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Tytułem wstępu…
Grudzień to wyjątkowy czas dla wszystkich, w tym również naszej
redakcji, która – wzmocniona o nowych członków – z dumą prezentuje kolejny
numer „Gońca”. Zgodnie z zapowiedzią staramy się uczynić go coraz bardziej
atrakcyjnym dla Was, czytelnicy. W grudniowym wydaniu oprócz stałych artykułów,
znajdziecie tematy związane z naszą szkołą oraz świętami Bożego Narodzenia,
którym przyjrzymy się z różnych stron.
Dalej zachęcamy wszystkich do przesyłania swoich artykułów, wierszy, a
przede wszystkim cytatów Waszych nauczycieli na naszego emaila:
gzamoyski@vp.pl.
Od Was również zależy, jak będzie wyglądać nasza gazeta!
Z okazji świąt wszystkim nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły
dedykujemy poniższe życzenia:
Jak obyczaj stary każe,
według naszych ojców wiary,
z dniem Bożego Narodzenia
pragniemy przesłać Wam życzenia.
Niechaj gwiazdka betlejemska,
co zaświeci nam o zmroku,
zaprowadzi Was do szczęścia
w nadchodzącym Nowym Roku.
Gdy na niebie wigilijnym
pierwsza gwiazdka zaświeci,
gdy w spokoju do stołu zasiądziecie,
niech z kolędą przypłyną do Was
te życzenia zdrowia, miłości
oraz wszelkiej obfitości w duchu
świąt Bożego Narodzenia.
Niechaj nadchodzące święta Bożego Narodzenia
będą radosne, zdrowe i rodzinne, a Nowy Rok przyniesie
spełnienie najskrytszych marzeń
i realizację wszelkich planów.
Redakcja
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REPORTAŻ Z KONKURSU
PIOSENKI BOŻONARODZENIOWEJ

klasa IID

21 grudnia 2011 roku w naszej
szkole odbył się konkurs piosenki bożonarodzeniowej.
Na szóstej lekcji aulę
wypełnili widzowie oraz uczestnicy. Jak okazało się później,
w konkursie wzięło udział
dużo mniej uczestników niż
początkowo zakładano.
Imprezę prowadziła Ksenia
Chlebicka i Jan Grochowski.
W skład jury weszli Pan prof.
Grzegorz Chyliński, Pan prof.
Przemysław Poniatowski oraz
Filip Dymitrowski – przedstawiciel Samorządu Szkolnego. Jako
nagrodę przewidziano zwolnienie
z zajęć dydaktycznych w wybranym dniu.
Konkurs otworzyła klasa 3B z
kolędą ,,Przybieżeli do Betlejem’’
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oraz klasa 3G. Nastąpnie klasa 2D
wykonała utwór ,,Merry Christmas Everyone’’ . Czwarta była
klasa 1C. Wykonała ona „Gdy
się Chrystus rodzi” po łacinie.
Wnieśli i ze sobą na salę zupełnie
inną atmosferę. Wyglądali
zupełnie inaczej niż kolorowa
klasa IIIG, bądź wyluzowana IIIB.
W białych koszulach, niektórzy
pod krawatem, do tego Antoni
grający na gitarze. Zupełnie coś
nowego.
Kolejną osobą, która zapadła mi
w pamięci, był Kamil Gurbiel,
który fenomenalnie zaśpiewał
a capella piosenkę Binga
Crosby’ego, „White Christmas”.
Aplauz, który rozległ się w sali
po jego występie, był wyjątkowo
głośny. Fenomenalny głos, nie
wyobrażałam sobie, że mógłby nie

klasa IC

Zuzanna Barc

klasa IIIG

wygrać.
W trakcie obrad jury klasa IIIG
powtórzyła swój zeszłoroczny
występ, a prowadzący zabawiali
publiczność dowcipami , które
śmiało można nazwać ,,sucharami’’. Werdyktem jury wygrała
klasa 2D, która postarała się
o aranżację oraz atmosferę
świąteczną – czapki mikołajów i
dziewczyna w roli tańczącej

