych rówieśników, stało się naturalną koleją rzeczy.
Nie ma się więc czemu dziwić, gdy
znajomy na powitanie kopsnie Ci witę
(poda dłoń) i wyszczerzy swe tryby (zęby).
Może nawet zaproponuje, by uderzyć z nim
do blatu, czyli udać się na wspólny posiłek.
A tam z dołanu (miski do zupy) wszamacie
(zjecie) przygotowane pyszności, które
następnie wydrynicie wachą (popijecie
wodą). Dla odrobiny relaksu przyjaciel
rozpocznie grę w sztorki (karty do gry) lub
popatrzy w szkiełko (telewizor).
Skoro jednak „co za dużo, to nie zdrowo”, zawołaj „ciach bajera”, czyli poproś o
chwilę ciszy, by udać się w kimę (przespać
się).
Więźniowie uznają grypserę za najinteligentniejszą formę egzystencji w więzieniu.
Czy słusznie? Decyzje podejmij sam. Kiedy
już postanowisz, pamiętaj, że, niezmiennie,
czekam na e-maile.
Wakacje - właściwie chyba każdy o
nich dziś myśli. Marzenia o dwumiesięcznym odpoczynku po okresie wytężonej pracy zrealizują się już 19 czerwca. Podczas
urlopowego rozprężenia nie należy zapominać o poprawności językowej.
Czas urlopów pozwoli zapewne na refleksje i przemyślenia, a także nowe pomysły. Bądźmy ostrożni używając podchwytliwego czasownika:
- wymyślić, a nie wymyśleć - wielki autorytet w dziedzinie językoznawstwa, profesor
Jerzy Bralczyk, tłumaczy, iż najlepiej
zapamiętać to słowo, odmieniając końcówkę jego odmienionej formy:
Wymyślił – wymyślić – jeśli mamy do
czynienia z końcówką – ił w 3os. lp.,
w bezokoliczniku wystąpi forma - ić. Jeżeli
końcówka ta będzie inaczej brzmiała, różne
też okaże się zakończenie czasownika:
Myślał - myśleć
Tuż przed wakacjami sporą rzeszę
obywateli zainteresowały wybory do Parlamentu Europejskiego. Ciekawe, czy wiedzą
oni, że do tej pory europarlamenatrzyści
zajmowali się również poprawnością
językową. W jednym z majowych artykułów
opublikowanych na popularnym serwisie
internetowym przeczytać można, że pojawił się „przewodnik po politycznie poprawnym i niedyskryminującym płciowo języku”. Jak się okazało, rządzący uznali język
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za jednostronnie ukierunkowany przejaw
seksizmu oparty na patriarchalnym
układzie. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kontrowersyjnej broszurze
forma:
- panna/pani - jest już zakazana; aktualnie
wystarczy podawać tylko imię nazwisko,
aby nie klasyfikować kobiet według ich
stanu cywilnego
- policjant/policjantka - taka forma również została uznana na przedawnioną,
w zamian za popularne stwierdzenie
powinno się używać obojętnego płciowo
określenia: oficer policji
- steward/stewardessa - równouprawnienie obowiązuje każdą stronę, obsługę linii
lotniczych nazwać należy teraz: flight attendants
- dyrektor/dyrektorka szkoły - chyba największe zaskoczenie-formę zastąpić ma pozbawiona płciowy kontekstów forma: główny nauczyciel

działkowego wieczoru bez... gry na klarnecie to tragedia. Dla mnie do tej pory trudno
było sobie wyobrazić, że nadejdzie taki
moment, kiedy Woody Allen nie stanie za
kamerą. Po przeczytaniu „Czystej anarchii”
mogę powiedzieć spokojnie: idź, Woody, na
emeryturę i pisz książki.

Ciekawe pomysły wprowadzili europarlamentarzyści. Pozostaje mieć nadzieję,
że poza tematami zastępczymi dotyczącymi poprawności językowej bez podtekstów
seksistowskich, znajdą czas, by rozwiązać
znacznie ważniejsze problemy, także
podczas wakacji.
Wszystkim czytelnikom „Ellyty” życzę, aby ten zasłużony wypoczynek przeszedł najśmielsze oczekiwania i spełnił
marzenia.
Oczekując na maile o językowych nowinkach i wątpliwościach pod adresem poprawnosc.ellyta@wp.pl, serdecznie pozdrawiam.
Dominika Matuszak

Ellyza przedstawia
Moja ostatnia recenzja w tym roku
szkolnym, zbiór 18 najnowszych opowiadań
Woody’ego Allena „Czysta anarchia” to
creme de la creme, wisienka na torcie,
najlepsze z możliwych zwieńczenie dla
Waszej recenzentki.
Dziś w kursie gotowania „Przypalaj
z Woody’im” będziemy robić krem „Czysta
anarchia”.
Bierzemy:
- Myszkę Miki oskarżającą Walt Disney
Company o nadużycia,
- HydroWiroEnergetyzatorkę,
- obcinacza metek od materaców,
- kobietę ze stowarzyszenia Zatrute Zęby
Czyść Nitką,
- wiadro dobrego humoru,
- łyżkę stołową ironii.
Wszystko mieszamy po mistrzowsku
do uzyskania idealnego połączenia, wkładamy do lodówki, a następnie pochłaniamy w całości.
Palce lizać, Drodzy Państwo, a mój
zachwyt nie jest,,hiperbolą z przegięciem
znacznym”.
Woody Allen zapytany, czego w życiu
żałuje,
odpowiedział:
„tylko
jednego
w życiu żałuję, że nie jestem kimś innym.
„Trochę w tym chyba kokieterii, ale czego
można się spodziewać po genialnym reżyserze, dla którego wyobrażenie sobie ponie-

I jeszcze cos mrożącego krew w żyłach, czyli zbiór opowiadań Edgara Allana
Poe ,,Opowieści niesamowite”.
Poe już w XIX wieku pisał opowiadania detektywistyczne i horrory, dlatego
zyskał przydomek ojca gatunku. Jeśli
myślicie, że przez to że był pierwszy, że
nie miał wzorów do naśladowania, to jego
utwory są niedopracowane to grubo się mylisz. Po tych trzynastu (zbieg okoliczności?)
historiach będą ci się śniły straszniejsze
koszmary niż przed klasówka z matematyki. Dlaczego? Bo mogą wydarzyć się
naprawdę. Edgar Allan Poe zagłębia się
w ludzką psychikę i podświadomość,
wydobywa z nich najskrytsze lęki, przywołuje wszystko czego, za wszelką cenę
chcielibyśmy uniknąć. Zagłębiając się
w lekturze tracimy naszą czujność. A jak
wiadomo, kiedy rozum śpi budzą się demony.
Od ponad stu lat „Opowieści niesamowite” niezmiennie zachwycają i przerażają
czytelników. Pisarzowi udało się w doskonały sposób zbudować w nich atmosferę
grozy i tajemniczości. Połączył romantyczny
obraz świata z realistycznymi opisami
szczegółów.
Postacie stworzone przez pisarza nie
kierują się logiką. Bohaterowie przeżywają
zdarzenia na granicy snu i jawy. Zbrodnie
wzbudzają w nas paniczny lęk.
Wiec jeśli jesteś miłośnikiem horroru
i szukasz wyrafinowanej rozrywki, sięgnij
po tę książkę, Drogi Czytelniku, a na pewno się nie zawiedziesz!
Życzę wszystkim Naszym Czytelnikom udanych wakacji.
Pamiętajcie!!! W październiku wracamy
z nowymi pomysłami w „Ellycie”
Eliza Nowosad

Kultura

„Wilk Stepowy”
Hermana Hessego
Okazuje się, że wśród naszych uczniów mamy wiele zdolnych osób, tym razem proponujemy wam
dogłębną analizę książki
Hermana Hessego „Wilk
Stepowy”.

„Wilk Stepowy” jest to książka, która
porusza filozoficzny aspekt życia człowieka
na granicy śmierci. Hermann Hesse pisał
ją w ciężkim okresie swego życia, w czasie rozwodu z żoną. Bardzo pomogły mu
rozmowy z Carlem Gustawem Jungiem.
Załamany niepowodzeniami Hesse znalazł
w Jungu wspaniałego psychoanalityka,
który za pomocą psychoanalizy pozwolił
mu wyjść z depresji, pomógł mu zrozumieć
samego siebie. Hesse nazwał to wstrząsem
analitycznym, „czymś, co przeniknęło całą
jego istotę, wywołując ból. Ale przeżycie to
wspomogło jego proces wzrostu”.
Jung określa wilka stepowego Cieniem, czyli kimś, kto jest ukształtowany
przez psychologię nieświadomości. Według
Junga nieświadomość obejmuje tę sferę
psyche, która egzystuje poza świadomością
człowieka. Jest ona z samej swej definicji
niepoznawalna jednak mamy możliwość ją
poznawać. Ukazuje się ona pośrednio jako
tzw. zalewy psychiki świadomej człowieka
przez treści nieświadomości. Mogą one występować pod postacią obrazów i symboli,
które można zobaczyć w snach, wizjach
i fantazjach, ale także mogą pojawiać się
jako kompleksy. Nieświadomość może
przejawiać się w dwóch formach indywidualnej i zbiorowej.
Główny bohater powieści Harry Haller to typowy człowiek cienia. Cień jest
jednym z archetypów.
Archetyp to praobraz wartości kulturowych,
dziedziczonych
pokoleniowo,
wzorzec
zachowania,
odczuwanie
i myślenie w typowych dla człowieka
sytuacjach.
Obok
instynktów
jest

najważniejszym składnikiem nieświadomości zbiorowej. Wartości archetypowe
przenikają
do
świadomości
dzięki
przeżywaniu obrazów, fantazji czy snów,
marzeń na jawie, bohaterów baśni i filmów,
symboli, dogmatów, rytuałów. Archetypy
zawierają w sobie przeciwieństwa, Jung
pisze o ich „wewnętrznej biegunowości”,
w każdym istnieją obok siebie zarówno
pozytywne jak i negatywne elementy.
Cień jest archetypem niedoskonałości,
względności przeciwieństw w doświadczeniu psychicznym jednostki. Cień
odzwierciedla to, co jest trudne do
zaakceptowania przez świadomość - ego.
To ta gorsza strona osobowości, która odpowiada za lęki i kompleksy. Im bardziej
tłumiony jest cień tym więcej pojawia się
lęków. Takim cieniem jest Harry Haller,
tytułowy wilk stepowy.
Z każdym człowiekiem wiąże się coś
zwierzęcego. Każdy ma w sobie coś dzikiego,
czasami głęboko ukrytego lub wypartego ze
świadomości. W Harrym siedzi wilk, który
„szczerzy zęby”. Wilk symbolizuje wszystko
to, co wiąże się ze swobodnym, niezależnym, dzikim i niebezpiecznym życiem.
Jest to ta część natury, w której dominują
instynkty, popędy. Wilk ignoruje normy
kultury, zaprzecza temu wszystkiemu, co
ludzkie, rozsądne i dobre.
Wilk stepowy to opozycja do człowieka,
który się w Harrym znajduje. Człowiek jest
przedstawicielem kultury. Potrafi być subtelny, mądry, ciekawy świata. Jest w nim
tęsknota do tego, co dobre i porządne. Człowiek pozwala wilkowi funkcjonować wśród
ludzi, pozwala mu normalnie żyć - chodzi,
jeść i spać, a także pozwala mu chodzić
do teatru i do knajp. Wilk rozkoszuje się
poezją i piękną muzyką. To wszystko łączy
świat wilka ze światem zwykłych ludzi,
z mieszczanami i ich normalnością.
Stwarza mu namiastkę tego, że może
przynależeć do jakiejś ludzkiej społeczności.
Wilk i człowiek toczą w Harrym ciągła
walkę. Gdy jednemu udaje się uzyskać
przewagę- tryumfuje, wręcz żywi się
cierpieniem słabszego, gdy zwycięża
człowiek – Harry pragnie być wśród ludzi,
a gdy wilk – ucieka sam w siebie, coraz
bardziej oddalając się od świata zewnętrznego tworzy mur.
Wilk stepowy jest ofiarą nieodpowiedniego
wychowania. Jego rodzice i wychowawcy starali się łamać jego wolę, on jednak

