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Ellyza przedstawia... co warto przeczytać
w wakacje
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Trening Tai Chi
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Rysownik
Po drugiej stronie lustra
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Liverpool bez jednego z symboli
ostatnich lat
Dominator czy Buzianocnik

Na wesoło

Ryciny Grażyny
Psor powiedział (uczeń odpowiedział)

Tak wygląda moje miasto
Stacja Stary Fordon

bulwar przy Domu Technika NOT

Drodzy Czytelnicy!
Witajcie/Żegnajcie!
Trzymacie w rękach ostatni w tym roku szkolnym
numer „Ellyty”. Mamy nadzieję, że umilaliśmy Wam czas
przerw naszymi artykułami, wierszami i rysunkami.
Dziękujemy Wam, że na prawdę nas czytacie,
a nakład gazety znika w ciągu dwóch dni. To buduje. Czujemy, ze jesteśmy waszą gazetą. Wrócimy do
Was po wakacjach, mamy nadzieję, że upłyną Wam one
w atmosferze radości i zabawy.
W tym numerze możecie zwiedzić z Darią Stary Fordon, a także przeczytać o wydarzeniach kulturalnych w okresie letnim. Dodatkowo, jak zawsze, dostarczamy Wam informacji o kulturze, ważnych dla nas sprawach,
a także przedstawiamy aktualności.
Jeszcze raz, w imieniu całej redakcji, życzę udanych wakacji Wam wszystkim,
Joanna Kowalska

Powódź 2010:
Jedynka
dla powodzian
Nikt nie przypuszczał, że tyle nieszczęść spadnie na Polskę w 2010 roku,
a przecież to ledwo połowa roku. Najpierw
tragiczna śmierć Prezydenta, teraz wielka
powódź. Miejmy nadzieję, że nic złego już
nas nie spotka. Powódź najbardziej dotknęła południową Polskę i to właśnie tam
potrzeba najwięcej pomocy. Na szczęście
powódź ominęła Bydgoszcz, ale niestety
nie można tego powiedzieć o miasteczkach

bulwar przy PKS

w okolicy Bydgoszczy. Stary Fordon czy
Solec Kujawski musiał sobie poradzić
z wielką wodą. W Solcu Kujawskim zalanych zostało kilkanaście domów oraz
zostało zniszczonych 100% upraw. Dlatego
musimy pomóc powodzianom i zebrać
jak najwięcej pieniędzy na odbudowanie
ich dobytku. Pomogła nam w tym akcja
„Jedynka dla powodzian”, która odbyła
się 2 czerwca w naszej szkole. Przez cały
dzień w auli naszej szkoły odbywały się
różne koncerty, a na korytarzach sprzedawano ciasta zrobione własnoręcznie przez
nauczycieli. Ten, kto kupił 3 kawałeczki
danego ciasta, otrzymał przepis. Nie bądź
obojętny, pomóż i ty!
Aleksandra Jelińska

Klub Bydgostia sekcja turystyczna

klub Bydgostia sekcja wyczynowa

Stary Fordon przy ulicy Bydgoskiej

zalany bulwar przy hotelu
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Mistyczny Ladkah
We wtorkowe
popołudnie,
dnia
30 marca 2010 r.
odbyło się spotkanie
z człowiekiem niezwykle ambitnym panem Piotrem Barczakiem. A oto kilka
słów o nim.
Jest
absolwentem
Turystyki
i Rekreacji na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza. Podróże to jego wielka pasja,
dlatego wpadł na genialny pomysł, mianowicie projekt „Couchsurfing”. Na czym to
polega? W wolnym tłumaczeniu oznacza
nic innego niż „szukanie kanapy”. W całym
przedsięwzięciu chodzi o to, by zapewnić
nocleg każdemu podróżującemu na własną rękę. Gości się go we własnym domu,
a w zamian można w ten sposób szukać
dachu nad głową w obcym kraju.
Motto
pana
Barczaka
brzmi:
„W moich podróżach stosuję zasadę, że
tylko poprzez pełne zrozumienie kultury
i mentalności lokalnej ludności oraz poprzez kontemplację przyrody i krajobrazów
jest możliwe prawdziwe poznanie świata”.
Aby zasiać w nas ziarno zamiłowania do
wędrówek, pokazał nam w formie prezentacji multimedialnej wspomnienia z podróży do Indii, a dokładniej do „Mistycznego
Ladkahu”.
Czego się dowiedzieliśmy? Poznaliśmy bliżej buddyzm - religię, w której nie
ma boga, a wyznaje się człowieka. Buddyści to bardzo czyści ludzie, szerzący miłość
i współczucie dla każdego żywego stworzonka. Podstawową sylabą hinduizmu
i judaizmu jest „om” - oznacza ona
„powstanie świata”. Z tym dźwiękiem mogliśmy się już spotkać, oglądając filmy,
w których mnisi, siedząc po turecku,
medytowali mrucząc przeciągłe „om” pod
nosem.
Pisząc poprzednie artykuły dotyczące
spotkań z podróżnikami prawie w każdym
pisałam o licznych lokalnych przysmakach. Teraz wprowadzam zmianę - niegdyś
w Ladkahu nie sprzedawano warzyw ani
owoców, a jedzenie było surowe i ogólnie
niesmaczne. Dawało się zjeść jedynie wegetariańskie potrawy.
Kilka słów o sporcie - w miejscu,
gdzie był pan Piotr popularne było łucznictwo i polo. Z łuku próbował nawet sam
strzelać, lecz strzała doleciała tylko do
połowy drogi do tarczy.
Dowiedzieliśmy się również o wielu
znakach drogowych i nie tylko. Znanych
nam znaków drogowych w stylu „nakaz
skrętu w prawo” praktycznie nie było, za
to co rusz z ziemi pobocza wyrastał słupek
z tabliczką głoszącą „No AIDS”.
Mieliśmy okazję także „dotknąć”
wspomnień wykładowcy. Przywiózł ze sobą
m. in. chorągiewki, na których tybetańczycy zapisują drobnym drukiem mantry.
Dziękujemy za pokaz i życzymy dalszych
sukcesów.
Iwona Stankiewicz
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Ku pamięci
Kazimierza Nowaka

– etap IV sztafety –
Sudan

Poniedziałek, 31 maja, trwa rad pedagogiczna. Siedzimy w naszej auli – co
mnie zdziwiło, jest dość opustoszała, nikt
nie zajmował miejsc na dostawionych
z boku ławkach. Panuje charakterystyczny szum, słychać szepczące sobie na ucho
koleżanki. Z nudów człowiek strzepuje
niewidzialne okruszki ze spodni. Włączono
rzutnik, na ekranie pojawiła się niebieska
plansza. Moszczę się wygodniej w drewnianym krześle. Zgasły światła. Przemówił.
Ostatniego dnia pięknego wiosennego
miesiąca do jedynkowych progów zawitała
uczestnik czwartego etapu sztafety pod
hasłem „Afryka Nowaka”. O samej idei
wyprawy mówili nam ostatnio Dominik
Szmajda i Anna Grebieniow. Przypomnę
jednak, że pomysł rajdu ma upamiętniać postawę Kazimierza Nowaka. Piotr
Strzeżysz uchylił nam rąbka tajemnicy,
jak to podróżować na jednośladzie przez
pustynię.
Podróż
trwała
dwa
tygodnie,
a wystartowano 8 lutego 2010 r. - nastąpiło przekazanie rowerów i tzw. książeczkipałeczki. Na kolejnych stacjach trasy – tam,
gdzie prawdopodobnie zatrzymywał się Kazimierz Nowak – podróżnicy pozostawiają
tabliczki pamiątkowe. Uczestnicy, m. in.
Grzegorz Król i Piotr Pająk chcieli jechać
pociągiem, lecz go nie znaleźli, brnęli przez
piaszczyste wydmy w czterdziestostopniowym upale, wypatrując upragnionego
cienia. Dlatego praktycznie pod każdym
napotkanym drzewem padali plackiem ze
zmęczenia, bez zamiaru wstania.
Ze względu na to, że to ostatni
tegoroczny numer „Ellyty”, pozwolę sobie na niniejszą dygresję. Czytając moje
poprzednie artykuły o podróżnikach,
spostrzegawczy czytelnik doszedłby do
wniosku, że myślę tyko o jedzeniu. Wcale
nie – uważam po prostu, że kuchnia zawiera bardzo dużo bardzo ważnych aspektów
kulturowych. Zatem, pan Piotr opowiedział
o potrawie zwanej przez tubylców „falafle”.
Podawano ją w blaszanej misie, a w jej
skład wchodziły ziemniaczane kulki
z zielonym groszkiem i pomidorami.
Ciekawa scena rozegrała się przy jedzeniu
wielbłądzich wątróbek. Po spałaszowaniu
ze smakiem dania, pewien afrykański mężczyzna zwijając się ze śmiechu stwierdził,
że nie widział jeszcze, żeby jacyś inni biali
ludzie jedli podroby garbatych zwierząt na
surowo.