Kamil Gurbiel

choinki. Drugie miejsce
otrzymała Zuzanna Barc
śpiewająca solo. Wyróżnione
została klasa IC oraz IIIG.
Po konkursie pani Dyrektor pogratulowała wszystkim, oraz złożyła życzenia
Bożonarodzeniowe i noworoczne.
Julita Jędrzejewska
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Czy lubię swoją szkołę?
Opinia pierwszaków O Zamoyu.
Uczniowie z rocznika
’95 w tym roku stanęli przed
bardzo trudną decyzją. Musieli
wybrać liceum w którym zechcą
kontynuować swoją edukację.
Jest wiele kryteriów, które
brane są pod uwagę przy takim
wyborze. Wśród
Zamoyszczaków przeważały:
dobry dojazd do placówki,
wysoka pozycja w rankingu
najlepszych liceów w stolicy
oraz dobra opinia starszych
kolegów o szkole. Moim
zdaniem w pierwszej kolejności
trzeba pomyśleć też u tym, co
chcemy robić w przyszłości
i co nas interesuje. Należy iść
do klasy u takim profilu, który
będzie odpowiadał naszym
zainteresowaniom. Zamoyski
ma w tej kwestii szeroki wybór.
Szkoła proponuje aż siedem
klas, spośród których każdy
odnajdzie odpowiadający mu
profil. Ważne jest również
zwrócenie uwagi na poziom
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nauczania. Jego
odzwierciedleniem mogą być
wyniki, jakie uzyskują licealiści
na najważniejszym dla siebie
egzaminie, czyli na maturze.
XVIII liceum im. Jana
Zamoyskiego w Warszawie to
szkoła z tradycjami, w której
uczy duża liczba
wykwalifikowanych nauczycieli.
Wielu pedagogów ukończyło
studia podyplomowe. Warto
zwrócić uwagę na to, że
uczniowie chętnie wracają do
liceum imienia Jana
Zamoyskiego. Świadczy o tym
fakt, że wielu wychowanków
pracowało i pracuje w naszej
szkole jako nauczyciele. Są to:
Barbara Gieysztor, Urszula
Golnik, Anna Grocholska,
Danuta Korczyńska, Emilia
Kędziorek, Magdalena Figaj,
Barbara Ładyńska, Agata
Siennicka oraz Michał
Deniziak, który pomaga w

tworzeniu naszej szkolnej
gazetki. Kto wie, może i ktoś
z nas w przyszłości powróci w
mury Zamoya w zupełnie innej
roli? Już nie jako uczeń, lecz
nauczyciel.		
Czy lubię swoją szkołę?
Większość nastolatków bez
zastanowienia na to pytanie

odpowiedziałaby : NIE.
Dlaczego? Bo w szkole trzeba
się uczyć, ciągle ktoś czegoś
od nas chce, nie można się
wyspać, bo lekcje zaczynają się
za wcześnie. Ale moim zdaniem
szkoła wcale nie jest taka zła.
Co prawda musimy się uczyć,
lecz przecież to właśnie jest ideą
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instytucji tego rodzaju.
Nauczyciele wiele od nas
wymagają, ale tylko dlatego,
że gdyby tego nie robili, żaden
uczeń nie przejmowałby się
nauką. Wczesne wstawanie
wszystkim wydaje się
męczarnią, ale jeśli lekcje
zaczynałyby się po południu,
byłoby jeszcze gorzej.
Wśród pierwszoklasistów
spotkałam się z opinią, że
czasem nauczyciele podkreślają,
że Zamoyski jest elitarną szkołą.
Takie sytuacje są
niestety stresujące dla uczniów,
ponieważ odnoszą wrażenie,
że nie są dość dobrzy, by uczyć
się w naszym liceum. Myślę, że
pedagog powinien motywować
ucznia do nauki, a nie zaniżać
poczucie jego wartości. Na
szczęście trzeba pamiętać, że
oprócz wad każda szkoła ma
również zalety. W naszym
liceum nauczyciele starają się
pomagać uczniom w zdobywaniu
wiedzy. i choć większość z nich
bardzo lubię znajdzie się też
kilku, których nie darzę zbyt
wielką sympatią. Znam
pedagogów oceniających
niesprawiedliwie lub
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wymagających od uczniów
czegoś, czego oni sami nie
przestrzegają.
Szkoła oferuje też gamę
zajęć pozalekcyjnych. Dla
humanistów przygotowana jest
szkolna redakcja gdzie wydaje
się naszą gazetkę
,,Goniec Zamoyski’’, artyści
mogą rozwijać się na zajęciach
koła teatralnego, a poza tym
w szkole odbywa się SKS, na
którym uczniowie ćwiczą swoją
kondycję. Te zajęcia są bardzo
ciekawe i można się na nich
dobrze bawić. Zachęcam
wszystkich świeżo upieczonych
Zamoyszczaków do zapisania się
na choć jedno z nich.
Poza tym szkoła jest
bardzo dobrze wyposażona.
Mamy dwie pracownie
komputerowe, dwie sale
gimnastyczne, dużą i małą oraz
aulę. W wielu klasach znajdują
się komputery ,telewizory
i rzutniki. Wszystkie te sprzęty
ułatwiają i urozmaicają naukę.
Dzięki nim mamy bardzo dobre
warunki do zdobywania wiedzy.
Większość uczniów
pierwszych klas uważa, że
poziom nauczania w Zamoyskim