będąc zdolnym i silnym psychicznie – nie
poddawał się ich woli. Wpływ na takie
postrzeganie świata miały własne doświadczenia Hessego z dzieciństwa.
Haller jest tak głęboko zagłębiony w swe
życie wewnętrzne, tak mocno neguje
siebie, że nie dostrzega tego, co się dookoła
dzieje. Nie odczuwa też przyjemności.
Wilk stepowy angażuje swe psychiczne
siły przeciw sobie. Nie ma też zbyt dobrego zdania o przyjemnościach. Cierpieniem
się wręcz rozkoszuje. Samotność i rozpacz
to najwierniejsze towarzyszki wilka. Ciągłe
myślenie o śmierci spowodowało osłabienie
świadomości jedności siebie. Harry czuł, że
ma wiele, a nawet tysiące dusz. Lubi
kontrasty.
Samotność w końcu stała się jego losem,
wyrokiem. Nie miał przyjaciół, choć był lubiany.
Wilk stepowy odrzuca wszystko, co mieszczańskie. Odrzuca też fasadowość i normy.
Harry gardził burżujami, mieszczańskim
życiem. Hesse umieszcza mieszczan między świętymi
a rozpustnikami. Mieszczanin to ktoś
taki, kto nie znosi skrajności, chce zachować swoje „ja” i spokojnie dożyć starości.
Mieszczanin nie może być twórcą. Nie żyje
intensywnie, nie oddaje całego siebie, nie
poświęca się. Intensywnie i ciekawie można
żyć tylko kosztem swego „ja”. Mieszczanie
mogą funkcjonować jedynie dzięki takim
outsiderom jak wilk stepowy. Osoby takie
jak Harry płacą za to wysoką cenę.
Człowiek cienia gubi swoje „Ja” (ego) na
rzecz innej wartości, która pochodzi z Cienia,
z głębin nieświadomości, ze sfery nieokreślonej, tajemnej, z granic rzeczywistości.
Osiąga za to niezależność, która chroni go
przed przeciętnością, normalnością, konwencją.
Wilka stepowego charakteryzuje niejednoznaczność, omijanie reguł, wpadanie
w przeciwieństwa, myślenie sprzecznościami, ekstremalność.
Według psychologii Junga Harry Haller jest
typem introwertywnym. Jak go poznajemy
dominuje u niego myślenie, jest intelektualistą, który nie wie czym są uczucia. Dużo
za to czyta, dużo myśli. Z czasem rozwija
się u niego intuicja. Typ intuicyjny prowadzi nocne życie, poddaje się nastrojom
i wrażeniom nieregularnego trybu życia,
jego wyborem kieruje przypadek, pozwala
marzeniom i wyobraźni dominować w życiu, najwyżej ceni muzykę. W przypadku
wilka stepowego najbardziej ceni Mozarta.
Został on jego przewodnikiem jego nieświadomości w narkotycznej podróży. Intuicja
sprawia, że wydaje się, że wszystkie zdarzenia są niby przypadkowe, niby dzieją się
za przyczyną losu. Trudno mu poczuć to,
co zmysłowe, a przez to nasilają się w nim
emocje. Zmysły go obezwładniają. Harry
odkrywa, że teatr magiczny to nie tylko
piękne obrazy, to nie tylko raj, ale także
piekło.
Podróż, jaką odbywa możemy porównać
z wędrówką Odyseusza. To podróż przez
wewnętrzną krainę wyobraźni, przeczuć,
emocji. To podróż, która ma wyprowadzić
wilka stepowego, że sfery Cienia do sfery
sztuki.
„Wilk stepowy” jest właśnie taką powieścią.
Zmienia ludzi, za każdym razem ukazując
coś innego.
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Koncertowo

KONCERTOWOIMPREZOWE
LATO!

•

•

XV PRZYSTANEK WOODSTOCK 2009
MIEJSCE: KOSTRZYN NAD ODRĄ
DATA: 31 VII- 2 VIII

•

The Subways to brytyjskie trio
powszechnie uznawane przez branżowe media za nadzieję młodej gitarowej
angielskiej sceny.

Tomek Budzyński ze swoim solowym
projektem. Jeśli niektórzy z Was nie
wiedzą jeszcze, czego się spodziewać,
niechaj posłuchają drugiej solowej
płyty Tomka – „Luna”.

•

Michał Jelonek to znakomity polski
skrzypek, który łączy w swojej muzyce
piękno klasycznych nut i instrumentów z mocnym rockowym graniem.

Korpiklaani - fiński zespół, który inspiruje się tradycyjną fińska muzyką
ludową, ale nie zapomina o mocnym,
metalowym uderzeniu.

•

Final Virus - niemiecka kapela, która
za naszą zachodnią granicą cieszy się
już sporym powodzeniem.

•

Dżem to absolutna legenda polskiej
piosenki po raz kolejny porwie woodstockową publiczność.

•

Voo Voo to polski zespół muzyczny,
gra zróżnicowaną muzykę, opierającą się głównie na połączeniu rocka
z folkiem różnych kultur i dużej ilości
improwizacji.

•

Don Carlos
reggae

•

Easy Star All Stars z USA i z Jamajki
- do tej pory wydali dwa concept albumy. Jeden z nich to „Dub Side Of The
Moon”, pomysłowa wersja historycznej
płyty „Dark Side Of The Moon” Pink
Floyd i jeden z najlepiej sprzedających
się na świecie albumów reggae.

-

legendarny

artysta

•

Guano Apes – niemiecki zespół grający crossover/rapcore z domieszką
funku.

•

Volbeat - duński zespół heavymetalowy/hardrockowy.

•

Conflict – brytyjski zespół anarchopunkowy

•

DUB FX (Wielka Brytania) - to właśnie dzięki niemu po raz pierwszy
na Przystanku Woodstock będziecie
mogli usłyszeć Beatbox w znakomitym
wydaniu.

•

Sham 69 -zespół gra „czysty, szczery,
pełen energii rock’n’roll bezrobotnych”. Śpiewając o codziennych
problemach wzywał do pojednania
i zjednoczenia się załóg punków, skinheadów i modsów.

•

The Futureheads – brytyjski kwartet
rockowy pochodzący z miejscowości
Sunderland w północnej Anglii. Twórczość określa się jako post punk oraz
indie rock.

•

6

Blenders
najbardziej
szalona
i zwariowana kapela w Polsce. Na
scenie robią prawdziwe zamieszanie,
a poplątane dźwięki wysyłają wprost
do każdego słuchacza.

•
Lista zespołów, które zagrają na XV Przystanku Woodstock 2009
•

Akurat - kapela dobrze znana
woodstockowej
publiczności.
Gra
zdecydowanie rockowo, nadal sięgając
po figury rytmiczne rodem ze ska
i reggae.

Caliban - niemiecki zespół metalcore’owy.

ARTYŚCI CLMF 09 (TA LISTA MOŻE
ULEDZ ZMIANIE):
•

50 CENT- 50 Cent to ikona współczesnego rapu. Jest obecnie jednym z
najpopularniejszych i najbogatszych
artystów z kręgów hiphopu.

•

GENTLEMAN- Gentleman to jeden z
najbardziej charakterystycznych, a
także najpopularniejszy w Polsce wykonawca muzyki reggae. Na swoich
koncertach zbiera tłumy publiczności
udowadniając, że w świecie muzyki
nie ma granic.

•

MADCON- Norweski duet Madcon
szturmem wdarł się na listy przebojów
za sprawą hitu „Beggin’”. Dzięki temu
sprzedał miliony singli na całym świecie, a także został nagrodzony World
Music Award.

•

SHAGGY- Shaggy to od ponad 10 lat
jedna z najpopularniejszych gwiazd
muzyki. Ten pochodzący z Jamajki
wokalista sprzedał do tej pory ponad 20 milionów płyt, jest zdobywcą
Grammy i autorem niezliczonej ilości
przebojów.

•

THE KILLERS- The Killers nie dość,
że są autorami największego przeboju ostatnich miesięcy, to od kilku lat
znajdują się w czołówce najlepszych
zespołów rockowych na świecie.

***
OPEN’ER FESTIVAL 2009
MIEJSCE: GDYNIA, LOTNISKO BABIE
DOŁY (KOSAKOWO)
DATA: 2 VII- 5 VII
Lista artystów, którzy zagrają na Open’er
Festiwal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arctic Monkeys
Basement Jaxx
Buraka Som Sistema
Crystal Castles
Duffy
Emiliana Torrini
Faith No More
Gossip
Hjaltalin
Kings of Leon
Late of the Pier
Lily Allen
M83
Madness
Moby
Pendulum
Peter Bjorn and John
Placebo
Priscilla Ahn
Q- Tip
Santigold
Speer Caravan
The Kooks
The Prodigy
The Ting Tings
White Lies

***
COKE LIVE MUSIC FESTIVAL 2009
MIEJSCE: KRAKÓW, LOTNISKO MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO
DATA: 20 VIII- 22 VIII
UWAGA!!! BILETY ELEKTRONICZNE DO NABYCIA NA WWW.ALTERART.PL
100 PLN - BILET JEDNODNIOWY
200 PLN - KARNET BEZ POLA NAMIOTOWEGO
250 PLN - KARNAT Z POLEM NAMIOTOWYM

KONCERTY NA LATO!
MIEJSCE: ESTRADA STAGE BAR
DATA: 06.06.2009
GODZINA: 19:00
NAZWA KONCERTU: O.S.T.R.
***
MIEJSCE: STADION ŚLĄSKI- CHORZÓW
DATA: 06.08.2009
GODZINA: 20:00
NAZWA KONCERTU: U2- 360 TOUR
***
MIEJSCE: LOTNISKO BERNOWO
DATA: 15.08.2009
GODZINA: 20:00
NAZWA KONCERTU: MADONNA- „STICKY
& SWEET TOUR2009”
***
MIEJSCE: SALA KONGRESOWA
DATA: 16.09.2009
GODZINA: 18:00
NAZWA KONCERTU: CHRIS DE BURGH

Opowiadanie
Agnieszka Ryska zdaje maturę, więc szukamy nowych
prozatorskich talentów.
Z licznych materiałów
wybraliśmy opowiadanie
Michała Łepka