Przytaczając pierwsze zdanie wypowiedziane w języku polskim, które padło
z ust pewnego chłopa zwracającego się do
żony „Daj, acz ja pobruszę, a ty poczywaj”,
można powiedzieć, że stosunek mężczyzn
i kobiet do pracy w Europie i w Afryce
wyraźnie się od siebie różni. Rowerzyści
mijali wiele pań doglądających roślin
kontrolujących dromadera chodzącego
w kieracie, mielącego nasiona sezamu,
noszących wodę w amforach. Panowie
natomiast, grali w karty, bądź kości, czyli
ogólnie rzecz biorąc, obijali się.
Sprawa napojów również wiąże się
z ciekawą historią. Wodę do picia czerpało
się z glinianych amfor. Nie była ona wszakże najczystsza - pływały w niej owady
i różne inne interesujące stworzenia.
Butelkowana, niestety, szybko się kończyła.
Gościnni
mieszkańcy
wiosek
parzyli przybyszom herbatę. Kobieta
ubrana w jaskrawą chustę sypała na dno
szklanki cukier, suszone liście, zalewała
całość wrzątkiem, po czym wręczała
Polakom także łyżeczkę, z pytaniem, czy
słodzą. Ulepek miał dużą moc i stężenie
sacharozy. Odwrotnie rzecz miała się
z kawą. Podawano ją w porcelanowych
naparstkach. Ten napój natomiast, był
bardzo gorzki i niedobry. Co ciekawe, gdy
wody często brakowało, praktycznie wszędzie dało się zakupić Coca-Colę.
Uczestnicy sztafety nocowali zwykle w wioskach, przez które przejeżdżali, ale zdarzały się również noce spędzone pod namiotem na pustyni. Udało
im się nawet zatrzymać się w hotelu „Lord”,
gdzie mogli się umyć. Stan pryszniców pozostawiał wiele do życzenia – jeden nie działał,
a z drugiego tylko kapało. Ściany
pokrywała kolorowa pleśń. Papieru
toaletowego nie znaleziono.
Podróżnicy na pewno zapamiętają na długo wycieczkę do
osławionej „Szóstej katarakty”.
Próbowano ich tam namówić na
rejs statkiem oraz na kupno wody.
Picie początkowo chciano sprzedać
za 200 $, ale krakowskim targiem,
cena spadła do 2. Jeżeli ktoś będzie chciał się tam wybrać w wakacje, lepiej nie mówić, że pochodzi
się z Polski.
W
Sudanie
mieszkają
bardzo
różni
ludzie,
co
spowodowane
jest
licznymi

migracjami i wojnami domowymi. Piotr
Strzeżysz podzielił się z nami pewnym
spostrzeżeniem – pomimo panującej tam
biedy mieszkańcy jednak często się uśmiechają. Dzieciom nie potrzeba, tak jak myśli
się w Europie, pieniędzy i cukierków,
tylko każde z nich woła „pen!”, albo
„pencil!”. Ona pragną się uczyć. W szkołach, gdzie pracują w zawodzie nauczyciela
tylko kobiety, znajdują się komputery,
aczkolwiek bardzo wolne. Każdy z uczniów
z wielką ochotą siada w ławce, a także
poznaje nowe języki. Na filmie został
uwieczniony moment, gdy chórek Murzyniątek, wraz z, jak to została nazwana przez
naszego gościa jedna z dziewczynek „ta
z dziwną fryzurą” (zaiste czarne, lokowane
włosy sterczały jej we wszystkie strony),
powtarzał wielokrotnie „Afryka Nowaka”.
W czwartym etapie sztafety nie
zabrakło, rzecz jasna, ulubieńca uczniów
„Jedynki” – Kazia. Misiu bacznie obserwował wszystko z torby umocowanej do
kierownicy. Etap zakończył się z dniem
8 kwietnia 2010 r. Jednym słowem, miło
pisze się o ludziach, którzy robią coś, co
kochają. Życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszam do odwiedzania strony: www.
afryka.nowaka.pl
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Felieton - tylko mioim zdaniem...Wojtek Wałęsa politycznie

„Solidarni
[z PiS] 2010”
Wszystkich czujących emocjonalną więź z prawicą już na wstępie przepraszam za tytuł. Do dalszego czytania
jednak nie zachęcam, bo o zwolennikach
tejże politycznej strony właśnie będzie w tym
artykule najwięcej.
Program pierwszy TVP nigdy w swojej historii (pewnie od upadku dawnego
systemu), nie skalał się propagowaniem
jakiegokolwiek lewicowego poglądu, z góry
wychodząc z założenia, że wszystko co może
przysuwać na myśl powrót do socjalizmu
jest niegodne rzetelnej stacji i złe. Nie dziwi
więc fakt, że pan Pospieszalski, słynący ze
swojego dosyć specyficznego pojmowania otaczającej go rzeczywistości, po
raz
kolejny
zabłysnął
na
antenie
telewizyjnej „Jedynki” z programem,
który tym razem nie tylko wzbudził
niesmak, ale nawet reakcję Rady Etyki
Mediów. Chodzi o nakręcony w dniach
między katastrofą pod Smoleńskiem,
a pogrzebem pary prezydenckiej na
Wawelu „dokument” noszący dumną nazwę
„Solidarni 2010”. Co więcej, nie zaskakuje
również fakt, że prezes TVP wstawił się za
autorem i samym dokumentem w czasie
czegoś, co później, rzecz jasna, otrzymało
miano nagonki na wolne media. Kontrolowane przez ludzi wybieranych przez partie
polityczne media, wolnymi? Najwidoczniej
coś mi umknęło, ale, mimo wszystko, sprawa ucichła.
Bardzo, bardzo niedobrze, że tak
się stało. Tu nie chodzi o to, czy program
był kontrowersyjny, czy też nie, ale raczej
o hipokryzję bijącą zeń niepohamowanym
strumieniem ślepej nienawiści i, najchętniej wspominanej przez wszystkich
„aktorów” (później wyjaśnię), manipulację.
W blisko półtoragodzinnym programie
słowo to padło dziesiątki razy. Ludzie,
którzy je wypowiedzieli, a przy okazji
dorzucili jeszcze odmienioną przez wszystkie przypadki nazwę „Gazety Wyborczej”
otrzymywali oklaski (chciałoby się rzec,
owacje na stojąco, ale chyba nawet
najbardziej szczerzy wśród tego tłumu
nie pozwoliliby sobie siedzieć na ziemi
kiedy ekipa telewizyjna – TELEWIZJA!!
– przyjechała, by nakręcić dokument) –
pierwszy powód do stwierdzenia, że do
czynienia nam przyszło z aktorami. Trochę nawiedzonymi własnym uniesieniem
i raczej o małych zdolnościach, ale jednak
oklaski należą się, choćby przez grzeczność, każdemu, kto odważył się wystąpić
na tej wielkiej scenie, której rolę pełniły:
stołeczne Krakowskie Przedmieście i Rynek
Główny w Krakowie.
„Oszołomy,
same
oszołomy!”
krzyczała jedna z kobiet, zapewniając
wszystkich dookoła, że to fałszywe media
tak ich nazwały. Cóż, mimo że nie spotkałem się z podobnym nazewnictwem, to
przyznam szczerze, że jeśliby się pojawiło
(wiedząc, że chodzi o TVN i Gazetę Wyborczą,) wzbudziłoby co najwyżej ironiczny
uśmiech. Jednak takie informacje, jeśli
płyną z ww. mediów a dotyczą fanatyków
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obecnej opozycji można potraktować
z przymrużeniem oka i, gdyby
rzeczywiście się pojawiły, pewnie
taki właśnie miałbym do nich
stosunek.
Ale
posłuchawszy
żałobników nie jestem w stanie nie
przyznać im racji. Może nie są tego nawet świadomi, ale okazuje się, że sami
przyczynili się do znacznego wzrostu
wiarygodności szkalowanych przez
siebie mediów, bowiem naprawdę
gotów jestem uwierzyć w słuszność
określenia „oszołomy”, kiedy słyszę
takie wypowiedzi, jakie padały w dokumencie Pospieszalskiego.
Swoją szczerością poruszyła mnie
szczególnie mała dziewczynka, która namówiła swoich „kochających ją rodziców” (co
sama wyraźnie wyartykułowała), aby przyjechali z nią do Warszawy. Dziwi mnie jednak, że to dziecko w wieku szkolnym (ok.
10 lat) niezbyt świadome życia politycznego
(jak i pojęcia życia w ogóle) musiało
przekonać swoich rodziców do przyjazdu,
który zaowocował wywodem matki na temat prawdziwego patriotyzmu i prawdziwej
polskości zamykającej się w gronie tych,
którzy przyjechali.
Na początku ósmej części programu
na YouTubie, szczególnie chwyta za serce
poemacik o Polakach. Wers o prezydencie,
o pani prezydentowej i najbardziej rozbudowany: „Polacy, Polacy, Polacy, my
właśnie jesteśmy tacy.” Jacy? Jacy my
jesteśmy, bo nie wiem. Zaściankowi,
zawistni i pozbawieni zdrowego rozsądku,
czy może patriotyczni, inteligentni i dumni
z bycia tymi, którymi jesteśmy? Na podstawie tego dokumentu można niestety
odebrać to pytanie bardzo niejednoznacznie i odnieść wrażenie, że jedyne czym
zajmują się Polacy to: z jednej strony,
proeuropejscy (o wydźwięku jak najbardziej negatywnym), pozbawieni wartości
moralnych i duchowości krypto-komuniści
jakimś cudem stanowiący, mimo wszystko,
większość narodu, co przecież pokazuje
procent
foteli
sejmowych
zajmowanych przez tych, którzy „stoją tam, gdzie
stało ZOMO”, próbujący manipulować
narodem, doprowadzić do jego zniszczenia
i najlepiej pozwolić na wchłonięcie kraju
do Rzeszy; z drugiej strony, przesiąknięci
patriotyzmem, niczym porządna gąbka,
obeznani z historią (potrafią chyba nawet wymienić datę katastrofy w Katyniu),
niezapominający o swoich korzeniach,
antyeuropejscy, gorliwi katolicy i prawdziwi Polacy próbujący zbudzić śpiących,
otumanionych przez media rodaków
poddawanych
nieustannemu
praniu
mózgu przez media.
Bardzo podoba mi się również pan
z tej samej, ósmej części, który nie omieszkał pochwalić się, że był „na tym placu
w ‘79r.”. Przyznać muszę, że jest jedną
z ciekawszych postaci za sprawą swojego
pełnego egzaltacji głosu, głoszącego istne zbawienie narodu. Jak sam stwierdził