nie jest zbyt wygórowany,
ale niektórzy narzekają na
nawał pracy. Przedmiotów jest
wiele, z każdego mamy sporo
materiału do przyswojenia, więc
bardzo trudno sprostać
wymaganiom nauczycieli,
zwłaszcza, że każdy z nich
uważa swój przedmiot za
najważniejszy. Zapamiętanie
takiej ilości informacji nie jest
łatwe, zwłaszcza ze
zrozumieniem. Odpytywanie
przy tablicy, klasówki,
kartkówki, wypracowania,
projekty… tak wygląda życie
przeciętnego nastolatka. A jak tu
się uczyć, kiedy w głowie tysiące
różnych pomysłów na spędzenie
wolnego czasu i dziesiątki spraw
do załatwienia? Choć wielu
z nas ma dobre chęci ,to niestety
na nich się kończy. Nie mamy
aż tyle czasu na naukę, jesteśmy
tylko ludźmi, a
nauczyciele traktują nas czasem
jak roboty. Przecież ile czasu
można spędzać nad matematyką
czy fizyką? Nie jesteśmy
komputerami, którym można
dołożyć kartę pamięci. Dlatego
często uczniowie liczą na łut
szczęścia. A nuż kartkówka się
nie odbędzie albo

nauczyciel zachoruje… Jednak
taki jest los każdego człowieka.
Ludzie od wieków chodzą do
szkoły i ciężko znaleźć osobę,
która nie narzekałaby na to.
Musimy zacisnąć zęby i wziąć
się do roboty. W przyszłości
jeszcze z uśmiechem na twarzy
będziemy wspominać lata
spędzone w murach
Zamoyskiego. Podsumowując
uważam, że szkoła może być
bardzo fajna, jeżeli tylko
zechcemy w to uwierzyć. Kiedy
pozbędziemy się uprzedzeń,
takich jak
przekonanie, że szkoła jest
instytucją niepotrzebną, może
ona stać się dla nas miejscem
miłym i przyjemnym. Miejscem,
do którego zawsze będziemy
chcieli wrócić. Wszystkie
obowiązki szkolne nie powstały
po to, aby gnębić uczniów, tylko
aby pomóc im przygotować się
do dorosłego, samodzielnego
życia. Więc moja odpowiedź na
pytanie czy lubię swoją szkołę
brzmi : tak. Jest to zapewne nie
tylko moje zdanie, ale i wielu
innych Zamoyszczaków.
Dorota Wąchała

9

Wolontariat – a co to?
Tytułowe pytanie często
wybrzmiewa na szkolnych
korytarzach. Tak naprawdę
uczniowie nie wiedzą zazwyczaj
zbyt wiele o tej instytucji.
Tymczasem daje ona naprawdę
wiele możliwości pomocy
najbardziej potrzebującym. Obraz
wolontariatu kształtuje się przez
wiele różnych stereotypów o tego
typu działalności. Jednak czy
są one prawdziwe? Spróbujmy
przyjrzeć się kilku mitom:
„Nie mam czasu na
wolontariat…”
Wiele osób uważa, że
wolontariat pochłania za dużo
czasu. Nie interesują się więc
działaniem w jego strukturach,
zrzucając to na już i tak rozległy
wymiar obowiązków i brak
sił do podjęcia się kolejnych.
Czy tak jest naprawdę? Nie.
Wolontariat nie pochłania Ci
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całych dni i nocy, działanie w
nim to nie praca w kopalni. To
po prostu trochę czasu, który w
tygodniu poświęcisz na pomoc
innym. Przejście się z puszką
lub zorganizowanie kartonu
na zbiórki – najprostsze formy
działania w wolontariacie
– chyba nie są ponad twoje siły?
Ponadto nie będziesz działać
samodzielnie, wszystkie akcje
są organizowane przez grupy
wolontariuszy, a powszechnie
wiadomo, że wtedy rozkład
obowiązków jest korzystniejszy.
Jak na razie wynik starcia
Wolontariat vs. przeciwnicy: 1-0
„Pójdziesz na jedną akcję, a
potem każą ci siedzieć w tym po
uszy!”
To kolejna obawa
uczniów: wezmą udział w
jednej akcji, a następnie będą
przymuszani do dalszego