Si vis pacem
para bellum
W niezbyt odległej, a nawet bardzo bliskiej części wszechświata istniały
układy planetarne, których krążące
wokół swoich słońc ciała niebieskie chlubiły się mianem Wolnych Planet. Wśród nich
była również ogromna planeta Nigrum, na
której od pewnego już czasu rosło w siłę
i wpływy Czarne Królestwo, okrywając się
złą sławą, gdyż władało jedynym miejscem
w przestrzeni, gdzie ginęli bez śladu kupcy i badacze. Skąd nie wracali bankierzy,
inspektorzy międzyplanetarni, a przede
wszystkim tłumy postronnych podróżników. Kiedy odkryto, że utrata kontaktu ze
wszystkimi, którzy poruszali się w pobliżu
planety Nigrum nie jest przypadkowa,
a za ich zniknięciami stoi Czarne Królestwo, wzburzone społeczeństwa planet
ościennych oraz wielu innych natychmiast zawiązały przeciwko Królestwu
Konfederację.
Szły na Nigrum konfederacyjne ekspedycje z misją ocalenia przetrzymywanych. Jedna za drugą, lecz z wyjątkiem
ostatniej żadna nie powróciła, a i ta, której
się to udało, przywiozła ze sobą jedynie
informacje. Okazało się, że Czarne
Królestwo rozciągnęło wokoło swojej
planety pułapkę przestrzenną na kształt
czarnej dziury i z jej właśnie powodu
każdy przelatujący w bliższej odległości
statek trafia na Nigrum. Żaden, choćby
wyposażony w najlepszy napęd, nie ma
mocy, aby się stamtąd wydostać. Jednak
jeszcze bardziej wstrząsnęła wieść, iż nikt
z wciągniętych tam nawet wbrew własnej
woli nie żywi chęci powrotu i bynajmniej
nie miałby także takiego zamiaru, gdyby zniszczono przestrzenną pułapkę. To
wystarczyło, by po chwili konsternacji
i zdziwienia konfederaci podjęli decyzję
o zaniechaniu dalszych działań.
Mijały lata i pozostawało na Nigrum
wielu mieszkańców wszechświata, w tym
także dostojników i dowódców, aż pewnego
dnia zadokował do stacji orbitalnej Wolnej
Planety ścigacz galaktyczny. Wychynął
z niego chwiejnym krokiem poszarzały
na
twarzy
Wysoki
Szycha
Rady
Międzyplanetarnej, spoglądając naokoło błędnym wzrokiem. Podtrzymywany
przez koordynatorów ruchu orbitalnego
wykrztusił, spluwając krwią, że wszyscy,
którzy pozostali na Nigrum, chorują
i umierają, są mutowani albo wcielani do
armii oraz że część z nich usiłowała uciekać, ale tylko on zdołał się przebić. Zaraz
potem przewrócił miałkami oczu i opadł
bez sił. Jeśli to wszystko było prawdą i jeśli
Czarne Królestwo budowało armię, to czas
działał przeciwko Konfederacji.

Obrady Rady Wolnych Planet nigdy
dotąd nie przyniosły tak szybkiego porozumienia.
– Wojna!
Siedmiu trębaczy koronnych zadęło
w siedem trąb na siedem stron wszechświata. Naraz przybyli najdzielniejsi
dowódcy,
najprzedniejsi
stratedzy
i najinteligentniejsi konstruktorzy wojenni
ze wszystkich zakątków czasoprzestrzeni.
Stanęły Miłość z niezliczonymi oddziałami, Wiara i Nadzieja, każda prowadząc po
trzysta okrętów wojennych i krążowników
z wojskiem i zaopatrzeniem, Nauka z Technologią, obie na czele formacji katapult
i bombard, ciągnąc za sobą skrzynie
z orężem plazmowym i wszelkiego rodzaju
broniami eksperymentalnymi; za nimi
Prawda na czele tysięcy ciężkiej jazdy,
Szacunek z powiewającymi sztandarami,
Przyjaźń z lekką jazdą, Prawość i wielu
innych, a dowództwo skonfederowanych
armii objął Rozsądek z gwardią przyboczną
trzystu tysięcy ciężkozbrojnych.
Okręty armady zostały połączone
wiązaniami hiperprzestrzennymi, gdyż
uwspólnienie środka masy pozwalało flocie
poruszać się bezpiecznie po przestrzeni
pułapki. Zagłębiwszy się w pochmurną
atmosferę Nigrum, konfederaci wylądowali
na wrzosowiskach, rozpościerających się
na Mgławych Wzgórzach. Opustoszały
widnokrąg ograniczały zarysy okolicznych wzniesień, niknących w bezwietrznej
szarudze. Na przeciwległym wzgórzu
z mgły zaczęła wyłaniać się szaniec za szańcem armia Czarnego Królestwa. Okropny
widok ukazał się najeźdźcom, bowiem
wielu z nich dostrzegło w pierwszych liniach
wroga swoich niegdysiejszych przyjaciół
i bliskich, teraz bladych, zielonkawych lub
fioletowych, poobdzieranych, patrzących
niewidzącym wzrokiem, gotowych uderzyć
na jeden rozkaz swych panów. Ustawione
w nienagannym szyku armie dzieliła już
tylko dolina.
Dźwięk rogów rozległ się jednocześnie z obu stron, niosąc echem po
Mgławych Wzgórzach. Rozsądek pognał na
srebrzystym rumaku, prowadząc gwardię,
a za nim hetmani i cała armia Konfederacji. Czarna armia także zsuwała się w dół
po stokach. Na jej lewej flance szarżował
okrągły jak bańka, przygarbiony i zawsze
kpiąco uśmiechnięty Alkohoon Wielki,
władca alkoholi i silnych elektrolitów,
gnając przed sobą oddziały swej zielono-fioletowej piechoty, przypominającej
ożywionych umarłych. Na prawej flance
zaraz za piechotą skakali na cieniutkich
kończynach
tulejkowaci
beztwarzowi
nokautanci krążeniowi, wysłani przez
bezkształtnego Smouaka Fumera, barona
na dymach. Za nokautantami pędziły
jednostki osłony gazowej, ciągnąc za sobą
przenikliwe V-dymy. W pozostającym nieco
z tyłu centrum zbliżał się potężny oddział
narkotantów Narkosa z Naksos, hrabiego
na krańcu myśli.
Armie zderzyły się w wielkim pędzie
i pomieszały zupełnie. Gwardia Rozsądku,
dokonując z początku masakry, ugrzęzła
wśród narkotantów. Wiara, zdziesiątkowawszy razem z Nadzieją i Miłością
piechurów Alkohoona, poszła z pomocą
walczącym z narkotantami, ale chcąc
nacierać od tyłu, jej hufce natrafiły na
przenośne miny śmiercionośne, którymi
zausznicy Narkosa z Naksos poczęli
ostrzeliwać linie Konfederacji. Tymczasem