Ręka na pulsie

już następnego dnia miało być tam milion
ludzi.
Jeden z rozmówców skrytykował
również protesty przeciwko pochówkowi
pary prezydenckiej na Wawelu. Pewnie,
każdy ma prawo do krytyki. Ale stwierdzenie, że sprzeciw takiej decyzji jest poniżej
godności istoty ludzkiej, jest co najmniej
niesprawiedliwe. Nie sądzę, że ten pan był
antropologiem, by móc to stwierdzić. Jednak, w tym programie zabieranie głosu
w sprawach, o których nie mają pojęcia jest prawdopodobnie najulubieńszą
rozrywką ludzi.
O Krakowie i Wawelu w tym
programie mówiło się wyjątkowo mało.
Zaledwie kilka krótkich, ale nie pozbawionych smaczku wypowiedzi, takich jak
ta, w której jedna z kobiet przybyłych
do Warszawy rozpoczęła nazywanie protestujących przeciw pochówkowi pary
prezydenckiej wśród polskich koronowanych głów głupimi szczylami czy gówniarzami. Nie ma to jak chrześcijańskie
miłosierdzie. Dziwi mnie przede wszystkim
zachowanie kardynała Dziwisza, którego
dotychczas miałem za jedną z tych postaci
polskiego Kościoła, której nie brakuje oleju
w głowie. Najpierw decyduje o wyznaczeniu miejsca ostatecznego spoczynku prezydenta w wawelskiej katedrze, po czym
wzywa do pojednania narodu i wzajemnego
szacunku. Jak można wywoływać wojnę
i zaraz potem nawoływać do pokoju,
kryjąc się dobrymi zamiarami i wielką tragedią. Na tę sytuację zareagowała na szczęście prof. Joanna Senyszyn,
trafnie nazywając Wawel „prywatnym
folwarkiem kardynała Dziwisza”.
Czego
również
brakowało
mi
w materiale pana Pospieszalskiego, to
wątku o powinności ogłoszenia kandydatury Jarosława Kaczyńskiego w najbliższych
wyborach. Idea ta została tylko subtelnie
przemycona przez niektórych wypowiadających się tam ludzi. Dzisiaj już wiemy,
że
zwolennicy
braci
Kaczyńskich
odnieśli niebywały sukces śląc listy do
pana Jarosława, prosząc go w nich o ratowanie ojczyzny (czyt. kandydaturę
w wyborach prezydenckich).
Na zakończenie nie pozostaje mi
nic innego jak życzyć powodzenia panu
Jarosławowi Kaczyńskiemu w zbliżających
się wyborach. Niemniej jednak pozwolę
sobie jeszcze podsunąć drobną radę panu
Kaczyńskiemu (która nie wiem jakim
cudem miałaby do niego dojść), która
mogłaby zmienić bieg tej „cichej”, żeby
nie powiedzieć niemej, kampanii: warto
rozmawiać.
Wojtek Wałęsa
(Na zdjęciu, wzbudzający zainteresowanie rozmówca Pospieszalskiego)

Skuwka, zasuwka...

Skuwka, zasuwka...

... czyli małe co nieco o poprawności językowej
„Dzwoń, serce moje, na odjazd od
brzegów!
Uczep się rudych włosów błyskawicy!
Czeka cię tysiąc śródgwiezdnych noclegów
I nieistnienie kresu ni granicy!”
Leopold Staff
Jak wakacyjnie to brzmi, prawda?
Beztrosko, wakacyjnie – jak znajomo...
Już zaraz zabrzmi nasz ostatni dzwonek.
Będziemy mogli rzucić wreszcie w kąt jedne torby, by porwać drugie – te podróżne.
I gdzie? Najlepiej w świat, no nie? Jesteśmy przecież tak dojrzali, samodzielni... Że
nic, tylko „wsiąść do pociągu byle
jakiego...”. Ach, chciałoby się. Sama o tym
marzę, patrząc ostatnio tylko na deszcze
i zachmurzone niebo. Lepiej byłoby właściwie wsiąść do samolotu byle jakiego
i polecieć na Majorkę. Albo gdziekolwiek
indziej, byle panował tam upał!
Kochamy latem podróże. Autostopem,
samochodem – czymkolwiek. Jeździmy w
różne miejsca – za granicę, na działki, ale także na Mazury, Kaszuby, czy nawet na Śląsk.
W tym momencie chciałabym porzucić na
moment naszą piękną literacką polszczyznę, by zagłębić się trochę w jej odmiany.
Występują one zarówno we wspomnianych
wyżej częściach Polski, jak i na wsiach. Niektórzy znają je lepiej, inni trochę gorzej. O
czym mowa? Oczywiście, o gwarach. Gwary,
dialekty... Czasami posługujemy się tymi

dwoma terminami zamiennie, uważając,
że nie ma różnicy między ich znaczeniami.
Gwoli ścisłości wolę jednak wyjaśnić, że
gwara to mowa mieszkańców kilku czy kilkunastu wsi położonych obok siebie. Mowa
ta jest dość jednolita. Dialekt natomiast to
zespół kilku lub kilkunastu gwar, które
różnią się między sobą. Na terenie naszego kraju wyróżniamy pięć zasadniczych
dialektów:
kaszubski,
wielkopolski,
małopolski, śląski i mazowiecki. Wbrew
pozorom, znajomość tego czy tamtego
dialektu może czasem się przydać. A nuż
podczas wakacji znajdziemy się na łasce
i niełasce jakiegoś prawdziwego Kaszuba,
co wtedy? Albo spodoba nam się jakiś
przystojny Ślązak (lub Ślązaczka) i zabłyśniemy w jego/jej oczach popisując się
znajomością dialektu. Dam Wam przykład
gwary śląskiej: „Toch był małym synkiem,
miałech kosa drewnianą i sigech ziele na
pszykopie, a pan jechał w bryczce, a padał
mi >>a co ty je?<<. A ja mu muwio: >>a
figlarz<<, a pan mi mówi >>a poradzisz ty
mi dziś oszydzić?<<.” To się tylko z pozoru
wydaje trudne. Jak to się mówi, ćwiczenie
mistrza czyni. Zdesperowany podróżnik,
czekający gdzieś na Mazowszu aż ktoś się
nad nim zlituje i zatrzyma samochód,
w mig nauczyłby się porozumiewać
w odpowiednim dialekcie. Kończąc temat
gwar, mam małą zagadkę dla Czytelników.
Jaka to gwara?
„Na jednim poduyrżim beł jeden
parapk. Do tegue prziszła każdon nac
jedna muyra, a gue muyrziła. Łot tegue
łon beł churyi a słabo, ledłie mok jić
a stajeć.”

Zbliżają
się
wakacje i każdy
z Was zapewne zaplanował już sobie
letni
wypoczynek.
Jednak kto wie, czy
pył
wulkaniczny
lub niesprzyjająca
pogoda nie popsują
Wam planów? Na
takie przykre niespodzianki od losu
jest
tylko
jedno
lekarstwo – wciągająca lektura, która na
kilka godzin oderwie Was od rzeczywistości
oraz kubek gorącej, aromatycznej herbaty.
Dzisiaj proponuję Wam powieść znakomitej brytyjskiej pisarki Jane Green „Domek
na plaży”.
Nan Powell, 65-letnia wdowa mieszkająca na wyspie Nantucket, wiedzie
spokojne szczęśliwe życie. Dopóki nie
dowiaduje się, że jej sytuacja finansowa nie
przedstawia się najlepiej. Doradzono jej,
by sprzedała dom, który kocha, który jest
jej częścią, z którym wiąże się tyle wspomnień i tradycji. Kobieta nie może się z tym

Ola Rulewska

Wracając do podróży, ostatnio zastanawiałam się, co zrobić, by wyleczyć się

Cool-tura

Recenzja książki
Jane Green
„Domek na plaży”

z wakacyjnej sklerozy. Zawsze, gdy gdzieś
wyjeżdżałam, beztroska tak bardzo zajmowała mi umysł, że traciłam rachubę czasu
i nie umiałam dokładnie określić, co i kiedy się działo podczas obozu na przykład.
A to jest bardzo bolesne zapomnienie, gdy
później chcemy zrelacjonować komuś
dokładnie wrażenia i przygody, które nas
spotkały. Gdy się tak zastanowiłam, do
głowy przyszło mi bardzo proste rozwiązanie: dziennik, pamiętnik zapisany
w zeszycie lub w komputerze. Bardzo dobry sposób na gromadzenie wspomnień.
Może przetrwać nawet całe lata... Poza tym,
pisząc latem o swoich wrażeniach, rozwijamy własne umiejętności językowe w bardzo
przyjemny sposób. Same korzyści. Mam
nadzieję, że w tym roku nie zapomnę zaopatrzyć się w gruby notatnik i długopis...
Szczególnie przydatny będzie ten
ostatni. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam
zarówno wysyłać, jak i dostawać kartki
od znajomych z różnych stron Polski, czy
nawet świata. Taki sposób komunikacji
już wychodzi z użytku, wiem, bo przecież
jest e-mail, skype, nasza-klasa, etc. Trzeba
jednak przyznać, że wysyłanie kartek z wakacji ma urok, którego nie podrobi elektroniczny list. Milej jest dostać naskrobane na
kolanie w pociągu parę zdań niż list, który
fizycznie nie istnieje, i którego wyrazy mają
zawsze taki sam kształt.
Kończąc, chciałabym życzyć wszystkim wspaniałych, niezapomnianych wakacji. Obyśmy we wrześniu wrócili opaleni,
zadowoleni i pełni entuzjazmu!