działania na rzecz wolontariatu.
Zła wiadomość dla malkontentów
– to nieprawda. Tylko ty
możesz gospodarować swoim
czasem, nigdy nie staniesz się
niewolnikiem tej instytucji.
Pomagasz innym wtedy, gdy
możesz. Jeżeli zainteresuje cię
jedna akcja, możesz wziąć w niej
udział i nikt nie uzna tego jako
akt poddania się wolontariatowi
do końca liceum. Wybór należy
do ciebie.
Wolontariat – przeciwnicy: 2-0

potrzebujących i wdzięczność w
ich oczach sprawiają, że i Ty się
uśmiechasz, masz prawo do dumy
z tego, co zrobiłeś dla innych.
Brzmi to nieco sztampowo,
jednak taka jest prawda. Kto nie
doświadczył tego uczucia, ten na
pewno nigdy go nie zrozumie.
Może to kolejny powód, by
odważyć się i w końcu zrobić coś
dla innych?

„A co ja będę właściwie z tego
miał?”

Jeżeli i Ty zadawałeś/aś sobie
te pytania, można cię tylko
poklepać po ramieniu i pocieszyć,
ponieważ właśnie przegrałeś,
w dodatku gorzej niż Real w
meczu z Barceloną, bo do zera,
ani jednej bramki! Jednak to
o niczym nie przesądza. Jeśli
chcesz przekonać się, jak
naprawdę wygląda wolontariat,
udaj się do gabinetu p. psycholog,
opiekuna szkolnego wolontariatu,
lub po prostu skontaktuj się z
Samorządem Uczniowskim, który
skieruje cię do innych członków.
Nie czekaj, wyciągnij rękę do
potrzebujących…

Ludzie przeciwni
wolontariatowi zwykle nie chcą
robić czegoś dla innych bez
wyraźnego zysku. Szkoda im
czasu na coś, za co nie dostaną
zapłaty. Jeżeli tak myślą o
wolontariacie, to można ich
tylko żałować. Działanie w
jego szeregach nie jest pracą,
w końcu ta instytucja ma
charakter charytatywny. Jednak
twierdzenie, że wolontariat nic
nie daje, jest błędem. Praca w
wolontariacie daje naprawdę
dużo satysfakcji. Uśmiech

Wynik końcowy: 3-0 dla
Wolontariatu!

Filip Dymitrowski
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KALENDARIUM SUBIKTYWNIE

Prywata, rekordy i retrospekcja

Wizytę w kalendarium otwiera
data 11 grudnia. Równo 200 lat
temu w Wiedniu zmarł hetman
Seweryn Rzewuski, ważna postać
ostatnich lat istnienia
Rzeczypospolitej. Orędownik
wkroczenia na terytorium
Polski najpierw wojsk pruskich,
a następnie rosyjskich, wielki
przeciwnik konstytucji 3. maja
oraz jedna z czołowych postaci
konfederacji targowickiej. U
władców obcych krajów walczył
o możliwość zdetronizowania
Stanisława Augusta
Poniatowskiego i rozpoczęcia
własnych rządów
dyktatorskich. Walczył, dopóki nie
poznał planów II rozbioru Polski.
Zaskoczony wyjechał z kraj.
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Rzadko spotykany, idealny
przykład postaci używającej
władzy dla własnej prywaty.
Przechodząc do nieco innych
zagadnień historii Polski, warto
wspomnieć o rekordzie, jaki
ustanowiony został 19 grudnia
1989 roku. W Tarnowie
zanotowano najwyższą w historii
grudniową temperaturę na terenie
kraju- całe 19 stopni. Po
spojrzeniu na termometr
stwierdzam, że w chwili pisania
tego artykułu szans na poprawienie wyniku nie widać.
Dwa lata temu, również 19 grudnia, w Salt Lake City (nazwa
miasta brzmi szczególnie