po wdeptaniu w ziemię nokautantów
Przyjaźń goniła wraz z laserokusznikami,
prowadząc walkę z jednostkami osłony
gazowej, te bowiem zdążyły zasnuć trującymi dymami całą dolinę.
Lecz teraz wszelkie odwody weszły
w bój straszliwy, bo oto na pozostałe
w polu Miłość i Nadzieję runęły tysiące
ciężkiej jazdy metylenowej, a tuż po niej
nieprzeliczone mrowie lekkich jeźdźców
etylenowych. Raz po raz walił się wróg pod
ciosem miecza Miłości lub pilum Nadziei,
siejących popłoch wszędzie, gdzie tylko zabłysły ich platynowe pancerze. Piechurzy
pod wodzą Prawości, którzy powrócili
z flank, osłaniali walkę od tyłu, albowiem
podstępni denaturanci i spirytanci wzięli
w okrążenie wojska Konfederacji, dokonując sabotażu sprzętu i dzieląc pole bitwy
na wiele pomniejszych. Nauka z Technologią wpadły w wir walki, płynnym ogniem
polewając metylojeźdźców, którzy poszli
w rozsypkę. Chmury i dymy wokół szczytu
najbliższego wzgórza rozwiały się na
moment. Wyszedłszy zwycięsko z pojedynku ze spirytantem, Szacunek spojrzał
w tamtym kierunku i ujrzał stojącego na
wzgórzu czarnego rumaka z zakapturzoną
postacią na grzbiecie. Jednak już po chwili
niebo na powrót zasnuło się gęstym dymem,
a na wrzosowiskach poczęli rozpierzchać
się tak konfederaci, jak i czarnoarmiści.
Sunęły prędko w ich kierunku ni to duchy,
ni poczwary, dzierżące nieistniejącymi
rękoma gotowe do uderzenia kosy. Jedne
ze stworów były mniejsze, inne większe.
Małe Białe Śmierci i Duże Białe Śmierci
wtargnęły w naprędce uformowane linie
obronne, a przez którego żołnierza przeszły, ten padał bez życia na ziemię.
Hetmani wraz ze specjalnymi metałapaczami uganiali się za wywijającymi kosami
Białymi Śmierciami, tymczasem nacierały
już zastępy Wojowników Proszkowników
Innych Odcieni, prowadzone przez samego Narkosa z Naksos, sunącego z wijącą
się jak żmija szpadą. Był wysoki i chudy,
z twarzą pociągłą, okutany w płaszcz
z obszernymi rękawami, a czarny kołnierz
tak miał wysoki, że z pozoru nie mógł wcale
poruszać głową. Popędzili ku niemu Rozsądek z Prawością, przedzierając się przez
tłum walczących z wątrobodestruktorami,
istotami wrednymi, bowiem kogo tylko
dosięgła ich ręka, ten legł ze zmartwiałą
wątrobą, tracąc zdolność bojową. Rozsądek
nie dopadł nigdy Narkosa, gdyż koń wodza
konfederatów, rażony strzałą wypalającą wnętrzności, zarył w ziemię, zrzucając
swego jeźdźca, ginącego w chmurze pyłu.
Poniósł się nagle po wzgórzach
dźwięk tyleż głośny, co przeraźliwy
i naraz poczęły spadać i rozrywać się na
polu bitwy ładunki duszącego dymu,
obrzucając zarazem walczących toksyczną smołą. To na pagórku nieopodal stał
w wyniosłej postawie Smouak Fumer,
mając za sobą samobieżne wyrzutnie
pocisków dymno-smolistych. Było ich
sześć, każda nosiła na grzbiecie sześć
moździerzy, każdy z sześcioma lufami,
a kiedy strzelały, szedł odgłos, jakby
olbrzymy waliły z nieba stalowe ładunki.
Alkohoon, trzeci z Czarnej Trójcy, uśmiechając się kpiąco, gotował do szarży
jazdę kombinowaną. Rozgorzał bój wielki
na nowo. Pognała Przyjaźń i w perzynę
obróciła samobieżne wyrzutnie, zatruwający atmosferę Smouak Fumer poległ z ręki
Szacunku. Alkohoon Wielki z jazdą
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Opowiadanie
kombinowaną ścierali się z Wiarą i Nadzieją. Konfederaci ginęli od wszelkiego
rodzaju procentów i kwasów, a odpowiadali
wrogom zasadami i broniami obojętnymi.
– Strzyk z otchłani Lasu Strzykowego!
Pojawił się potwór dziwny, z kształtu cylindryczny, z ostrzem zamiast głowy.
Poruszał się na czterech długich odnóżach.
Jeden szybki skok i nie powstrzymała go
nawet zbroja z płynnego metalu – padła
przeszyta na wylot Technologia. Zadrżała
falanga przerażonych skonfederowanych,
kiedy stwór szykował się do kolejnego
hiperskoku, ale zaraz wypadła na przedpole Miłość i Strzyk zginął rozrąbany na
strzępy. Nie zdążył jeszcze opaść kurz,
a padł bez tchu Alkohoon Wielki, władca
alkoholi i silnych elektrolitów i obrócony
został w proch Narkos z Naksos, hrabia
na krańcu myśli – ten zabrał ze sobą tylu
konfederatów, ilu tylko zdołał. Pierzchały niedobitki spirytantów, denaturantów
i
wątrobodestruktorów.
Lecz
nagle
pośród najeźdźców i hetmanów stanął
Arcychorobotwórca Czarnej Armii. Machnął poczerniałą ręką, rozpostarłszy długie,
kościste palce, a najbliżsi nieszczęśliwcy
padli na wrzosowiska, zżerani przez raka.
Miał Arcychorobotwórca długą, szarą
brodę, na głowie niósł wysoką Ciemną Koronę z głębokim i powyginanym
ząbkowaniem, a odziany był w irydowy
płaszcz. Miotał uroki we wszystkie strony
– konfederaci przewracali się z krzykiem,
rażeni martwicą, miażdżycą, wylewami
i zapaleniami. Koniec wydawał się bliski,
bowiem wychynęły spod ziemi Avaritia,
Luxuria, Invidia, Gula, Ira, Acedia i pierwsza wśród nich – Superbia. Nikt samemu
nie miał z nimi szans przetrwania, gdyż
moc miały niezmierzoną, jednak stanęło siedmiu hetmanów przeciwko siedmiu
kreaturom, albowiem razem mieli nadzieję.
I tak Rozsądek skrzyżował ostrze z Superbią, Wiara z Gulą, Nadzieja z Acedią, Miłość
z Irą, Prawość z Avaritią, Prawda z Luxurią
i Przyjaźń z Invidią. Zerwał się porywisty
wiatr, rozwiewający dymy zasnuwające
niebo nad doliną, a kiedy stało się jasnym,
że wysłannicy czeluści uginają się, skoczył
w centrum pola walki Czarny Mistrz
w czarnej pelerynie, targanej na wszystkie
strony wichrem i siekł szablami umykających żołnierzy wykrwawionych już
połączonych armii, a nie cofał ciosu nawet,
gdy na linii cięcia znalazł się jego własny
poddany. Ginął natychmiast każdy, kto
usiłował stawić opór. Światło słońca
przebłyskującego między ciemniejącymi
na niebie obłokami, wydobywało z mroku krwawe wrzosowiska na Mgławych
Wzgórzach i błyskającą na nich ostrzami
zakapturzoną postać.
Rozpłatana Superbia rozpłynęła się
z hukiem w przestrzeni, a zaraz potem
to samo stało się z Invidią i pozostałymi.
Łypał
Arcychorobotwórca
na
lewo
i
prawo,
rozsiewając
stwardnienia.
Zwycięski Rozsądek wziął zamach rapierem na pozostałego na usłanym
trupami pustkowiu Arcychorobotwórcę
lecz szczęknęły tylko metale, gdy cios
został zablokowany czymś, co zdawało się
być skrzyżowaniem miecza i puginału.
W broni pojawiły się otwory, z których wyzionęły z sykiem anakondy. Zaczęli walczyć
i walczyli, aż pokąsany Rozsądek upadł
u stóp wyniosłego starca. Ten miał już
zabrać pokonanego w otchłanie, ale w tym
momencie Miłość, zrzucając pokruszony
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pancerz, odrzuciła też swą fizyczność
i niczym zjawa pomknęła ku Arcychorobotwórcy i wniknęła w niego. Jego twarz
pozostała bez wyrazu. Tak jak Miłość
napełniły go także Nadzieja i po niej Wiara. Irydowy płaszcz spękał, niewidzialna
siła wyssała z ciała skłębioną czarną duszę, która zawirowała i poniesiona nagłym
porywem wichru poszybowała w dal,
korona rozprysła się i Arcychorobotwórca
zapadł się sam w siebie.
Teraz nie pozostało nic, tylko stawić
czoło śmierci. Rozglądali się, lecz Czarnego
Mistrza już nie było. Dymy zostały całkiem
rozwiane i po niebie mknęły tylko poszarpane obłoki. Hetmani i wszyscy pozostali,
którzy uszli z życiem, zebrali się na
najwyższym wzniesieniu i zapłakali,
przetrwali bowiem tak nieliczni... Zgarniając z twarzy miotane nieustającym
wiatrem
włosy,
ogarnęli
wzrokiem
opustoszałe
wrzosowiska,
poorane,
połyskujące szkarłatem i metalicznymi
szczątkami. Stali w milczeniu. Promienie
padały na skrwawione i okurzone pancerze, błyskały rysy i otarcia. Wyszedł przed
nich Rozsądek podtrzymywany przez
Naukę i ostatkiem sił tak przemówił:
– Nigdy jeszcze tak niewielu nie zbierało
się w chwale po zwycięstwie tak licznych...
I dla tak licznych. Lecz zwycięstwo nasze
jest słabe, bowiem straciło życie wielu
z nas, i nietrwałe, albowiem Czarny Mistrz
zbiegł i powróci... Będzie powracał zawsze,
gdyż jest częścią Życia, jednak nasza to
rzecz decydować kiedy i w jaki sposób
to uczyni. Dzięki wam i wszystkim, którzy
pozostali w naszych światach, dzisiejsza
ofiara nie pozostanie bezowocna. Żyjmy
więc dalej, przyjaciele! Nie ulegajmy temu,
co może na powrót zakryć nam słońce!
Kontynuujmy walkę, by to, co właśnie
zniszczyliśmy, nie odradzało się!
Podmuchy kładły przed nimi trawy.
*
* *

Na wesoło

Kwiatki maturalne
Każdy z nas popełnia błędy, lecz te
maturalne wzbudzają nie tylko śmiech na
twarzach wielu z nas, ale co ważniejsze,
decydują o wynikach końcowych egzaminu. Chcecie poznać kilka wpadek
tegorocznych maturzystów? Oto one!

•

Tren IX nie uspokoił Kochanowskiego,
więc napisał jeszcze dziesięć.

•

Te sytuacje mogą spowodować wypadek w domu, jak i na drodze, bo utrata
świadomości może na chwilę oddzielić
kontakt mózgu z człowiekiem.

•

Telimena zarzuciła swe łabędzie piersi
na ramiona hrabiego.

•

Postać Zosi jest jak młodziutka, pełna
witamin, świeża, pachnąca brzoskwinia. Natomiast postać Telimeny jest
jak wysuszona, pomarszczona, puszczająca soki, wręcz rozpadająca się na
kawałki już dojrzała brzoskwinia. Jak
odbicie w lustrze sprzed dwudziestu
lat.

•

Każdy, nawet najmniejszy Polak, zna
„Pana Tadeusza”.

•

Zosia kocha Tadeusza, a Telimena pragnie tylko jego ciała. Młodego
zresztą.

•

Telimena połączyła się na mrowisku
z Tadeuszem.

•

Telimena pragnęła zabaw, salonów
oraz męża.

•

Gdyby każdy człowiek miał taki charakter jak Zosia, to cała kula ziemska
by z tego skorzystała.

•

Wolałbym ożenić się z Zosią. Telimena mogłaby najwyżej zostać moją
kochanką.

•

„Pana Tadeusza” rozpoczyna Wielka
Improwizacja.

•

Akcja
„Chłopów”
w Lipnicach

•

Zosia i Telimena wyszły za mąż.

•

Telimena ożeniła się z Rejentem, a oni
byli tylko narzeczonymi.

rozgrywa

się

•
„Pan Tadeusz”
jest dramatem, epoka romantyzm, epopeja narodowa pisana ku pokrzepieniu
serc.

Na wesoło
Sport
Odstępujemy od zasady nie
umieszczania żartów
i wszystkim walcącym
o lepsze oceny końcowe (lub
... zaliczenie semestru)
proponujemy chwilę
niemyślenie
Kobieta dzwoni do radia:
- Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że
znalazłam dziś rano portfel. W środku było
trzy tysiące złotych w gotówce, oraz czek
na okaziciela opiewający na sumę 10.000
euro. Było też prawo jazdy na nazwisko
Stanisław Kowalski, zamieszkały przy ulicy
Koszarowej 15 m 6 w Warszawie. I mam w
związku z tym gorącą prośbę:
- Proszę panu Stasiowi puścić jakiś fajny
kawałek z dedykacją ode mnie!!
Ojciec widzi syna wychodzącego z domu z
wielką latarką w dłoni.
- Dokąd to?
- Na randkę - przyznaje się chłopak.
- Ha! Ja w twoim wieku nie potrzebowałem
latarki na randkach.
- No tak. I sam popatrz na kogo trafiłeś...
Przychodzi żona do domu i mówi do męża:
- Kochanie! spotkałam się dzisiaj na skrzyżowaniu z Baśką.
- A co mnie obchodzą wasze babskie sprawy
- To dobrze, ale blacharz mówi, że samochód będzie dopiero za 2 tygodnie.
Czym różni się uczeń dobry od złego?
Złego leją rodzice, dobrego - koledzy.
Lekcja religii w szkole. Ksiądz mówi dzieciom o małżeństwie.
- Wiecie, że Arabowie mogą mieć kilka żon?
To się nazywa poligamia.
Natomiast chrześcijanie mają tylko jedną
żonę. A to się nazywa...
Może ktoś z Was wie?
W klasie cisza, nikt nie podnosi ręki.
- To się nazywa - podpowiada ksiądz mono... mono...
Jaś podnosi w górę rączkę:
- Monotonia!
– Słyszałem, że nauczyłeś swoją żonę grać
w pokera?
– No, to był super pomysł! Wczoraj wygrałem od niej połowę swojej pensji.
Żona do męża siedzącego jak zwykle przed
telewizorem.
- Mam dla Ciebie dobrą i złą wiadomość.
Odchodzę od Ciebie!
Mąż odrywa wzrok od telewizora i mówi:
- A ta zła?
Starsza pani zatrzymuje się przy wędkarzu, który właśnie złowił rybę i zdejmuje ją
z haczyka.
- Biedna rybka! - szepcze staruszka.
- Proszę pani! - mówi wędkarz - Nigdy by jej
się to nie przytrafiło, gdyby niepotrzebnie
nie otwierała pyska.