pogodzić i wkrótce, zamiast go sprzedać,
otwiera w nim gościniec. Do Sconset zjeżdżają się goście, a każdy z nich to odrębna
historia; Michael, złotnik, syn Nan Powell,
kawaler, który szukając siebie nawiązuje
romans z Jordaną – żoną swojego szefa,
Bee i Daniel, który po kilku latach małżeństwa dochodzi do wniosku, że jednak jest
gejem i nie wie jak powiedzieć o tym żonie,
aby za bardzo jej nie zranić oraz Daff, zdradzona żona, zrozpaczona po wydarzeniach
ostatnich miesięcy, starająca się przypomnieć sobie siebie sprzed małżeństwa
z Richardem. Windermere znowu tętni
życiem, wszystko układa się jak najlepiej, dopóki nie pojawia się nieoczekiwany
gość, który przewróci wszystko do góry
nogami…
„Domek na plaży” to cudowna
powieść o miłości, szukaniu siebie,
ciężkich przeżyciach oraz szczęśliwym
zakończeniu. Gwarantuje nam wiele
wzruszeń, ale również śmiechu. Autorka
ukazała nam te malutkie, niby nic
nieznaczące momenty, które potrafią zmienić wszystko w naszym życiu i kompletnie
je zdezorganizować. Zapewnia całkowite
oderwanie się od rzeczywistości na dłuższy
czas. Najlepiej schować się z nią w jakimś
cichym miejscu i pozwolić się porwać.

Marysia Świgoń

Ellyza przedstawia
... co warto przeczytać w wakacje
W ostatnim numerze „Ellyty” tego roku
szkolnego chciałabym Wam przedstawić
kilka propozycji książek do przeczytania
podczas wakacji. Pochmurne dni i długie
wieczory bywają czasem nudne, a przyjemna lektura pod ręką może okazać się
zbawienna.
Za pewne większości z Was znana
jest autorka „Diabeł ubiera się u Prady”
– Lauren Weisberger. Ostatnio przeczytałam kolejną powieść jej autorstwa czyli
„Portier nosi garnitur od Gabanny”.
Nie jest to książka zbyt ambitna, wnosząca wiele do naszego życia, ale łatwo
i lekko się ją czyta. Opowiada o Bette
Robinson, która po
zwolnieniu się z nudnej pracy w bankowości inwestycyjnej,
rozpoczyna
karierę
w modnej agencji
public
relations
– Kelly & Co. Zaczyna obracać się
w towarzystwie sław
i przypadkiem zostaje
uznana za dziewczynę znanego playboy’a
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Cool-tura
– Philipa Westona. Niestety, to nie w nim
jest zakochana. A jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, wiecie, co robić.
Jako drugą w kolejności
proponuję Wam „Klinikę cudów” Jean-Michel
Cohena – znanego francuskiego
dietetyka.
Bohaterami są osoby
z zaburzeniami żywieniowymi. Wydawać by
się mogło, iż ciężka
problematyka wpłynie
negatywnie na odbiór
powieści. Została jednak tak napisana, aby
opowiadając o ludzkich
tragediach, mogła jednocześnie zaciekawić i pokazać coś więcej niż tylko sam
opis choroby. Przybliża nam powody, popadania ludzi w anoreksję, bądź bulimię,
a także pokazuje zwykłe, codzienne życie
pacjentów kliniki. Polecam i zachęcam do
czytania.
Z a p e w n e
większość z Was
widziało film o tym
tytule - który moim
zdaniem był po prostu fenomenalny –
ale już mniejszość
czytała książkę. Ja
sama sięgnęłam po
nią z ciekawości
i przyznam, że nie
żałuję przeczytania
– choć zdecydowanie bardziej urzekła
mnie jej adaptacja.
„Zielona mila” Stephena Kinga jest nieco
mocniejszą lekturą, aczkolwiek uważam,
że warto poświęcić jej czas. Historia
opowiadana przez więziennego klawisza,
który w tysiąc dziewięćset trzydziestym
drugim roku przyjął do celi ogromnego,
czarnoskórego mężczyznę, oskarżonego
o gwałt oraz morderstwo dwóch małych
dziewczynek. Mimo popełnionych zbrodni, wydaje się wyróżniać wśród reszty
złoczyńców.
Mam nadzieję, że spodobało Wam
się to, co dla Was wybrałam. Życzę Wam
– oraz sobie samej - udanych wakacji pełnych słońca i niezapomnianych przygód.
Do zobaczenia we wrześniu!
Kasia Ostaszkiewicz
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„The House” już
w Polsce!

dotychczasowe premiery płytowe w tym
roku.
Sądzę, że jest to niezwykły, magiczny wręcz
krążek - stworzony w charakterystycznym
dla Katie stylu (do dziś przez nikogo bliżej

24.05.2010 r. odbyła się polska premiera najnowszego, czwartego już albumu
studyjnego Katie Melua. Artystka, znana
przede wszystkim z utworów „Nine Million Bicycles” i „Spiders Web” odwiedziła
też nasz kraj tydzień po jego ukazaniu się
na sklepowych półkach, by korzystając
z okazji promować „The House” (oficjalny
cel wizyty: występ w dwóch TVN-owskich
programach „Tańcu z Gwiazdami” i „Dzień
dobry TVN”, gdzie opowiadała o swoim rodzinnym kraju – Gruzji).
Mówiąc o koncertach – myślę, że Katie zaskoczy fanów i bardzo jestem ciekawa, w
jaki sposób uczyni to tym razem (pewności
dodaje mi fakt, że jeden z koncertów Melua odbył się 303 metry pod powierzchnią
wody – za co zresztą została wpisana do
Księgi Rekordów Guinessa). Na pewno jej
kostium zachwyci widzów, reszta, póki co,
jest wielką niewiadomą.
Przechodząc do jeszcze „gorącego” albumu
– uważam go za jeden z lepszych, nie tylko w twórczości tej artystki, ale licząc też

nieokreślonym) – mieszanki jazzu, alternatywnego rocka, i, co bardzo wyraźnie
słychać w „The House” elementów muzyki
ormiańskiej i gruzińskiej.
Dotychczas piosenkarka nagrała jeden teledysk do promującego album singla „The
Flood”. Utwór jest doskonale wyważoną
kompozycją stylów oraz charakterystycznego głosu Melua, a sam wideoklip ośmielę
się nazwać „widowiskiem”. Występują w
nim gimnastycy artystyczni (co jest doskonałą prezentacją piękna ludzkiego ciała)
oraz sama Katie grająca na niesamowitym
fortepianie budzącym we mnie niekłamaną zazdrość. Uwagę zwracają też efekty
zastosowane podczas montażu – teledysk
nie jest nimi przesycony, wręcz przeciwnie,
zastosowano je bardzo umiejętnie.
Jednak więcej tajemnic już nie zdradzam,
jeśli ktoś jeszcze nie przesłuchał tej pozycji
– gorąco polecam. Na zachętę mogę tylko
dodać, że płyta „The House” pokryła się
złotem w zaledwie 24 godziny od premiery.
Joanna Kowalska

Cool-tura

Propozycje na lato,
czyli co
w miejskiej trawie
piszczy.

Słońce. I dużo wolnego czasu. Co więc
z nim zrobić, aby pod koniec wakacji nie
czuć, że zmarnowało się dwa miesiące
siedząc przed komputerem? Otóż przygotowałam dla Was listę imprez muzycznych
oraz innych, na której każdy z pewnością
znajdzie coś dla siebie.

BYDGOSZCZ LATO 2010

01-03 lipca 2010 Całe Centrum Bydgoszczy - Międzynarodowe Spotkania Artystów
Ulicznych „Bydgoszcz Buskers Festival”.
07 lipca 2010 RYBI RYNEK - Otwarcie
imprezy Bydgoskie Artystyczne Lato.
W późniejszych dniach BAL-u zagrają między innymi: Closterkeller, Poluzjanci, Mika
Urbaniak, TSA, Kasa Chorych oraz Sidney
Polak.
06-08 lipca 2010 RYBI RYNEK – Koncerty
uczestników Bydgoskich Impresji Muzycznych (BMI).

09 lipca 2010 Ul.Mostowa (12:00-13:30),
Opera NOVA (18:00-21:00) – Koncert oraz
koncert galowy uczestników BMI oraz ogłoszenie werdyktu konkursu.

Możemy także spodziewać się obchodów
Święta Ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy
w okolicach końca sierpnia 2010. Dokładna data jednak nie jest znana.

27 sierpnia 2010 Klub Euphoria - Cleveland Watkiss.