wdzięcznie po przetłumaczeniu na
język polski) na atak serca zmarł
Kim Peek. Kim był? Cierpiał na
autyzm, posiadając jednocześnie
na skutek tej
choroby ponadprzeciętne
umiejętności zapamiętywania.
Wśród jego osiągnięć można
wymienić umiejętność czytania
dwóch stron tekstu jednocześnie,
nauczenie się na pamięć treści
12 000 książek oraz zapamiętanie
każdego szczegółu historii
wszystkich istniejących
współcześnie krajów.
Prześledzenie życiorysów
innych dotkniętych podobnym
schorzeniem daje możliwość
wyobrażenia sobie, jakie
naprawdę możliwości ma mózg.
Spośród sawantów jedni potrafili
zagrać w całości koncert fortepianowy Czajkowskiego bez
wcześniejszej nauki gry na
fortepianie, inni zaś nauczyć się
języka islandzkiego w ciągu
czterech dni pobytu w stolicy

Islandii.
Początek grudnia w tym roku
odznaczył się prezentacją
zwiastuna świetnie
zapowiadającego się projektu
filmowego. Studio Newborn w
oparciu o zachowane zdjęcia i
plany podjęło się maksymalnie
wiernego, trójwymiarowego odtworzenia Warszawy sprzed
wojny. Każdy, kto wie, co
spotkało stolicę zarówno z rąk
hitlerowców, jak i później
radzieckich planistów, ma
świadomość, jak bardzo tamto
miasto różniło się od
współczesnego. Zapowiedź filmu
Warszawa 1935 3D pozwala mieć
nadzieję na naprawdę wiele. Kadr
na dole strony przedstawia ulicę
Marszałkowską. Kamienice po
lewej ustąpiły miejsca PKiNowi,
zaś pierwsza kamienica po prawej
Domom Centrum.
Łukasz Wnuk
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Święta, święta…i co z tego?
Niegdyś święta Bożego Narodzenia były okresem
wielkiej radości, podniosłą chwilą dla każdego
chrześcijanina. Dziś wiele grup wiekowych, a w
szczególności nastoletnia młodzież, nie postrzegają
świąt tak, jak kiedyś je postrzegano. Więc czym są
święta dla współczesnej młodzieży?
Według najnowszych badań
socjologów, zaledwie 15%
współczesnych nastolatków
postrzega święta jako czas
religijnego uniesienia. Pozostali
widzą w Bożym Narodzeniu
różnorodne korzyści dla siebie,
sakralna rola świąt ulega
natomiast marginalizacji.
Byle do…
Ulubione powiedzenie uczniów.
Byle do piątku, do świąt,
do ferii, do wakacji. Boże
Narodzenie jest postrzegane
przez rzesze zmęczonych
uczniów jako czas wolny
od zajęć. „Przy takiej ilości
sprawdzianów i prac domowych
każda przerwa od lekcji jest
14

błogosławieństwem, nieważne,
czy to święta czy weekend.
Ważne, żeby odpocząć” - mówi
Rafał, uczeń warszawskiego
gimnazjum. Takie podejście do
świąt ma wielu współczesnych
nastolatków zmęczonych
szkolną codziennością. Jednak
nie wszyscy tak uważają.
„Przerwa od szkoły jest tylko
dodatkiem” - mówi licealistka
Milena.
Babcia przypomina o tradycji
Co jest więc najważniejsze dla
Mileny? „Święta są czasem
wyjątkowym, na który czeka
się cały rok. Wszędzie słychać
świąteczne melodie i widać
świąteczne ozdoby. Poza
tym bardzo lubię ubierać

choinkę”. Taki stosunek
młodzieży do świąt jest dość
częsty i przy tym bardzo bliski
podejściu tradycyjnemu.
Taki tradycjonalizm
świąteczny usiłują krzewić
najstarsze pokolenia. W wielu
domach najważniejsze jest
przygotowanie dwunastu
potraw, pozostawienie miejsca
dla niespodziewanego gościa.
Ubranie choinki i podzielenie
się opłatkiem są wręcz
obowiązkiem. Młodzież,
zazwyczaj w tym uczestniczy,
chociaż traktuje to nieco inaczej
niż ich dziadkowie. Do końca
nie wiadomo, czy poważnie…