Kurs po
medal…
Z Olą Rzepecką spotykam
się w pobliskich Pieczyskach
nad Zalewem Koronowskim.
Pochłonięte
taklowaniem
łódek – Lasera Radiala Oli
i mojej Europy - obecnej
i byłej klasy olimpijskiej dla
kobiet, wymieniamy jedynie
uwagi związane z dzisiejszymi warunkami atmosferycznymi. „Wiatr sprzyjający, 3-4 w skali Beuforta, jak zwykle w stronę zapory” –mówi
moja koleżanka początkowo tylko z Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego, teraz także
z liceum. Uczennica klasy 2f bez problemów
radzi sobie w „Jedynce”, a chyba jeszcze
lepiej na wodzie. Właśnie wybiera się na
pierwsze w tym sezonie regaty do Gdyni.
-„Przygodę z żeglarstwem zaczęłam 7 lat
temu-dość późno, jak na wyczynowe pływanie.”
Faktycznie, trenować zaczyna się na
ogół w wieku 6 lat od zmagań na „wannie
z żaglem”, czyli Optymiście. Ola zaległości
nadrobiła momentalnie, choć jak przyznaje
początki nie były łatwe.
-„Kiedy brat Piotrek (wyczynowy żeglarz) zapisał mnie na regaty, w oczach
pojawiło się przerażenie-mówi. Taka mała
dziewczynka jak ja może sama zmagać się
z przeciwnościami sił natury? Gdy udawało się coraz częściej, starach stopniowo
ustępował miejsca prawdziwej przyjemności, jaką daje żeglarstwo.”
Szczęście Oli polegało także na wsparciu
ze strony rodziców.
-„Mama pochodzi z Mazur, tata pływa na

desce windsurfingowej, znają nieźle wodne
tematy, ale przede wszystkim pomagają
psychiczne.”
A to przydaje się szczególnie podczas regat. Schodząc z wody po przegranym biegu,
z rękoma otartymi od szotów, kontuzjami
kolan i zmęczeniem sięgającym zenitu
dobre słowo poprawia samopoczucie.
Uczennica 1 LO nieudanych wyścigów na
swoim koncie bardzo mało.
-„Choć czasem kończę regaty poza pierwszą 10, ostatni sezon okazał się nienajgorszy.
Mogę się pochwalić vicemistrzostwem Polski w klasie Splash(łódka podobna do tej,
na której obecnie pływam, choć z większą
powierzchnią żagla). Zdarzały się często
miejsca na podium, niestety, w ubiegłym
sezonie prześladującym mnie syndromem
były 4 miejsca.. Końcowy efekt w rankingu
Polski to 4 pozycja. Wynik satysfakcjonujący, lecz myśl, że 1 punkt zadecydował
o możliwości pucharowego miejsca na pewno deprymuje. Sprawia jednak po chwili,
że dalej chce się trenować, dalej walczyć.
Żeglarstwo to moja najlepsza lekcja wytrwałości.”
Szkoła konsekwencji dla Oli odbywa się
na wodzie, a w liceum? Cotygodniowe treningi na Jeziorze Charzykowskim wymagają
nie tylko samozaparcia, ale i umiejętności połączenia obowiązków naukowych
z żeglarskimi. Reprezentantce I Liceum
Ogólnokształcącego
i jednocześnie Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego idzie zupełnie nieźle. Świadczą
o tym oceny i kolekcja
pucharów na półce.
W kursach po medale pomagają także
instruktorzy.
W dzisiejszych czasach niełatwo znaleźć tego jedynego
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Sport

Tak wygląda moje miasto

Spaceru nie
będzie,
Darię dopadła
grypa.
trenera, dlatego też
p.Waldka
Skrarżyńskiego zastąpił
p. Mirek Laskowski
z Chojnic i trener ze
zgrupowań Kadry
Narodowej Polski.
Jak mówi mi Ola:
-„Spędzał z nami
7godzin
dziennie
na wodzie i wyciskał z nas siódme poty. Na regaty zabierał co tydzień.
W tej chwili zmieniłam klasę na większąLasera Radiala. Na zawody jeżdżę trochę rzadziej, gdyż sama technika już nie
wystarczy, a przy mojej masie ciała nie
jestem w stanie zbyt wiele zdziałać, no,
chyba, że włożę do kamizelki ciężarki”śmieje się.
Nawet bez ciężarków moja rozmówczyni
radzi sobie doskonale. Z największym przejęciem opowiada mi o swojej przygodzie na
regatach w Łebie.
-„O 9 rano schodzimy na wodę. 5 w skali Beuforta. O 12 znacznie się rozwiewa,
notujemy 6 w skali Beuforta. I fale. Ich
wysokość przekracza 2metry. Niesamowite
wrażenie. Największe ryzyko, gdy schodzimy
z fali. Nie widać wówczas drugiej żaglówki, a jedynie kolejny nawał wody. Bardzo
łatwo na siebie powpadać. Adrenalina osiąga górne granice. Wspomnienie, jak dotąd,
niepowtarzalne.”
Każde regaty to odmienne odczucia
i wnioski. Ola promuje zarówno
typowo amatorskie, na Mazurach
z tatą i bratem na balastowym
jachcie, jak i wyczynowe-najlepiej
w Hiszpanii czy Belgii. Nie zauważa ogromnej różnicy między
ogólnopolskimi „pieczyskowymi”
regatami a międzynarodowymi
wyścigami. Wszystkie formy żeglarstwa darzy szacunkiem.

-„Najważniejsze, aby przybywało coraz więcej
żeglarzy. Należy
zaczynać
szkolenia wśród jak
najmłodszego
grona. ”
Mam
nadzieję, że jako panie instruktorki
spotkamy
się
z Olą na obozie. Sama adeptka żeglarstwa
deklaruje, że postara się zarazić swoje
dzieci pasją, jaką ona miała przyjemność
poznać.
-„W żaden inny sposób nie da się nauczyć zawrotnej szybkości podejmowania
decyzji, samodzielności i odpowiedzialności za swoje czyny. O te cechy ja jestem już
bogatsza. Dla żeglarstwa zrezygnowałam
z baletu. Po 8 latach tańca w Operze Nova
rozpoczęłam coś zupełnie nowego. I nie żałuję. Choć czasem, gdy patrzę na baletnice,
robi mi się tęskno, jestem zadowolona ze
swojej decyzji. Żeglarstwo ma coś w sobie
i wiem, że postanie na zawsze”.
Pora kończyć rozmowy, czas łapać wiatr
w żagle. „Stopy wody pod kilem” życzymy
sobie wzajemnie.
Dominika Matuszak

Pora na małą odskocznię od miejskich wojaży. Pogoda nie dopisała, nie
chcę narażać Was na zbędne przemoczenia
stóp. Osobiście, także niedomagam. Dziś
postaram się opowiedzieć o młodej sile
Naszego Miasta. O tym, że w tej dobie
komputerowego marazmu i wyjść do
Eupho, niektórym chce się jeszcze czasami czegoś więcej. Mowa, jak już się pewnie
domyślacie, o Młodzieżowej Radzie Miasta
Bydgoszczy. (Piszę to w calach marketingowo – edukacyjnych. Właśnie kończy mi
się kadencja i szukam godnych następców.
xD)

Wszystko zaczęło się od grupy inicjatywnej, kilkunastu osób, które chciały, aby
młodzi ludzie mieli coś do powiedzenia w
Bydgoszczy. Chcieli oni, by dać młodzieży
szansę czynnego udziału w życiu miasta.
Po długich rozważaniach dorośli stwierdzili, że to pomysł trafiony i udało się plany
utworzenia Rady wcielić w życie. Przydzielono 31 miejsc. 16 przypadło licealistom, a
15 gimnazjalistom. Nasza kadencja trwa 2
lata, dlatego obecnie gimnazjalistów mamy
niewielu, bo większość z nas przeszła do
szkół ponadgimnazjalnych.
Mimo natłoku wydarzeń, zdarzeń,
przypadków i wypadków… Staramy się na
miarę naszych możliwości działać aktywnie. Pierwszą rzeczą, której udało nam się
dokonać była organizacja 1. Bydgoskiego
Uderzenia Samorządów – debata na temat

przejawów nietolerancji oraz problemów
subkultur młodzieżowych. Pomysł okazał
się trafiony, wielu uczestników spotkania
pytało nas, kiedy mamy zamiar organizować kolejne przedsięwzięcie tego typu. Potem przyszła pora na M3 (Młodzi, Muzyka,
Miasto) – koncert promujący twórczość
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Tak wygląda moje miasto
bydgoskich kapel. Znowu nie zawiedliście nas i bydgoska Muszla tętniła życiem
przez cały piątkowy wieczór. Drugą edycję
M3 zorganizowaliśmy kilka tygodni temu
i także było głośno… ;)
Oprócz
nauki
współdziałania
w grupie, wyposażenia się w stalowe nerwy
i święty spokój Rada dostarczyła nam cennych doświadczeń. Żaden podręcznik od
WOSu nie nauczy Cię tak dobrze podstawowych zasad demokracji, jak „zabawa”
z nią w praktyce. Bywanie w różnych miejscach, poznawanie nowych, znaczących dla
Bydgoszczy person, to niebywałe przeżycie.
Poszerzając horyzonty zaczynasz rozumieć
więcej, stajesz się bardziej samodzielny
i odpowiedzialny. Jeżeli Twój mózg pęka
w szwach od nadmiaru kreujących się
w nim pomysłów, to Rada na pewno
pomoże Ci w osiągnięciu umysłowej równowagi…
Zatem bądź bacznym obserwatorem.
Śledź działania Młodzieżowej Rady Miasta
Bydgoszczy i czekaj na nasz znak, wybory
już niebawem! :)
Daria Ciurko

Moja dzielnica
Tam, gdzie ptaki
zawracają, a czas
płynie w drugą
stronę.
Budzik. Jest 6:15. Dla mnie
to prawie jak środek nocy. O tak
wczesnej porze najchętniej przewróciłabym się na drugi bok. Ale
jest środek tygodnia, więc muszę
już wstać. Ślimaczym tempem
przygotowuję się do szkoły. 7:00
muszę wyjść. Grzebię się okropnie, więc zawsze muszę wybiegać
nerwowo z domu na ostatnią
chwilę, żeby zdążyć na autobus.
Wsiadam. Tłum. Wszyscy pchają
się na mnie, najchętniej wywaliliby
mnie za drzwi, albo kazali uwiesić
się na suficie, żeby dla nich było
więcej miejsca. Udaję, że mnie nie
ma. Liczę do dziesięciu raz i drugi, aby udowodnić sobie samej,
że jestem opanowana. Zakładam
słuchawki, włączam głośno muzykę i wyobrażam sobie ścianę,
oddzielającą
mnie
od
tych
wszystkich irytujących istot. Na
twarzach wokół widzę zgorszenie, spowodowane przymusem
słuchania łomotu, który przebija się przez moje słuchawki.
W zasadzie, te spojrzenia nawet
mnie bawią. Przynajmniej nie
słyszę
płaczu
dzieci, bogatego
słownictwa

kwiatu polskiej młodzieży, ani głosu każdego dnia zacinającego się na przystanku
„gaa-aaaaa-jooo-ooo-wa-aaaaa’. Trzydzieści pięć minut takiej udręki i już jestem
na miejscu. Może nie było tak źle? Jednak
dobija myśl, że muszę tak codziennie, a powrót do domu o godzinie 17:00 trwa znacznie dłużej.
Witam wszystkich gorąco. Mam na imię
Sara, mam 18 lat i mieszkam w FORDONIE.
Mówi się, że to nadal Bydgoszcz i dzielnica jest niemalże największą. Ale mówi się
także, iż to koniec świata, że prąd tam
płynie w drugą stronę oraz, że ptaki zawracają. Prawda jest taka, że Fordon jest
praktycznie jak… miasteczko. Tętniące
własnym życiem. Spokojne. Wszyscy się
znają, bo chodzili do jednej z trzech fordońskich szkół. W powietrzu można wyczuć
nastrój senny. Jest to w końcu wielka sypialnia. W niedzielę po południu z trudem
można kogoś spotkać na ulicy. Pustki.
Chociaż może nie jest tak źle. Galerię
mamy i rynek. Basen, lodowisko i niedługo
nawet kino. Dwie biedronki. Ze trzy/cztery
kościoły. Pobiegać jest gdzie. Bomba.
W zasadzie miejscami jest nawet ładnie. Ja,
na przykład, mam z okna widok na górki
fordońskie. Niektórzy mają blisko las, lub
rzekę. Nie ma zgiełku miasta i powietrze
jakby świeższe. Jeśli ktoś chce się wyciszyć
i pobyć zupełnie sam, to ma do tego pełno
miejsca. Nikt nikomu nie przeszkadza.
Fordon jest trochę jak oddalona i odizolowana od miasta wioska. Jedni to lubią,
inni nie. Ja, niestety, nie. Wolałabym wyjść
sobie gdzieś wieczorem, nie musząc jechać
tam 50 minut i tyle samo wracać po nocy.
Ale to jest moja dzielnica i na swój sposób
zapewne ją lubię.
Sara Ciesielska
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Sztuczki Magiczne
Nadchodzą wakacje. W trakcje długich
deszczowych dni tracimy pomysły na rozrywkę. W ostatnim numerze tego roku zamieszczamy kilkanaście sztuczek magicznych, które mogą umilić deszczową pogodę.
Życzymy miłej zabawy.