Pozostaje mi życzyć Wam szalonych wakacji :) I żebyście się w ogóle nie nudzili!
Marysia Świgoń

Na kozetce

Trening Tai Chi
1. Rozgrzewka.
Podstawa, która zajmuje połowę
treningu. Bez niej wykonanie jakichkolwiek form nie będzie efektywne.
Fama głosi, że Tai Chi to babska
sztuka walki. Ale jak to się dzieje, że karatecy wysiadają na jej rozgrzewce?
Odpowiedź jest prosta. W Tai Chi
rozgrzewamy każdy mięsień, każdą część
ciała długo i powoli. Nie ważne jest szybko
czy mocno, ale DOKŁADNIE.
To samo dotyczy rozciągania. Nie
zaliczymy, jeśli plecy nie będą proste jak
deska, głowa nie podniesiona. To nie jest
pompowanie, tylko powolne obniżanie pozycji.
Kolejne kluczowe słowo- ROZLUŹNIENIE. Musimy świadomie rozluźnić
wszystkie mięśnie. Czujesz ból? Zatrzymaj
się. Skup. Jeśli będziesz coś robił na siłę,
Twój organizm zapamięta, że było to nieprzyjemne i następnym razem zaczniesz
w punkcie wyjścia, Dopiero, gdy świadomie
puścisz napięcie- kontynuuj.
2. Koncentracja.
Najlepiej na stojąco. Nogi rozstawione na szerokość bioder. Plecy proste,
czubek głowy jakby zawieszony na nitce. Ręce lekko wyciągnięte, ułożone w
półkole. NIE ZAMYKAMY OCZU! Zachowujemy świadomość wszystkiego, co się
wokół dzieje. Korzystamy ze wszystkich
zmysłów.Dążymy do takiej pozycji, by nie
czuć własnego ciała, jakby zlało się z powietrzem.Drugi etap to „rozwijanie nici
jedwabnej”.

3. Chi Kung.
Mamy ich dziesięć.
- Podnoszenie nieba,
- Zrywanie gwiazd,
- Przenoszenie księżyca,
- Wielki wiatrak,
- Hula hop,
- Mocne uginanie kolan,
- Przepychanie góry,
- Krążenia kolanami,
- Krążenia głową,
- Karuzela.
Są to krótkie formy złożone z 2-3 ruchów.
Ideą jest gromadzenie energii Chi. Dla
laików i twardo stąpających po ziemi
wystarczy, że to rozluźnia, uspokaja, no
i fajnie brzmi.

w nich perfekcji. Będzie robił przez lata tę
samą formę i wciąż będą rzeczy, które trzeba będzie poprawić. Wciąż będzie coś odkrywał. Sztuka i tajemnica polega na tym,
by to nie trener je wskazywał, ale byśmy
sami je odkrywali.
• Forma z wachlarzem.
Któż może przypuszczać, że niepozorny wachlarz jest zaliczany do najniebezpieczniejszych chińskich broni?
Wachlarz używany do walki ma brzeg
równie ostry co szabla. Z tym że szabli nie
schowasz do torebki, a wachlarz owszem.
Atak jest bardziej niespodziewany, a równie skuteczny. Dodatkowo forma ma klasę
i wygląda wyjątkowo efektownie.
Elwira Wawrzyniak

4. Formy.
Przy każdym ruchu pracuje całe ciało.
Nawet
jeśli
pozornie
chodzi o ruch rękami,
to musisz czuć to też
w czubkach palców od
stóp. Ważna jest praca
bioder.
Większość ruchów
wykonujemy jakby po kole
czy okręgu. Nigdy nie prostujemy ani nie zginamy
całkowicie rąk i nóg.
Hamuje
to
przepływ
energii. Pozycje powinny
być jak najdłuższe i jak
najgłębsze.
Formy w Tai Chi
mają do siebie to, że przeciętny człowiek, który nie
ma zamiaru być mistrzem
właściwie nie osiągnie
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Na kozetce

Dziewczyny
brąz

lubią

Wakacje już za pasem. Jeszcze tylko
25 dni szkoły i mamy wolne. Zapewne każdej z Was wakacje kojarzą się ze słońcem,
wylegiwaniem się na plaży, no, i z wieloma
innymi sprawami. Dlatego w trosce oto aby
żadna z nas nie wróciła z upragnionych
wczasów czerwona jak burak, przygotowałam kilka porad, jak mieć piękną opaleniznę i co zrobić, by ją utrzymać.
Każda wie, że piękny brąz na ciele nie pojawia się znikąd. Postanowiłam, więc przygotować dla was mały ‘regulamin’ opalania.
1. Wejście na plażę tylko w nakryciu głowy
i okularach przeciwsłonecznych.
2.W torbie czy w plecaku obowiązkowo
ma się znajdować krem z UV minimum 20
SPF.

3. Nie zasypiamy na słońcu.
4. Oprócz ciała „zabezpieczamy” również włosy by nie
stały się suche i łamliwe.
5. Należy co kilkanaście minut przekręcać się z boku
na bok, by opalenizna była
równomierna.
6. Nie leżymy cały dzień
plackiem na słońcu. Od czasu do czasu robimy sobie
mały spacerek do cienia.
7. Po powrocie do domu,
ośrodka należy odżywić skórę kremem nawilżającym,
a we włosy wmasować maseczkę.
Mam nadzieję, że „regulamin” opalania jest krótki i zwięzły. Teraz pora na zadbanie o nasza opaleniznę, czyli co zrobić,
by po powrocie móc chwalić się pięknym,
brązowym ciałem.
1. Po powrocie należy używać kremów podtrzymujących opaleniznę, np. masła kakaowego.
2.Oprócz masła kakaowego należy również
używać przynajmniej 3 razy w tygodniu
kremu nawilżającego, gdyż skóra może być
przesuszona.
3. Staraj się ograniczyć styczność ze słońcem do około tygodnia, by skóra mogła odpocząć.
Dziewczyny! Opalenizna opalenizną,
ale trzeba mieć na uwadze by nie

przedobrzyć. Oczywiście piękny brąz jest
obowiązkowy po powrocie z wczasów, ale
pamiętajcie o kremie, bo czerwień może
i przyciąga wzrok płci przeciwnej, ale na
pewno nie na sparzonej skórze.
Aleksandra Jelińska

Lekkim piórem

Rysownik

Praga - warszawskie przedmieście, od
zawsze niegrzeszące dobrą sławą. Betonowy plac otoczony kanciastym pierścieniem
obdrapanych i pokrytych graffiti kamienic.
Gołębie okupują parapety, przytulają się
do siebie, by było im ciut cieplej. Dzieci
wiszą głowami w dół na trzepakach,
a długie kucyki małych dziewczynek
zamiatają ziemię. A wiatr toczy kłębki
starych gazet…
Dnia
dziewiętnastego
listopada
Judytę obudziło świdrujące i zgniatające czaszkę „dryyyń” budzika. Przegarnęła
palcami kasztanowe kosmyki poprzyklejane do spoconego czoła. Tłumiony przez
firankę blask oślepiał ją. Ucałowała w kark
Sebastiana, przewracającego się leniwie na
drugi bok. Uśmiechnęła się subtelnie na
widok bezwładnego ciała rozłożonego na
łóżku, z którego zwisały kończyny chłopaka. Chwyciła rzuconą uprzednio na krzesło
Sebastianowi koszulką i założyła ją na
siebie. Jej bluzka wyglądała jak psu z gardła wyciągnięta, więc dziewczyna przed
wyjściem do pracy musiała zrobić mały
rentgen szafy ukochanego. Weszła do
kuchni i oceniła stan kuchni po ich wczorajszej kameralnej imprezie. Starta naczyń
do umycia tkwiąca w zlewie, w skład,
której wchodziły talerze z przyklejonym
sosem od spaghetti i szczątkami makaronu,
kieliszki, sztućce i butelka po winie (czyżby
to on ją w pośpiechu tu włożył?). Jak się
pan obudzi, to sprzątnie. W lodówce znalazła podeschnięte z pomarszczoną skórką
jabłko, kilka plastrów sera i wędliny. Zrobiła po kilka kanapek dla partnera i jedną dla
siebie. Z niedomykającej się szafki wyciągnęła kawę, w nadziei, że ten napój obudzi
ją. W pośpiechu umyła twarz, by zmyć brudy
wczorajszej nocy, związała włosy, pocią-
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gnęła po brzegu dolnej powieki czarną
kreskę i pokryła rzęsy warstwą tuszu.
Założyła wczorajszą spódnicę i najmniejszą
koszulę, jaką znalazła w szafie gospodarza.
Swoją pomiętą bluzkę położyła na parapecie w łazience. Narzuciła na siebie żakiet,
dostatecznie zakrywający męską koszulę,
założyła buty i płaszcz. Przeglądając się
w lustrze poprawiła kok, umalowała usta
i, naśliniając palec, zrównała kreskę podkreślające zielone oko.
- Wychodzę!
- Miłego dnia - odpowiedział w poduszkę
chłopak.
Judyta cofnęła się jeszcze po torebkę
i powtórnie zbiegła po schodach pełnych
ubytków w poszczególnych stopniach.
Omijając dziury w chodnikach wkroczyła
w kolejny dzień. Szary płaszczyk powoli
nasiąkał drobinami deszczu, wąskie obcasy klinowały się pomiędzy kamieniami
bruku. Zegarek tykał bezlitośnie: tik-tak,
tik-tak, tik-tak… Zatrzymać się, zwolnić?
Nie ma mowy! Jeszcze spóźni się do pracy.
Nie chce być przecież jak gołębie, walczące
o kawałek chlebowej skórki. Ani jak
właściciel wielkich, piwnych oczu, przewiercający spojrzeniem jej głowę na wskroś.
„Poczekaj” głosił napis na strzępku
kartonu, który trzymał w zmarzniętych do
siności dłoniach o brudnych paznokciach.
Stała jak słup soli. Nie wiedziała, dlaczego
ten człowiek ma nad nią władzę jak lalkarz
nad marionetką. Przegarnął ręką powietrze, w zapraszającym geście. Gdy znalazła
się dostatecznie blisko, a szła, jakby
przyciągana przez sznurek, nieznajomy
odwrócił kartkę. W tym momencie mignęło
jej całe życie przed oczami - film pełen krótkich scen. Na drugiej stronie widniał szkic
w ołówku. Na kole Fortuny umieszczono
wskazówki. Na jego brzegu znajdowały się
kosze. W jednym z nich, tak zdawało się