z otrzymaniem czegoś, o czym
marzą. Jednak nieuchronnie
wyrasta z tego komercja. Bo
skoro prezenty nie przylatują na
saniach razem z Mikołajem, to
trzeba je gdzieś kupić. Centra
handlowe przeżywają więc w
okresie przedświątecznym istne
oblężenie. Młodzież również
uczestniczy w tej pogoni za
wyprzedażami, które przed
Bożym Narodzeniem wyrastają
jak grzyby po deszczu.
„Kupiłam mamie przepiękny
naszyjnik przeceniony o
50%” – mówi z błyskiem
w oczach licealistka Kasia.
Przed świętami znalezienie
jak największej promocji jest
Święty Mikołaj
dla wielu nastolatków celem
„To już nie jest tak, jak dawniej. nadrzędnym. W ten sposób
Kiedyś to Mikołaj przynosił
większa od radości dawania
prezenty, a potem się okazało,
staje się radość z kupowania.
że to wszystko lipa. Ale nadal
czekam, aż pod choinką coś
Spotkań nadszedł czas
będzie. Chciałbym dostać w
„Święta to czas, który
tym roku grę „FIFA 12” – mówi spędzamy w gronie rodziny.
gimnazjalista Adrian. Mimo
W ten sposób możemy się
że mit o świętym Mikołaju
odizolować od codziennych
przynoszącym prezenty już
zmartwień” – mówi
dawno upadł, młodzież wciąż
gimnazjalistka Gosia. Dla
liczy na ciekawe upominki. Dla niektórych właśnie to jest
wielu święta nadal kojarzą się
sensem świąt. Świąteczne
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spotkania z rodziną bywają
bardzo ważne, bo często
są jedyną okazją do tego,
by spędzić czas w gronie
najbliższych, zapomnieć o
codziennych troskach, co w
dzisiejszym bardzo szybkim
i pełnym stresu świecie jest
niezwykle ważne. Święta
dla niektórych nastolatków
są więc przede wszystkim
okresem spokoju oraz
czasem niezapomnianych
i wzruszających spotkań z
rodziną.
Co z tymi Narodzinami?
A co z religijnym wymiarem
świąt, przeżywaniem narodzin
Jezusa Chrystusa? Gdzie
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oczekiwanie na „pierwszą
gwiazdkę”? „Przychodzimy do
babci, dzielimy się opłatkiem
i zaczynamy jeść kolację. Nie
czekamy na gwiazdę, w mieście
i tak prawie żadnej nie widać”
– mówi gimnazjalista Dominik.
Niewielu ludzi, zwłaszcza
wśród młodzieży, przywiązuje
wagę do „pierwszej gwiazdki”.
Również dzielenie się
opłatkiem i składanie życzeń to
zwyczaj, który „jest, bo jest”.
Mało kto wśród nastolatków
dostrzega sakralność Bożego
Narodzenia. Jest to również
widoczne podczas pasterki,
na którą przychodzi niewielu
młodych ludzi. „Babcia
chodzi, ale gdzie ja się będę

zrywał z łóżka tak wcześnie”
– mówi o pasterce Janek,
uczeń liceum. Dodaje jednak:
„Uważam, że śpiewanie kolęd
to wystarczające przeżywanie
Bożego Narodzenia”. Kolędy i
inne pieśni bożonarodzeniowe
rzeczywiście są najbardziej
rozpowszechnioną forma
sakralnego obchodzenia świąt.
Tylko czy dla nastolatków
to jest coś więcej niż kolejna
piosenka? Czy przeżywamy ich
treść czy jedynie odtwarzamy
ją z pamięci? Czy kolędy nie
uległy również komercjalizacji?
Bardzo trudno to stwierdzić.
Upadek idei
Pewne jest jednak, że wszyscy

ludzie, a przede wszystkim
młodzież, traktują święta
zupełnie inaczej, niż traktowano
je 30 lat temu. W dużej mierze
utraciły one rolę sakralną,
stały się o wiele bardziej
komercyjne, ale są nadal
czasem rodzinnym. Jednak
coraz częściej zapomina się o
tradycyjnym znaczeniu świąt,
zanika ich religijnego wymiaru.
Trzeba podjąć działania, aby
święta nie stały się jedynie
kolejnym wydarzeniem
komercyjnym, żeby nie
zapomnieć o tym, czym są
naprawdę. Dla wspólnego
dobra…
Mateusz Kuchta
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Historia pewnego chłopca