Wakacje
dawała 9. Suma jest łatwa do odgadnięcia,
ponieważ zawsze będzie to pierwsza liczba
od której odjęto 2 i na początku dopisano
2. Liczb do sumowania może być dużo więcej - regułę już znasz.
+48375
+26137
+73862
+59320
+40679
========
248373

1. SZTUCZKA KARCIANA
Odlicz 21 kart z talii i daj je komuś
z publiczności do potasowania. Następnie układaj karty w trzech rzędach po
7 kart: pierwszą z lewej, drugą pośrodku,
a trzecią z prawej, czwarta lekko
zachodzącą na pierwszą itd. Poproś kogoś
aby wybrał jedną z kart i żeby zapamiętał,
w którym leży rzędzie. Karty w rzędach
zsuń w pliki, a plik, w którym leży wybrana
karta umieść pomiędzy dwoma pozostałymi plikami. Następnie układaj karty j.w.
i znów poproś o wskazanie odpowiedniego rzędu. Następnie znów składasz karty w pliki a wybrany wkładasz w środek.
I wreszcie po raz trzeci powtarza się kroki,
ale tym razem wskazujemy odpowiednią
kartę. Będzie nią zawsze czwarta karta we
wskazanej kolumnie.
WYKONANIE: Pokazujesz publiczności 2 karty z góry talii, potem chowasz je do
środka. Następnie chwytasz talię od góry
i od dołu i wykonujesz taki ruch, żeby
wszystkie karty a wyjątkiem górnej i dolnej
wypadły. Publiczności będzie się wydawać,
że to są te 2 karty, które zapamiętali. Cały
trik polega na tym, aby odpowiednio ułożyć
karty przed występem. Powinno to wyglądać mniej więcej tak: od góry talii ÓSEMKA KARO, DZIEWIĄTKA KIER, ÓSEMKA
KIER, RESZTA TALII, DZIEWIĄTKA KARO
Publiczność widzi bardo podobne karty do
tych, które widziała na początku. UWAGA!!! Nie należy wykonywać tej sztuczki
wielokrotnie, ponieważ może się zdarzyć,
że na sali znajdzie się ktoś bystry i odgadnie nasz sekret :)
2.

ZNIKANIE PRZEDMIOTU

Do wykonania tej sztuczki będziesz
potrzebował: chusteczkę, mały przedmiot
(np. kostkę) i gumkę. Ukrywając jedną rękę
- na jej środkowym i wskazującym palcu
napinaszgumkę. Drugą ręką wyciągasz
z kieszeni chusteczkę, którą rozkładasz
na ręce z gumką. Na środku chusteczki
kładziesz kostkę. Wykonując szybki ruch,
palcami od spodu napinasz gumkę na
kostkę przez materiał. Gdy teraz chwycisz
za róg chusteczki drugą ręką i strzepniesz
ją, to kostka przytrzymana gumką pozostanie w chusteczce. Dla widza - kostka
zniknęła.
Chusteczka powinna być dostatecznie
duża, a sztuczka wykonana szybko.
3. GENIALNY MATEMATYK
Poproś widza o napisanie na kartce
liczby pięciocyfrowej. Następny widz niech
dopisze pod nią swoją liczbę pięciocyfrową. Trzecią liczbę wpiszesz sam, czwartą
widz, a piątą ty. Następnie poproś widza,
aby dodał te liczby - ty możesz podać wynik
natychmiast. Wystarczy, że na 3 i 5 miejscu wpiszesz taką liczbę, która zsumowana
ze stojącą wyżej będzie w każdej kolumnie
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8. MAGICZNE ASY
Cztery osoby podają liczby między
10 a 20, a ty odliczasz karty według podanych liczb i za każdym razem wykładasz
asa. Magia ? Dla widzów - tak, ale nie dla
Ciebie.
Wcześniej musisz przygotować sobie
talię kart w ten sposób, że włożysz do niej
asy na miejsca: 10, 11, 12 i 13 od góry talii. Następnie prosisz widzów o podanie do-

4. ZGADYWANIE DATY URODZENIA
Poproś kolegę aby pomyślał liczbę
oznaczającą miesiąc jego urodzenia, pomnożył ją przez 2 i dodał 5. Tę ostatnią sumę ma
jeszcze pomnożyć przez 50, a do wyniku dodać swój wiek liczony w latach.
Poproś kolegę o podanie ostatniej liczby
i w pamięci odejmij od niej 250. Dwie
ostatnie cyfry otrzymanej liczby dadzą
wiek kolegi, a dwie pierwsze jego miesiąc
urodzenia (jeśli otrzymana liczba jest
trzycyfrowa, to pierwsza cyfra oznacza
miesiąc).
5. PRZECHODZENIE PRZEZ POCZTÓWKĘ
Załóż się z kolegą, że przejdziesz przez
pocztówkę - wygrasz zakład. Pocztówkę
należy złożyć w pół, równolegle do dłuższej
krawędzi. Ostrymi nożyczkami natnij powstały grzbiet co 1/2 cm, tak aby powstał
grzebień. Następnie odwróć pocztówkę
o 180 stopni i natnij ją z drugiej strony,
tnąc pomiędzy wcześniejszymi nacięciami.
Teraz musisz równo przeciąć grzbiet
pocztówki od drugiego zęba do przedostatniego.
W ten sposób powstanie długa, zamknięta, zygzakowata taśma, przez środek
której można się przecisnąć lub przełożyć
ją przez głowę i zsunąć w dół.
6. MAGICZNA SIÓDEMKA
Zaproponuj koledze aby wybrał sobie
dowolną cyfrę w przedziale od 1 do 9.
Następnie poproś, aby pomnożył ją przez
2, dodał do wyniku 14, podzielił przez 2
i odjął początkową liczbę. Ty znasz wynik
z góry. Bez względu na to od jakiej cyfry
zacznie się liczenie - wynik zawsze wyniesie
7. (Jeżeli chcesz aby wynik zawsze wynosił
np. 9, to zamiast w zadaniu dodawać liczbę
14 musisz dodać liczbę dwa razy większą
od wyniku czyli 2 * 9 = 18).
7. TELEPATIA
Podaj
koledze
kartkę
papieru
i poproś aby przerwał ją na trzy równe
części. Następnie odbierz od niego kartki
dla sprawdzenia czy są równe i poproś go,
aby na tych kartkach napisał na przykład
dwa kółka i jeden krzyżyk. Przy podawaniu
kartek uważaj, aby krzyżyk postawił na
środkowym kawałku kartki, który ma po
obu stronach oberwane krawędzie. Kartki składa się teraz i wrzuca do pudełka,
a Ty możesz pozwolić na zawiązanie sobie
oczu. Pomimo tego i tak odnajdziesz kartkę
z krzyżykiem, bo wystarczy, że przez dotyk
odnajdziesz kartkę, której obie krawędzie
nie są gładkie.

wolnych liczb pomiędzy 10 a 20. Niech to
będzie na przykład liczba 14. Odlicz więc
14 kart na stół, obliczając w pamięci sumę
cyfr tej liczby (w tym przypadku 5). Ten sam
plik 14 kart odlicz jeszcze raz, odkładając 5
kartę na bok i cały odliczony do końca plik
połóż na pozostałe karty. Tę samą operację
powtórz z pozostałymi trzema liczbami.
Jeżeli wszystko wykonasz dokładnie
to odłożone karty okażą się asami.
9. ORZEŁ CZY RESZKA?
Do wykonania tego triku zaopatrz się
w dziewięć jednakowych monet, najlepiej
tej samej wartości (mogą być pożyczone
od widza) oraz w małe pudełeczko, którym
będziesz mógł zakryć dowolną menetę
(może być to zwykłe pudełko od zapałek).
Rozłóż sześć monet na stole, a następnie
zaproś jednego z widzów do udziału w tej
sztuczce. Powiedz widzowi, żeby odwrócił
dowolne dwie monety jednocześnie. Wcześniej odwróć się jednak plecami w stronę
widza, byś nie mógł obserwować ile razy
widz odwraca monety. Czynność tę można
powtarzać dowolną ilość razy. Może się
zdarzyć, że niektóre monety zostaną
odwrócone kilka razy, a inne z kolei
w ogóle nie zostaną odwrócone. Kiedy widz
skończy, poproś go, żeby dowolną monetę przykrył pudełeczkiem. W ten sposób
nie będzie wiadomo, co kryje się pod nim:
orzeł czy reszka. Odwracasz się, wyciągasz
z kieszeni jeszcze jedną monetę i zbliżasz ją do pudełka. Mówisz „...odczuwam
pozytywne wibracje...” czy coś w tym
stylu, a następnie kładziesz monetę na
pudełku. Okaże się, że obydwie monety
będą zwrócone w tę samą stronę. Trik ten
możesz powtórzyć kilka razy. Na zakończenie utrudniasz sobie zadanie - dokładasz
jedną monetę. Teraz będziesz czarował
z siedmioma monetami. Widz odwraca
dowolną ilość razy po dwie monety jednocześnie, a następnie zakrywa monetę
Ty jednak bezbłędnie odgadujesz, czy pod
wieczkiem kryje się orzeł, czy też reszka.
Jak to wykonać? Nic trudnego. wystarczy,
że zanim widz zacznie mieszać monety,
ty policzysz ile reszek, a ile orłów znajduje
się na stole. Żeby nic się nie myliło, omówię
przykład na „reszkach”. Zapamiętujesz,
czy liczba reszek jest parzysta, czy nieparzysta. Po „manewrach” widza odwracasz
się w stronę stołu i ponownie zliczasz
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reszki, czy ich liczba jest parzysta, czy
też nieparzysta. Jeśli będzie taka sama
(tzn. przed i po liczba będzie np. parzysta),
znaczy to, że pod pudełkiem kryje się orzeł.
W przeciwnym wypadku będzie to reszka
(z ang: „same head, different tail”).
Zwiększenie liczby monet czyni trik na
pozór „trudniejszym” w wykonaniu, lecz
w rzeczywistości nie ma różnicy. System
pozostaje ten sam.

nicę tego triku, jeśli przemyśli wszystko
powoli. Dlatego nie można pozwolić
publiczności na zbyt długie zastanawianie
się, najlepiej więc pokazać od razu kolejny
trik z zapałkami, lub inny. Jeśli jednak
znajdzie się bardziej spostrzegawczy widz
na sali i odkryje tajemnicę tego triku,
potraktuj tę sztuczkę jako żart.