Judycie, była ona sama, w innych jacyś
inni ludzie. Gdy koło wykonało pełen obrót, ktoś spadał w czeluści piekielne, skąd
wystawały liczne ręce. Dziewczyna zawisła
pomiędzy wznoszeniem się, a upadkiem.
Mężczyzna milczał. Jego oczy i rysunek
mówiły zamiast ust. Długie strąki tłustych
włosów okalały zapadniętą twarz. Gdy
w końcu udało się jego ofierze wyrwać z sieci, pobiegła przed siebie, wyssana z uczuć
i wspomnień.
***
Dla Kamila życie się już skończyło.
Rodzina wyrzuciła go z domu, wiele miesięcy temu. Rodzina? Matka zmarła na raka,
ojciec, no cóż, najwyraźniej nie dorósł
jeszcze do tego, by utrzymać najbliższych.
Weronika jakoś sobie radziła - z pomocą
licznych panów w średnim wieku, poszukujących bliskości świeżego ciała,
pachnących jeszcze niewinnością, której
woń z czasem wietrzeje. Szesnastolatek
wylądował na ulicy, handlując prochami.
Dzięki tym pieniądzom, mógł zostawiać
jeszcze działkę dla siebie. Rajski, biały
proszek. Tamten świat malował piękniejsze obrazy - zero bólu i cierpienia. Nieraz zaprowadzał go na granicę śmierci.
To chyba najprzyjemniejsza rzecz, która
może go jeszcze w tym życiu spotkać. Jakby odjąć ręką wszelkie zmartwienia… Tam
było piękniej. Tam śpiewały anioły, a nie
szyny tramwajów przejeżdżających nieopodal. Lekko i kolorowo. Pięknie - jednym
słowem.
Kamilowi pozostała jedynie stara
bluza i jeansy. Nocował w wielu miejscach - w opuszczonych mieszkaniach,
w zaułkach, na wiatach przystanków
tramwajowych, gdy pogoda dopisywała.
Na Pradze nigdy nie brakowało mu klientów - sposób na nędzną dolę zawsze mile

Lekkim piórem
widziany. Pewnego marcowego popołudnia,
a dokładniej dwunastego, bo na nagłówkach gazet porozrzucanych po chodnikach
widniały nagłówki „Z NATO po wsze czasy”,
spacerował wolnym krokiem wzdłuż ulicy.
Rześki wiatr smagał jego policzki kosmykami długich włosów. Pocierał jedną dłonią
o drugą, bo mimo zbliżającej się wiosny,
nadal temperatura nie przekraczała piętnastu stopni. Twarz porastała mu delikatnym
zarostem. Na szczęście, w jego wieku nie
był jeszcze zależny od częstego golenia się.
Idąc, kopał pozostawioną samopas zgniecioną puszkę po Coca-Coli. Nie miał celu
wędrówki - podążał przed siebie, by jakoś
zabić czas, który pozostał do wieczora.
Około godziny czternastej odczuł falę
znużenia. Jego stopy wlokły się jedna za
drugą. Oczy strzelały nietrzeźwymi iskrami, pulsującym blaskiem. W szarobłękitnych tęczówkach przeglądało się słońce.
Koło jego ucha śmignął właśnie papierek
od Snickersa, zatoczył koło w powietrzu
i zawisł na drzewie. Kamil odprowadzał
go wzrokiem, kiedy natrafił na wąski
przesmyk pomiędzy dwiema zapyziałymi
kamienicami. Rozejrzał się dookoła - na
ulicy ani żywej duszy. W poszukiwaniu
przygód, skręcił w zaułek. Pod obydwiema
ścianami stały wielkie śmietniki z przeróżną zawartością - obierki warzyw i owoców,
opakowania po margarynie, stare pomidory, poćwiartowane zwłoki, zużyte żarówki,
telewizor po eksplozji, brudne waciki
kosmetyczne, zwiędnięte róże. Z odpadków
można wyczytać życie całej dzielnicy. Gdy
chłopak stąpał ostrożnie, by nie nadepnąć
na żadnego z miauczących dachowców spotkał mieszkańców tejże uliczki. Owinięci
w stare, dziurawe koce, wywleczone zapewne z kubłów, osłonięci kontenerami
i brzegami kartonów przyglądali mu się
uważnie wzrokiem ludzi bez przyszłości.
Niektórzy wystawiali dłonie w rękawiczkach
bez palców prosząc o grosz lub cokolwiek
do jedzenia, inni dali dawno za wygraną
i drzemali, oparci o siebie wzajemnie lub o
ścianę, bo tani alkohol skutecznie skleił im
powieki i otulił lekką kołderką bezwładności. Młody diler po raz pierwszy poczuł się
bogatszy, nie tylko materialnie, ale i życiowo. Przyglądał się tej ludzkiej nędzy, życiu
bez życia, funkcjonowaniu dzięki temu, co
inni już zużyją. Próbował spojrzeć biedzie
w oczy, szukając ich pomiędzy lianami
tłustych włosów, pod warstwą brudu, za
barierą alkoholowego upojenia. Jedyną
postacią o twarzy bystrej i niekryjącej
zainteresowania gościem był pięćdziesięciolatek, choć gdyby ktoś stwierdził, że
liczy on lat trzydzieści, dałoby się w to
uwierzyć, bo taki styl życia zamazuje twarz,
który wyglądał na skłonnego do konwersacji. Jednak coś w nim przerażało, coś
sprawiało, że stawał się on zwierzęciem.
Kiwał się lekko w przód i w tył, a głową,
niczym ptak, wykonywał dziwne zgięcia,

jakby chciał zobaczyć chłopca z różnych
perspektyw. Kamil zbliżył się do niego na
bezpieczną odległość i przyjrzał uważnie.
Z początku myślał, że mężczyzna ma piwne
tęczówki. Jednak nie, okazało się, że prawa
rzeczywiście miała barwę orzecha, druga
natomiast - była dużo ciemniejsza, praktycznie czarna jak węgiel. Usta przygryzał
z ogromną siłą, mięśnie szczęki drżały
niepokojąco. Nastolatek dopiero po chwili
zauważył najważniejszy element przedziwnej postaci - w trzęsących się z zimna
dłoniach, o bardzo brudnych paznokciach,
trzymał kawałek kartonu, a napis nań
widniejący głosił: Dno. Po chwili, tabliczkę
odwrócono. Na drugiej stronie znajdował się rysunek w ołówku, a przedstawiał
on wnętrze studni, w której czeluściach
siedziała skulona postać. Wokół biegały szczury, pająki obłaziły śliskie ściany.
Z góry, czyjaś pomocna dłoń spuszczała wiaderko. Pomocna wydawała się ona
dopóki dopóty nie zobaczyć zawartości
z bliska. W kubełku znajdowały się węże,
skorpiony i inne paskudztwa. Chłopiec
wiedział, że człowiek tam leżący, to on sam.
Patrzył to na ilustrację, to na kiwającego się
żebraka. Gdy zerwał niewidzialną smycz,
puścił się biegiem przed siebie, wpadając
na śmietniki, ślizgając się na strzępach gazet i zadeptując koty.
***
„Dzisiaj polecamy zapiekankę z serem
i pieczarkami za trzy pięćdziesiąt” - odparł
domagającym się mocnej kawy Marcin.
Wytarł lepkie od tłuszczu dłonie w roboczy
fartuch z aplikacją przedstawiającą kurczaka w ciemnych okularach, ze skrzydłem
wyprostowanym w łokciu i jednym piórem sterczącym ku górze na kształt dłoni
unoszącej kciuk.
- I frytki!
- …Poproszę?… - pod nosem poprawił
ośmiolatka z BMI z pewnością przekraczającym dwadzieścia pięć punktów. Gdy
mikrofalówka zadzwoniła, Marcin wyjął
podłużną bułkę obłożoną mielonym
mięsem,
pieczarkami,
posmarowaną
stopionym serem i ketchupem, a także owiniętą folią spożywczą. Jedną ręką
zdejmował opakowanie z zapiekanki,
parząc sobie palce skroploną, wrzącą
chwilę temu wodą, a drugą wrzucał łyżką
ziemniaczane paluszki do papierowej torebki, przypiekając sobie dłoń brzegiem
frytkownicy. „Smacznego, tłuściochu” - pomyślał, podając chłopcu bez szyi zakupy,
dusząc go wzrokiem. Odwrócił się, po czym
usłyszał piskliwe do granic możliwości:
„A gdzie sól?!”. Wziął od natrętnego klienta paczuszkę, wysypując na frytki prawie
połowę zawartości solniczki. Chłopiec
pokazał sprzedawcy język, porwał pokrojone ziemniaki z lady, pozostawiając na niej
siedem złotych i zniknął z pola widzenia.
- …Dziękuję? - w duchu dopowiedział sobie Marcin. - O, chociaż liczyć umie, dał
odliczone.
Dziewiętnastolatek zabrał się do czyszczenia urządzeń w barze Promyk. Był jednym
z nielicznych pracowników, który obsesyjnie czyścił sprzęt. Większość zeskrobywała
zaschnięty ser dopiero, gdy mikrofalówka
zaczynała się zacinać. Gdy frytkownica
lśniła, ruszt do kebabu został wyczyszczony z resztek mięsa, a surówki uzupełnione
w pojemnikach, chłopak usiadł i westchnął
ciężko. Przegarnął ciemne włosy, prze-