Wielkimi krokami zbliża się
przerwa świąteczna – to
fantastyczny czas, by wspólnie
z rodziną i przyjaciółmi odpocząć
od natłoku spraw (w końcu się
wyspać) oraz z nowymi siłami
wkroczyć w Nowy Rok. Z czym
oprócz rodzinnych spotkań kojarzą
nam się Święta? Naturalnie z
prezentami, choinką, jedzeniem,
kolędowaniem, śniegiem (którego
na święta nigdy nie ma), piosenką
„Last Christmas” lecącą 24h w
radiu, reklamami Coca-Coli,
apelami o niezabijanie karpi i
z wieloma innymi rzeczami.
Od paru lat do tych najbardziej
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znanych Gwiazdkowych symboli
należy jednak jeden, bardzo
specyficzny film puszczany
dokładnie rok w rok w stacji
telewizyjnej Polsat w czasie
świątecznym. Mowa konkretnie
o filmie „Kevin sam w domu”.
Co szczególnego jest akurat
w tym filmie, że gdy rok temu
stacja telewizyjna wycofała go
z ramówki, internauci za sprawą
fali sprzeciwów na portalach
społecznościowych
natychmiast go przywrócili? To
historia małego chłopca,
pozostawionego samemu sobie
gdy cała rodzina wyjechała na

Święta. Co więcej musi on bronić
domu przed złodziejami
wszelkimi możliwymi sposobami.
Poznaje co to smak przyjaźni i jak
wielką rolę
w naszym życiu odgrywa rodzina.
Czyżby kolejna historia o
pojednaniu i znaczeniu miłości
podczas świąt? Czemu odniosło to
tak wielki sukces?
Według mnie duża w
tym zasługa Macaulay Culkin’a
– odtwórcy głównej roli. Był on
największą dziecięcą gwiazdą
w latach dziewięćdziesiątych.
Wystąpił m.in. w teledysku
Michaela Jacksona „Black
or White” (byli oddanymi
przyjaciółmi). Został nagrodzony
statuetkami MTV Film Awards
i zgarniał rekordowe gaże. Co
sprawiło, że jego kariera nagle
legła w gruzach? Macaulay został
przytłoczony swą sławą. W wieku
16 lat zaczął zażywać narkotyki.
W roku 2004 w jego samochodzie
znaleziono w jego samochodzie
17 gramów marihuany i tabletki
Xanax, zawierające substancje
odurzające, na które aktor nie
posiadał zezwolenia. Po nałożonej
grzywnie i narkotykowej kuracji
sięgnął po alkohol, od którego

nadal jest uzależniony. Culkin
nie ma również udanego życia
rodzinnego. 10 grudnia 2008r.
jego siostra Dakota Culkin została
śmiertelnie potrącona przez
samochód. Pół roku później
aktor bardzo mocno przeżył
śmierć Michaela Jacksona.
Choć aktor zagrał po
„Kevinie…” w paru filmach żaden
nie przyniósł mu takiej sławy.
Po rolach w filmach „Richie
Milioner” oraz „Władca Ksiąg”
dostał nominacje do Złotej Maliny
– nagrody za najgorsze osiągnięcia
filmowe. Mimo wszystko, to
właśnie on rozpoczął erę młodych
gwiazd Hollywood. Nie było przy
nim nikogo kto mógł wskazać
mu właściwą ścieżkę kariery.
Młodociany fenomen zamienił
się w niestabilnego emocjonalnie,
narkomana i alkoholika. Teraz
Macaulay Culkin ma już 31 lat i
wychodzi na prostą. Jego historia jest przestrogą dla „małych
gwiazd”, które aż nazbyt mogą
poczuć smak sławy i pieniądza.
Dla nas najpewniej już zawsze
będzie po prostu świątecznym
symbolem.
Paweł Basiak
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Piosenki Swiąteczne