10. OSTATNI AS

Efekt: Iluzjonista wyjmuje z kieszeni
pudełko zapałek i prosi jednego z widzów
o wybranie dwóch dowolnych. Potem jedną
z nich bierze dla siebie, a drugą zostawia
dla widza. Następnie poleca mu robić dokładnie to samo co on. Wykonawca bierze
zapałkę i pociera palcem wskazującym oraz
kciukiem jej główkę. Widz cały czas robi to
samo. Następnie iluzjonista stawia swoją
zapałkę pionowo na stole, a ona, o dziwo,
stoi w tej pozycji !!! Widz także próbuje
w ten sposób postawić swoją zapałkę na
stole, niestety bez rezultatów. Na zakończenie wykonawca bierze także zapałkę widza. „Magnetyzuje” ją tak jak poprzednio...
i stawia ją pionowo na stole !!! Sekret: Cały
trik polega na tym, że podczas pocierania
główki zapałki tak naprawdę po prostu ją
zwilżamy (wcześniej delikatnie „ślinimy”
kciuk). Potem już po prostu stawiamy zapałkę pionowo na stole, główką w dół, na
obrusie, a zapałka się do niego przykleja.
No i cudowna zapałka stoi pionowo na
stole. Ale uwaga !!! Zapałka MUSI stać na
obrusie !!!

Ten prosty trik możesz wykonać, jeśli
zaopatrzysz się w zwykłą talię kart. Rozsypujesz karty na stole, a następnie szukasz
czterech asów. Kładziesz je obok reszty
kart. Wszyscy widzą cztery asy. Następnie
jedną ręką mieszasz karty w ten sposób,
by asy nie były widoczne. Prosisz widza, by
ten odszukał wszystkie asy. Mimo usilnych
prób, widzowi udaje się tylko odnaleźć trzy
asy. Czwarty as zniknął ze stołu, a pojawił
się w twojej kieszeni. Jak to zrobić? Przed
prezentacją triku należy odszukać asa
karo, wyjąć go z talii i schować w kieszeni
spodni lub marynarki. Wykonując trik
musisz odnaleźć trzy pozostałe asy
i położyć je na stole. Jako „czwarty as”
posłuży ci trójka karo, którą trzeba położyć w ten sposób, by pozostałymi asami
zakryć symbole tej karty i widoczny był
tylko duży, czerwony znak karo na środku
karty. Trzeba to uczynić umiejętnie, by nikt
z uczestników zabawy nie zorientował się.
Gdy już to wykonasz, zwróć uwagę widzów
na „cztery asy” leżące na stole. Zamieszaj
karty, a następnie poproś kogoś, by
odszukał wszystkie asy. Już w tej chwili
możesz uśmiechać się pod nosem obserwując wysiłek, z jakim widz poszukuje
ostatniego asa...
11. MAGICZNE ZAPAŁKI
Ten prosty w wykonaniu trik możecie
wykonać w każdej sytuacji. Do jego wykonania potrzebne ci są dwie zapałki. Zaciśnij
lewą rękę, następnie włóż w środek zapałkę
główką skierowaną do góry. To samo uczyń
z prawą ręką, zaciśnij ją w pięść i poproś
jednego z widzów, by włożył drugą zapałkę, tym razem główką skierowaną w dół.
Zwróć uwagę widzów na fakt, że zapałki
skierowane są w przeciwnych kierunkach.
Poproś widza, by wepchnął całe zapałki
do środka zaciśniętych pięści, a następnie
powiedz, że sprawisz, by obydwie zapałki
były skierowane w tę samą stronę, i to bez
otwierania dłoni. Uderz lekko pięściami
o siebie trzy razy. Odwróć dłonie w kierunku
widzów i powoli je otwórz. Widzowie zobaczą, że zapałki skierowane są teraz w tę
samą stronę. Jak to zrobić? To jest jeden
z najprostszych trików, ponieważ działa
on automatycznie. Wystarczy wykonać go
dokładnie wg. opisu. Widz odkryje tajem-

12. STOJĄCA ZAPAŁKA

nitką. Nakryj balony chustką i przekłuj delikatnie szpilką zewnętrzny balon.
Widzowie usłyszą huk. Sprawnym ruchem
zdejmij chustkę. Zaskoczona publiczność
zobaczy, że balon jest nienaruszony!
17. POŁKNIJ KAMIEŃ
Bierzemy kamień (lub inny mały
przedmiot). Wkładamy go z tyłu szyi,
a wyjmujemy przez jamę ustną.
Jak
zrobić:
bierzemy
kamień
w prawą rękę, a gdy „wkładamy” kamień
w szyję, robimy to dwoma rękoma. Wtedy
musisz niespostrzeżenie wsunąć kamień
w lewy łokieć. Pokazujemy widzom, że
mamy puste ręce i przykładamy lewą rękę
do ust, tak jak byśmy chcieli coś wyciągnąć. Z dużym zamachem odsuwamy rękę
od ust, tak aby kamień wyleciał z łokcia
do góry. Widzowie nie powinni spostrzec,
że kamień wyleciał z łokcia.
18. 3 KARTY
Magik rozsypuje karty koszulkami
do góry. Wybiera sobie jedną karte nie pokazując jej widzowi. Teraz mówi widzowi
aby wybierał z tali karty nie patrząc na nie
podawał magikowi. Magik przed wyjęciem
przez widza karty mówi co to ma być za
karta. Widz podaje tak 3 karty a na koniec
magik pokazuje je widzowi i się okazuje, że
są to taki karty o jakie prosił magik.

Schowaj ugotowane na twardo jajko
do kieszeni. Wyciągnij surowe jajko z kapelusza i poproś widzów, aby spróbowali postawić je na stole. Na pewno im się to nie
uda. Włóż z powrotem jajko do kapelusza.
Niepostrzeżenie włóż do kapelusza również
ugotowane jajko. Wypowiadając zaklęcie
wyciągnij je i mocno postaw na stole.

Jak zrobić: rozsypujemy kart i bierzemy jedną, kątem oka patrzymy na nią
i widzimy np.5 pik. Mówimy widzowi aby
wybrał nam 5 pik nie patrzą na tą kartę.
Znowy patrzymy kątem oka itd aż w ręce
będziemy mieli 4 karty (łącznie z wybraną
przez siebie na początku. Wyjmujemy wybraną przez widza ostatnią kartę mówiąc
że jest to ta którą wybrałeś sobie sam. Pokazujesz pozostałe karty widzowi. Okazuje
się że są to karty które powiedział widzowi
mag przy wybieraniu.

14.

19. ZACZAROWANE PUDEŁKO

13. ZACZAROWANE JAJKO

GDZIE JEST MONETA

Wsyp monety do kapelusza. Poproś
widza o wyciągnięcie jednej z nich. Teraz
odwróć się tyłem, żeby nie widzieć, która
moneta została wyjęta. Poproś, by mocno
zacisnął pięść, w której trzyma monetę.
Przez kilka chwil wypowiadaj magiczne zaklęcia, po czym poproś widza o wrzucenie
monety do kapelusza.
Z łatwością ją odnajdziesz, gdyż jest
cieplejsza od pozostałych
15. MAGIA KOLORÓW
Pokrojone liście czerownej kapusty
zalej wrzącą wodą. Po ostygnięciu przelej
płyn do szklanki. Trzy pozozsałe szklanki
napełnij do połowy wodą. Do jednej dodaj
ocet, do drugiej sodę, a w trzeciej pozostaw
czysta wodę. Po kolei dolewaj do szklanek fiololetowy płyn z kapusty. Szklanka
z octem zabarwi sie na czerwono, woda
z sodą na zielono, szklanka z samą
wodą będzie fioletowa.
16. ZACZAROWANY BALON
Schowaj jeden balon do drugiego.
Nadmuchaj wewnętrzny balon i okręć
go nitką. Trochę mocniej nadmuchaj
zewnętrzny balon i również zawiąż go

Z pudełka, które przed chwilą zademonstrowaliśmy jako pełne zapałek,
wyciągamy jedwabną chusteczkę. Gdy
chusteczkę schowamy do środka, pudełko
znów zamieni się w puełko zapałek!
Jak zrobić: pudełko na zapałki
dzielimy w poziomie na dwie części.
Odcinamy dno od pudełka i przyklejamy
je w środku pudeełka tak aby miało ono
kieszeń z dwóch stron. W jednej kieszeni
umieszczamy zapałki a w drógiej chusteczkę. Podczas pokazu tylko odwracamy potajemnie pudełko.
20. Z TALERZA NA STÓŁ
Stosik monet, najlepiej większych
i cęższych od (5 do 15 sztuk) ustawiony jest
na talerzu. Zadanie polega na przestawieniu tych monet w takim samym porządku,
na stół, ale za jednym zamachem.
Wykonanie: aby tego dokonać, podnieś talerz na wysokość 30 cm nad stołem,
predko opuść talerz do (20 cm), po czym
pociągnij go ku sobie. Monety wobec braku podstawy. Spadają na stół, zachowując
swoją pozycję. Niewtajemniczeniy czynią
różne inne poczynania. Sztuczkę należy
przećwiczyć.
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21. PŁYWAJĄCA SZPILKA.
Jak sprawić aby szpilka unosiła się
an powierzchni wody? Spróbuj najpierw
sam tego dokonać, nie czytając opisu tej
sztuczki. Zobaczmy czy ci się uda.
Nie uczynisz tego kładąc ręką szpilkę
na wodzie. Należy tu uciec się do pewnego
sposobu.
Szpilkę należy położyć na kawałku cienkiej bibułki np od paierosa, lub
poczwórnie złożonego papieru toaletowego,
czy chusteczki (chodzi o to aby był to
materiał który łatwo nasiąka wodą). Bibułka
po namoknięciu opada na dno, natomiast
zapałka unosi się na powierzchni. Efekt
jest jeszcze lepszy jęśli przetarto ją wcześniej lekko jakimkolwiek tłuszczem.
22. „ZYGMUNT” W KAŻDYM DOMU.
Weź jakąkolwiek dużą metalową łyżkę (byle nie aluminiową), oraz nitkę którą
przewiążesz rączkę łyżki. Dwa wolne końce
sznurka przyciśnij do dziurek uszu palcami. Wtedy uderz lekko łyżką o kant stołu.
Usłyszysz długo trwający i głęboki dźwięk
jak gdyby dźwięk dzwonu.
Okazuje si.ę że zwykły sznurek doskonale przenosi drgania łyżki. Można
je wykorzystywać na różne inne sposoby
zależnie od naszej własnej inwencji.
23. TAŃCZĄCE PIONOWO JAJKO.
Połóż jajko ugotowane na twardo
pośrodku odwróconej dobrze wypolerowanej
metalowej tacki i wpraw i wpraw ją
w coraz szybszy ruch okrężny w płaszczyźnie poziomej. Jajko, poruszone ruchem
tacki zacznie sę kręcić, początkowo
bezwładnie, a wkrótce gdy tacka osiągnie
odpowiednią prędkość zacznie wirować
niby dziecinny bąk kręcoąc się dookoła
swojej pionowej osi.
Nie każde jajko bedzie się obracać
w ten sposób. Do naszego eksperymentu gotujemy jajko w pozycji pionowej.
To wystarczy aby otrzymać opisany efekt.
24. 9 KART
Autorem tej sztuczki jest Dawid
Coperffield, jednak nie jest to jeden
z jego wielkich trików, tylko prosta karciana sztuczka. Wybierasz osobę i każesz jej
wybrać z talii 9 kart. Bierzesz je i możesz
dla zmyłki przetasować. Później pokazujesz osobie jakąś z tych kart (sam jej nie
widzisz). Wsadzasz ją z powrotem, niby
przypadkowo, koniecznie jako drugą od
góry. Pytasz osobę o imię i literując je
kładziesz na stół po jednej karcie na literę (jedna na drugą) Resztę kart kładziesz
w takiej kolejności jak są na wierzch
tamtych. Teraz musisz wykonać podobną
czynność, jednak koniecznie musisz przerzucić 5 kart, np. mówisz: - A teraz moje
imię: Marek! (BTW: Dawid też ma 5 liter)
I rzucasz 5 kart. Resztę jak zwykle kładziesz na wierzch. Póżniej, w czasie gdy
ty znowu kładziesz karty jedna na drugą
wybrana przez ciebie osoba musi Cię
zatrzymać mówiąc stop. Jak to zrobi,
ty przestajesz przekładać karty i resztę
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kładziesz ponownie na wierzch. Sztuczka
wyjdzie, pod warunkiem, że zanim osoba
powie stop, na stole będą już co najmniej
dwie karty. Na zakończenie kładziesz na
jedną kupkę 3 karty, na drugą dwie, na
trzecią jedną i pokazujesz kolejną kartę.
Powinna to być ta właściwa.
25. JAK Z OBSERWATORA
JASNOWIDZA?