ciągnął się, wzdychając głęboko. Jako, że
pracę w barze szybkiej obsługi podjął
dorywczo, by zdobyć jakiekolwiek pieniądze na drobne wydatki w czasie studiów,
szczerze robotą gardził, choć czuł się
niejako bardziej samodzielny od swoich
kolegów, żyjących wciąż z kieszeni rodziców. Rzecz w tym, że u Marcina nigdy
się nie przelewało, dlatego od początku
edukacji harował jak wół, by jak najszybciej móc pokazać rodzinie normalne życie
z dala od obskurnej Pragi, z której,
mimo jej swoistego uroku i wspomnień,
pragnął się wyrwać. Dostał się na wymarzoną uczelnię, by móc w przyszłości
założyć własną kancelarię. Taki miał plan.
Wbijał zęby w ścianę, gdy znajomi wołali za
nim „A może frytki do tego?” i dalej sprzedawał zapiekanki, kebaby i hamburgery.
Będzie dobrze.
- Czy sałatkę grecką z sosem vinegrette
otrzymam? - spytał miękki, kobiecy głos.
Marcin
uśmiechnął
się
promiennie
i podszedł do okienka. Daria w swetrze
narzuconym na roboczy uniform kawiarni
Casablanca bębniła czubkami paznokci
o blat. Jej ruda grzywka tańczyła na czole
pod wpływem wiatru, a soczyście zielone
oczyoglądały wnętrze małego pomieszczenia Chłopak zatrzasnął plastykowy pojemnik z sałatką i zapakował do woreczka.
- Mam dla ciebie jagodziankę i dwa kawałki wuzetki. Jedziesz dziś do rodziców,
prawda? Z tego, co pamiętam, uwielbiają
to ciasto.
- Dzięki serdeczne. Tak, przynajmniej taki
miałem plan - spojrzał na nią wielkimi,
orzechowymi oczami z uroczymi iskrami. A co u ciebie?
- Kończę pracę o piątej. Będziesz miał ochotę się przejść? Kuzyn dał mi pod opiekę na
czas jego wyjazdu do Francji psa, więc muszę wyprowadzić biednego Snikersa…
- …Snikersa, powiadasz - wtrącił, dusząc
w sobie śmiech. - Wpadnę do ciebie jak
wyjdę, zdążysz się przebrać i chwilę odsapnąć. Autobus mam dopiero o wpół do
dziewiątej.
- Dobra, nie zagaduję cię już dłużej, a poza
tym sama muszę wracać do kawiarni. Zbliża się szczyt, koleżanka sama sobie nie poradzi. Trzymaj się.
Pomachał do niej zza szyby, obserwując jej
lekkie kroki stawiane w zielonych butach
na obcasie stukającym o bruk i rudy kok
targany wiatrem. Chłodnawy wczesnojesienny zefirek zmiatał liście z ulicy i wirował nimi wokół nóg przechodniów. Marcin
sprzedał jeszcze dwa kebaby, trzy porcje
frytek i dwie sałatki, po czym z niekłamaną radością odwiązał fartuch i cisnął go
na wieszak. Zamknął lokal, schował do
kieszeni najpierw klucz, a potem zmarznięte dłonie. Z głową wtuloną w kark, osłoniętą podniesionym kołnierzem poszedł
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wzdłuż głównej ulicy. Daria mieszkała na
osławionej Pradze, na dość spokojnych jej
obrzeżach. Na szczęście tramwaj zatrzymywał się tuż przy jej pracy i przystanek znajdował się również naprzeciw kamienicy,
w której mieszkała, więc podczas drogi nie
czyhało na nią tyle niebezpieczeństw, niż
gdyby szła piechotą. Chłopak mijał kręte
ulice warszawskiego osiedla niedoli, usłane
starymi gazetami i dziurami w chodniku,
a okna domów wyrastających z ziemi
zabito w wielu przypadkach deskami.
To miejsce posiadało swoistą aurę, powietrze było jakoby morowe, wysysające
z przechodniów ciepło i odwagę. Jednak
mieszkańcy przyzwyczaili się złej sławy
dzielnicy i czuli sentyment do niej, z biedy
brukowali i łatali ulice kawałkami swoich
dusz.
Marcinowi wydawało się, że idzie
przez ciemny las, a na niego patrzą liczne ślepia. W szczególności jedna para.
Oczy zbliżały się do niego i oddalały, wciąż
zadając ciosy w serce. Palec w obdartej
rękawiczce zapraszał go do siebie, zawijając nań pajęczynę, na którą złowił ducha
dziewiętnastolatka. Chłopak mimowolnie
przesuwał stopy po chodniku. Żebrak
uśmiechał się szelmowsko spod gęstych
wąsów. Cieszył się z nowej zwierzyny, która wpatrywała się w karton, który trzymał
w uszytych bliznami dłoniach. Na papierze naszkicowano ilustrację z karty
tarota. „Wisielec” krzyczał w głębi Marcin.
W rzeczy samej, człowiek zwisał bezwładnie, z liną okręconą wokół szyi. Do nóg
przywiązano odważnik w kształcie domu.
Za postacią falowało morze z rozsianymi
gdzieniegdzie statkami, a niebo było nakrapiane w mewy. Najbardziej przerażały
uniesione kąciki ust zwłok.
- Chcesz pieniędzy? Jedzenia? A może
na piwo nie masz? - wyrwał się z transu
chłopak. Odpowiedziało mu kręcenie głową niby w przeczącym geście, choć ruch
przypominał
wystraszonego
ptaka
obserwującego zagrożenie.
- Czego chcesz ode mnie? Powiedz mi! - wygrażał mężczyźnie pięściami.
Biedak odwrócił kartonik i ołówkiem napisał na nim: „On wszystko widzi, pamięta
i czeka. Niedługo przyśle po nią”. Po tym
oczy nieznajomego wydały się wołać
o pomoc, otworzyły się szeroko, łapiąc
uciekające życie. Zaciągnął on ostatni
głęboki haust powietrza, skulił się niczym
nowonarodzona mysz, po czym zatonął
w stercie podartych koców, bluz i kurtek.
Marcin w pośpiechu sprawdził tętno. To
wszystko stało się tak szybko, że nie zdążył
zareagować. Uciekł.
***
Końce ciemnych końców wąsów zanurzyły
się w parującym ciemnobrązowym płynie.
Komisarz sączył kawę długimi łykami, delektując się każdą falą ciepła wędrującą
wzdłuż przełyku, spadającą do żołądka,
po czym promieniującą do rąk i nóg.
Gdy spił delikatną piankę, pozostawiając
klarowną ciecz, zanurzył łyżkę w cukiernicy
nie odrywając od filiżanki pożądliwego wzroku. Rozsypał kryształki po powierzchni.
Dolewał mleka z dzbanuszka wąskim
strumieniem, którego słup odbijał się od
dna i powracał na wierzch w postaci drobnych poskręcanych wężyków. Zamieszał
pięciokrotnie, przyglądając się wirującemu słodzikowi. Przyłożył naczynko do ust,
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uśmiechając się błogo, gdy pierwsza kropla
powędrowała wzdłuż złączenia jego warg.
Zamknął oczy.
- Kordoński!
Policjant wylał odrobinę wywaru, ubolewając w duchu nad stratą, ale starając się
tego nie okazać i stanął na baczność.
- Wczoraj w nocy miały miejsce trzy samobójstwa. Wszystkie trzy popełnione
przez młodych ludzi. Dwóch chłopców,
jedna dziewczyna. Przejrzyj akta, wysnuj
odpowiednie wnioski i, co najtrudniejsze, porozmawiał z dwojgiem, którzy znali
ofiary.
Komisarz opadł na krzesło po wyjściu przełożonego i zaczął wertować dokumenty.
- Judyta Piekała, lat dwadzieścia jeden,
niezamężna - wędrował wzrokiem po
papierze.- Redaktorka pisma „Kreator”.
Znaleziona martwa przyczepiona do koła
elektrowni wodnej, śmierć nastąpiła
w wyniku zażycia śmiertelnej dawki
morfiny, uraz czaszki spowodowany
licznymi uderzeniami o turbinę, jak i woda
w płucach nie doprowadziły do zgonu.
Ciało znalezione około godziny siódmej,
przez pracownika elektrowni, czas zgonu
szacuje się na godzinę dwunastą trzydzieści w nocy.
Dołączono zdjęcie zwłok, a Kordoński,
choć przyzwyczajony do ciężkich obrazów,
aż się wzdrygnął. Odłożył akta i zabrał się
za inne.
- Kamil Gąsowski, lat osiemnaście, stan
cywilny - wolny. Denat leżał na dnie studni, położonej na terenie gminy pobliskiej
Warszawie. Zgon nastąpił o godzinie piątej
nad ranem, znaleziony przez właściciela
gospodarstwa o godzinie piątej. Sekcja
wykazała, że śmierć wywołało złamanie
kości karku, poprzedzone silnym pęknięciem czaszki, spowodowane upadkiem.
Policjant tylko zerknął na fotografię
i szybko otworzył trzecią kopertę.
- Marcin Dzięcioł, lat dziewiętnaście, stan
cywilny - wolny. Pracownik baru szybkiej
obsługi „Promyk”. Zgon wywołało złamanie
kości gnykowej. Śmierć przez powieszenie.
Denata znaleziono nad mostem Poniatowskiego.
Komisarz zastanawiał się przez dłuższą
chwilę w samotności, po czym stwierdził, że lepiej będzie spytać bliskich ofiar,
czekających przed jego biurem. Gdy otworzył drzwi, od razu powstali zapłakana ruda
dziewczyna, ubrana w fartuch, z pewnością swój strój roboczy i chłopak, podający
się za narzeczonego zmarłej dziewczyny.
Kordoński zdążył otworzyć usta, by ich powitać, ale wpadł nagle jego kolega, jeszcze
w kurtce, który od progu oznajmił:
- Mamy jeszcze jedne zwłoki. Bezdomny
z Pragi, sęk w tym, że znaleziono jego
szkielet. Pytałem innych żebraków, wszyscy chórem potwierdzali, że widzieli go i
rozmawiali z nim jeszcze tego samego wieczora. Albo ktoś zamordował go z premedytacją, z użyciem naprawdę silnych środków
przyspieszających rozkład, albo nie wiem,
jaka szatańska siła maczała w tym palce…
Iwona Stankiewicz

Lekkim piórem

Po drugiej stronie lustra
Przecieram oczy
Może wreszcie coś zaskoczy
Dwa oblicza prawdy
Otwieram usta
Może trafi się przypadkiem jakaś przepustka
Do słowa z przesłaniem
Podchodzę do lustra
Zapukam parę razy
Może otworzyć się odważy
Moja skryta przyjaciółka
Czekam i czekam, do ostatniej chwili
Aż zegar o przeminięciu zakwili
Aż echo moich myśli obwieści jej przybycie
Przerysowane rysy jej twarzy
Zamknięte w kilku refleksach słońca
Powieki ma zatrzaśnięte
I szuka po omacku
Wyjścia ze szklanej pułapki ograniczeń
Utknęła między snem a jawą
Nie może się wychylić za jednego serca
bicie
W domu bez czterech ścian
Z jednym oknem na świat
I tłucze w szybę, by znów się zrosła
Nim umknie choć ułamek oddechu
Tylko najgłębsza rysa nie zginie
Łza ją wyryła gorzkim biegiem
Biegiem na przełaj i poza margines
Być więźniem we własnych wiotkich
ramionach
Zakluczony na ciszę, na strach i niepewność
Tylko oczami wybiegać za horyzont
Widzi siebie, lecz jak ma sięgnąć?

Elwira Wawrzyniak

Sport

Liverpool bez jednego z symboli
ostatnich lat
Po jednym z najgorszych w historii pracy
trenerskiej sezonów, Rafa Benitez, człowiek, który przewodząc Liverpoolowi dwa
razy doszedł do finału Ligi Mistrzów stracił pracę. Z powodu konfliktu z zarządem
Rafael mimo sentymentu do klubu zdecydował się odejść. Już teraz można trafić
na spekulacje na temat jego następcy, lub
przyszłego klubu

Dominator czy
The Maine-iac
Mariusz Pudzianowski mimo dobrego początku (dwie wygrane) w MMA, zanotował
ostatnio pierwszą, choć dość przewidywalna wpadkę. Przegrał z wiele bardziej doświadczonym rywalem Timem Sylvia. Jak
widać, Pudzian nie musi być od razu ze
wszystkim najlepszy, jednakże wierzę w to,
że po zebraniu doświadczenia Dominator
nie da się już zdominować.

Na wesoło

Psor powiedział
Czy wam też wydaje się, że nasi nauczyciele ostatnio nieco przycichli? Być może
powodem jest skrajne zmęczenie po
maturalnym maratonie, konieczność przeprowadzenia
136897508503497234320
sprawdzianów przed wystawieniem ocen,
a może po prostu będąca już na wyciągnięcie ręki wizja wakacji? Trudno stwierdzić,
niemniej jednak ten nagły zanik weny
twórczej w dziedzinie śmiesznych bądź ironicznych tekstów rzucanych mimochodem
na lekcji, sprawił mi pewien problem.
Zdecydowałam więc, iż to co udało mi się
zebrać do tego numeru poczeka do wydania wrześniowego, a dziś zapraszam was do
lektury mojego subiektywnego przeglądu

THE BEST OF INTERNET

- Nie dość, że dostaniesz pałę, to jeszcze
nie zostaniesz zbawiony
- Westchnienie ulgi powiało jak huragan
- Mimo kataru czuję tu niewiedzę
- Niech was królik pocałuje!
- Was chyba ewolucja nie dotyczny, bo
nadal jesteście głupi jak małpy na
drzewach!
- Nie sciagajcie tak glośno, bo matury nie
zdacie
- Proszę wykazać czujność we wtorek, bo
nikt nie zna dnia ani godziny!
- Oszczędzę ci chyba wrażeń związanych
z przejściem do następnej klasy.
- Wy nadajecie się jedynie do kopania
rowów, ale nawet do tego się nie nadajecie,
bo byście się zakopali
- Bądź, Paszkowski, łaskaw zmoczyć sobie
ścierkę i rekultywować tablice. Rekultywacja jest to odzyskiwanie powierzchni utraconej
- Jak to, nie wiesz, co dostałeś? Stopień
dostałeś!
- (o dziewczynie, która chodzi do szkoły „w
kratkę”) Pojawia się i znika, jak Murzyn
na pasach
- Te wróżki to po tych ziółkach takie naćpane były, albo jak kto woli: natchnione
przez bogów
- Jakie życie jest ciężkie... taka refleksja
mnie naszła
- Jestem w piątym stadium ekstazy!
- O nieeee.. nie zrobilam notatek, będę
musiala uzywac mózgu
- Gdzie nauczyciel nie może, tam każe
wyjąć kartki
- Rafał, twoje żarty są na pograniczu
upośledzenia umysłowego
- Dostosuj czcionkę do rozmiaru tablicy
- Ty się ucz! Ja Ci chcę postawić jedynkę
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Tak wygląda moje miasto

Spacer po
Bydgoszczy
Stary Fordon

Cóż, w końcu znalazłam przystanek,
znalazłam autobus, a potem znalazła mnie
Gosia.
Wyszogród
W 1113 roku, w Kronice Galla Anonima na określenie „Starego Fordonu” po raz
pierwszy zostaje użyta nazwa „Wyszogród”.
W tym czasie był to ważny gród obronny,
strzegący przepraw przez Wisłę.
Do 1973 roku Stary Fordon działał jako
odrębne miasto, dlatego do dzisiaj niektórzy starsi mieszkańcy niechętnie nazywają
siebie bydgoszczanami.
Rudolf dał radę
Być może wynika to z jakiegoś
matematyczno-fizycznego zboczenia, ale

Mnie to nigdy nie wychodzi tak jak
ma. Miało być nostalgicznie, ponuro. Było
gorąco, wyszło słońce i o dziwo, nie padał
deszcz. Bałam się tam jechać, naprawdę
się bałam. Najpierw Pani Kłopotek stwierdziła, że to sentymentalne miejsce. Potem
Gosia zaczęła opowiadać o rozstrzelanej,
w czasie II wojny światowej bydgoskiej
inteligencji.
„Dlatego my nie mówimy, że jedziemy
do centrum, ale do miasta...”
Nie wiedziałam gdzie wsiąść do
autobusu i gdzie z niego wysiąść. Aż
strach pomyśleć, ile czasami może zdziałać
kobieca intuicja. Szkoda, że moja zadziałała z opóźnieniem i zmuszona byłam
obchodzić Rondo Fordońskie dwukrotnie.
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moją uwagę najbardziej przykuł Most
Fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego.
Budowla przeżyła dwie wojny światowe
i nadal od 1893 roku stoi uparcie. Dziś
most to jeden z najbardziej charakterystycznych dla Fordonu obiektów.

Klimat
Mijamy z Gosią fordoński Rynek.
W centrum znajduje się piękny Kościół
Świętego Mikołaja, naprzeciwko... Zakład
Karny. Kamieniczki są jak nie z naszej
epoki.
Przechodzimy
obok
Synagogi, dziś budynku wyglądającego jakby
przeznaczony był do rozbiórki, kiedyś
stanowiącego centrum okolicznej kultury żydowskiej. Wszędzie mnóstwo drzew,
zieleni. Naokoło mieszkańcy wiodą sielankowe życie.
Wisła płata figle
„Sielankowe” - nie uwzględniając
chwilowej walki z Wisłą. Nad brzegiem rzeki, wszędzie roi się od worków z piaskiem.
Pomimo beztroskiej, biesiadnej muzyki,
rozbrzmiewającej w którymś z ogródków,
widać, że nie wszystko tutaj płynie tak, jak
powinno...
Reportaż o Starym Fordonie jest
ostatnim z cyklu „Spacer po Bydgoszczy”.
Cieszę się, że razem poznaliśmy Bydgoszcz
od tej niezwykłej i zarazem codziennej strony. Dziękuję wszystkim wytrwałym, którym
chciało się czytać moje wypociny , a przede
wszystkim osobom, bez których cykl ten by
nie powstał: ekipie z Osowej Góry, dzielnemu Kojotowi, niezastąpionej Gosi, Batmanowi, za wyjawienie sekretów Pana Rybki,
Ilynowi, za to, że na Wyżynach obudził naszą wyobraźnię, Grubasowi, który gonił ze
mną gołębie w Śródmieściu. Myślę, że jeszcze nie raz się tutaj „spotkamy”!
Daria

Wakacyjny atak Worms’ów.
Policz wszystkie wormsy w gazetce
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