ZROBIĆ

Mówimy jednemu z obserwatorów, że
zrobimy z niego jasnowidza zmuszając go
do tego, że z talii rozłożonej na stole, oczywiście grzbietami do góry, wyciągnie nam
takie karty o jakie go poprosimy. Mówimy np.: „Daj króla kier”, „Daj Damę kier”,
„Daj Asa pik”. „Teraz ja sobie biorę 9 pik”.
Po zakończeniu wykładamy karty i okazuje
się, że mamy króla kier, damę kier, asa pik
i 9 pik.
Wykonanie: Mówimy jasnowidzowi
by dał nam kartę, którą podglądnęliśmy,
w naszym przypadku król kier. Oczywiście
podający nie ma prawa widzieć jaką kartę podaje...Załóżmy, że dostaliśmy kartę
dama kier. Więc mówimy daj mi damę kier.
itd. Na koniec bierzemy kartę, którą
podglądnęliśmy mówiąc oczywiście, że
bierzemy kartę otrzymaną przed chwilą od jasnowidza. Efekt murowany.
P.S. Dobrze jest nie mówić na początku ile
kart będziemy brać bo może się zdarzyć,
że nasz jasnowidz jako np. 2 kartę weźmie
przypadkowo naszą kartę. Wtedy kończymy numer i efekt jest piorunujący, gdyż
wszystko dzieje się bez naszego udziału.
Rzadko się to zdarza ale....
26. ZACZAROWANE KOLORY
Wykonawca rozkłada na stole
komplet 12 „mazaków”. Następnie prosi
jednego z widzów o zawiązanie mu oczu.
Potem iluzjonista prosi o podanie mu
dowolnego flamastra. Chowa go na moment
za plecy, po czym oddaje go widzowi .
Teraz prosi widza, aby schował
wszystkie mazaki do kieszeni, a następnie odwiązał mu oczy. Iluzjonista mówi,
aby jego pomocnik stanął naprzeciw niego,
i podał mu swoją dłoń.
Wykonawca trzyma ją przez moment
i bezbłędnie podaje kolor flamastra,
który wybrał widz. Sekret jest tak prosty,
że aż niewiarygodny. Otóż kiedy chowamy
mazak za plecami, to szybko go otwieramy, i robimy
kreseczkę na kciuku. Kiedy
widz podaje nam swoją dłoń
po prostu podglądamy kolor
kreski na kciuku.
27. CZTERY DAMY
Wykonawca tasuje dokładnie karty, następnie przegląda je po kolei szukając
dwóch uroczych pań - damę
kier i pik. Wyjmuje je z talii
i kładzie na stole. Prosi widza,
by wybrał jedną z tych kart.
Karty daje widzowi do rąk
i mówi, że wszystkie czynności (wg poleceń iluzjonisty)
będzie wykonywał sam widz.
Ten wykłada z wierzchu talii
po jednej karcie na stół (awer-

sem do dołu). W dowolnej chwili przestaje
wykładać karty, na utworzony przed chwilą pakiet kładzie „swoją” damę (awersem
do góry), a resztę kart kładzie na damie.
Bierze z powrotem karty do rąk i ponownie wykłada po jednej karcie z wierzchu
na stół. Znów przerywa w dowolnym
momencie i na pakiet kart znajdujący
się na stole kładzie drugą damę (również
awersem do góry). Tak jak poprzednio,
resztą kart przykrywa damę.
Następnie całą talię kart rozsuwa
wzdłuż stołu (koszulkami do góry). Wśród
kart powinny być widoczne dwie wybrane wcześniej damy. Iluzjonista opowiada
o tym, że panie często lubią spotkać się
i poplotkować. Jednak te dwie widoczne
na stole damy nie bardzo się lubią. Dlatego
spotykają się z innymi paniami i obgadują
siebie nawzajem, a że nie lubią rozmawiać
przez telefon, dlatego spotykają się ze sobą
twarzą w twarz. Po tych słowach iluzjonista wysuwa z talii obydwie damy oraz
karty znajdujące się bezpośrednio nad
nimi. Po odwróceniu dwóch niewidocznych
kart okazuje się, że dama kier plotkowała
z damą karo, a dama pik z damą trefl.
Sekret triku:
Do wykonania tego triku potrzebna jest
zwykła talia kart. Karty tasuje się, następnie szuka wśród nich dwóch dam. Jednak
przy tej czynności należy odnaleźć również dwie pozostałe damy i umieścić je po
jednej na wierzchu i spodzie talii. Można to
wykonać zaraz po tasowaniu, lecz najpierw
trzeba ułożyć odpowiednio karty, a dopiero
później wyjąć z talii damy (trzeba zrobić to
umiejętnie). To jest praktycznie cały sekret
triku. Załóżmy, że na spodzie talii znajduje
się dama trefl. Pytamy widza, którą damę
wybiera - czerwoną czy czarną. Jego wybór
nie ma praktycznie żadnego znaczenia
Dajemy mu talię kart i mówimy, by wykładał po jednej karcie na stół. Gdy wyłoży
na stół 5 - 8 kart mówimy, że w dowolnej
chwili może przestać wykładanie. Następnie na pakiet kart należy umieścić damę
pik. Jeśli widz wybrał właśnie tę damę, to
mówimy, by położył swoją kartę na pakiet.
Jeśli wybrał kartę czerwoną, sugerujemy
mu, by na pakiet kart położył kartę iluzjonisty. Pozostałe karty kładzie na damie pik.
Zauważ, że w ten sposób dama pik spotkała się twarzą w twarz z damą trefl. Widz
ponownie
wykłada po jednej
karcie (jak poprzednio).
Na
pakiet kart kładzie
pozostałą
damę kier i przykrywa ją resztą
kart. Po rozsunięciu talii na stole
i wyjęciu widocznych dam oraz
kart nad nimi
możecie z tryumfem odwrócić
karty i przerwać
paniom
pogaduszki.

Wakacje

Sposób
na wakacje

Część z nas ma już po 18 lat (lub prawie
tyle) i myślimy o tym, aby się usamodzielnić. Nie chcemy juz jechać w góry z mamą
i tatą, ani spędzać trzech tygodni u babci
na wsi. Tamte czasy minęły. Rodzice nie
mogą pogodzić się z myślą, że ich ukochany
szkrab, któregoś czerwcowego dnia, wraca ze szkoły, ciska plecakiem i oznajmia:
„Mamo, moge wyskoczyć ze znajomymi

nad morze?” Piszę „oznajmia”, bo forma
pytająca jest tu tylko grzecznościowa. Tak
naprawdę, młody człowiek nie dopuszcza
do świadomości odmowy i zrobi wszystko,
aby uzyskać zgodę na wyjazd. Niestety,
często potrzeba nieco więcej czasu, by rodziców przekonać. Oto kilka rad:
*
pochować
wszystkie
czasopisma
z artykułami ‘kiedy możesz puścić swoje dziecko na wakacje’ itp., ponieważ po

przeczytaniu
tych
bzdur,
które tam wypisują, wasza rodzicielka będzie
próbowała was
za wszelką cena
odwieść od wakacyjnych planów,
* na wszelki wypadek nie mówcie, że prysznica
to w tym lesie
nie znajdziecie,
nie
będziecie
mieli dostępu do
mikrofalówki, a w namiocie nie ma ogrzewania,
* lepiej także, by rodzice nie wiedzieli, że
do jakiejkolwiek cywilizacji będzie 6 km
i macie problemy z zasięgiem,
* oczywiście, jedzie was cała kolonia i ani
jedna osoba płci przeciwnej,

* przyprowadzić do domu kolegów na obiad
(niech, oczywiście, uporządkują wcześniej
ten bałagan na głowie, wyjmą kolczyki
z różnych, innych od uszu, części ciała
i ubiorą się w jakiś schludny, kolorowy
ciuch),
* powiedzieć rodzicom, że jeśli ci nie ufają,
mogą dzwonić co 10 minut, albo nawet
przyjechać w odwiedziny (logiczne przecież, że tego nie zrobią, bo nie będzie im się
chciało tłuc się na drugi koniec Polski).
Oczywiście, nikt nie każe Wam kłamać;]
Istotne, by przedstawić liczne argumenty i być wiarygodnym. Rodzice nie muszą
wiedzieć absolutnie wszystkiego. Ważne,
byście zgodnie z obietnicą, wrócili cali
i zdrowi. W końcu zostaliście obdarzeni
zaufaniem i nie możecie tego zepsuć. A za
rok? Za rok na pewno się zgodzą:)
Sara Ciesielska

Słońce grzeje wakacyjne plany
Słońce grzeje, ptaki śpiewają, do szkoły iść nie trzeba...
Czyste lenistwo. Ale nie wszyscy uczniowie planują spędzić wakacje leżąc na plecach.
Co też wymyślili na te dwa
miesiące? Zapytaliśmy kilku
z nich o pomysły na lato 2008!
Karolina, 17 lat – Chyba gdzieś
wyjadę. Na pewno sporo czasu
spędzę też z koleżankami. Poza
tym chcę chodzić na basen ze
znajomymi. W planach jest też
działka z rodzicami i spacery
w mieście. Jedynym słowem:
ruch.
Artur, 18 lat - W te wakacje
zostaję w domu i nigdzie nie
wyjeżdżam – niestety. Będę
chodzić na basen, jeździć na
rowerze, chodzić na koncerty
i spotykać się z przyjaciółmi.
Nic specjalnego. Chciałbym
znaleźć wakacyjną pracę.
Magda, 17 lat – Moje plany na
ulotne dwa miesiące wolności
to dwa tygodnie nad morzem,
krótkie wypady do Wrocławia,
zwiedzanie Poznania. Do tego,
w ramach rozgrzewania szarych komórek, potrenuję trochę angielski i może przeczytam jakąś książkę.
Darek, 19 lat W wakacje będę pracować, pracować
i jeszcze raz pracować. W sierpniu pewnie wezmę urlop, pojadę nad morze lub na Mazury.
Zobaczymy. Liczę na to, że te
wakacje będą naprawdę fajne. W końcu maturę już mam
z głowy.

Znajdź
15 różnic
O czym myśli
dyrektor?

Podaj 10 szczegółów różniących obie fotografie.

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