Święta Bożego Narodzenia
są jednym z ważniejszych dla
chrześcijan okresów w roku. Od
wielu wieków radość związana z
narodzinami Chrystusa wyrażana
była poprzez kolędy. Jednak prócz
tego, szczególnie w ostatnich
latach, powstawały inne utwory o
tej tematyce.
Młodzież z klas pierwszych
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naszego liceum zapytana o te
najlepsze piosenki świąteczne
często odpowiadała : „Last
Christmas!”. Mowa oczywiście
o utworze grupy Wham!. Jest
on tysiąckrotnie puszczany w
naszych rodzimych radiostacjach
każdego roku i chyba nie tylko
mnie przyprawia o mdłości.
Na szczęście jest dużo lepszych

piosenek, które uchwyciły ,,magię
świąt”. Pozostańmy w kręgach
muzyki pop. Mariah Carey ze
swoją piosenką „All I Want For
Christmas Is You” pokazuje, że
najwspanialszym prezentem w
okresie świątecznym może być
miłość drugiej osoby. Następna
piosenka, która choć ani słowem
nie wspomina o świętach, również
z nimi się kojarzy. Utwór „Let
It Snow” został napisany w
1945 roku. Od tego czasu sięgał
po niego szereg wykonawców.
Spopularyzował go Frank Sinatra,
a do dzisiaj najbardziej znamy
wersję jego przyjaciela –Dean’a
Martin’a. W 1986 zespół Queen
nagrał „Thank God It’s
Christmas”. Utwór długo królował
na brytyjskich listach przebojów.
W roku 1971 John Lennon nagrał
wraz Yoko Ono protest song o
tytule ,,Happy Xmas(War Is
Over)’’. Powstał on jako sprzeciw
wobec wojny w Wietnamie. W
nagraniu piosenki brał udział
również chór dziecięcy, który
śpiewa wpadający w ucho refren.
Kolejne tytuły będą zapewne
znane mniejszemu kręgowi
czytelników. Były Beatles Paul
McCartney ma w swoim dorobku

świąteczną piosenkę zatytułowana
„Wonderful Christmastime”
nagraną w 1979. Choć potem nie
był dumny ze swojej piosenki,
stała się ona hitem w Wielkiej
Brytanii, przynosząc mu sporo
dochodów. W 1958 swój
świąteczny klasyk, zatytułowany
„Rockin’ Around Christmas Tree”
nagrała Brenda Lee. Ostatni z
bardziej znanych utworów to
„Driving Home For Christmas”,
zaś jego autorem jest Chris Rea.
Wielu innych artystów pisało i
nagrywało piosenki związane z
tematyką świąt. Jedne okazały się
klasykami, inne
kompletnymi porażkami. Warto
wejść w świąteczny nastrój za
pomocą tych pierwszych oraz
innych, niekoniecznie
puszczanych w kółko w stacjach
radiowych.
Antoni Żukowski
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OPOWIADANIE

„FULL HD”
Na zewnątrz było zimno,
wiał porywisty wiatr niosąc ze
sobą drobinki śniegu. Henryk
szedł szybkim krokiem, próbując
rozgrzać przemarznięte ciało.
Ogólnie nie lubił zimy. Nie tylko
dlatego, że padał śnieg,
komunikacja miejska
praktycznie nie działała i
zaparowywały mu okulary. Przede
wszystkim nie cierpiał świąt
Bożego Narodzenia. Uważał je
za bezsensowny okres w roku,
tolerowany przez niego tylko
dlatego, że miał wtedy wolne.  	
Właściwie się tym nie
przejmował. Nie obchodzili go
ludzie łażący po sklepach
i robiący zapasy na ruski rok
przed Wigilią. Nie obchodziły go
prezenty, świąteczna
atmosfera i karp. Miał to głęboko
w poważaniu. Przede wszystkim
zajmował się wtedy sobą
i swoimi sprawami. Po pracy
chodził do siłowni albo na basen,
a w weekendy spotykał się
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z przyjaciółmi. A właściwie to z
jednym – Dominiką.
Było już popołudnie. Henryk
szedł do małej kawiarni, gdzieś na
Starym Mieście - miejsca,
w którym umówił się na spotkanie
z przyjaciółką. Przedzierając się
przez tłumy przechodniów i zaspy
trafił w końcu na miejsce. W
środku było ciepło, więc szybko
zdjął kurtkę i trzymając ją pod
pachą rozejrzał się. Po krótkim
czasie trafił wzrokiem na znajomą
twarz.
- Spóźniłeś się - powiedziała
Dominika z udawaną powagą.
Uśmiechnęli się do siebie i
Henryk usiadł obok niej.
Rozmawiali przez dłuższy czas
wspominając stare, dobre czasy,
śmiejąc się przy tym i wypytując
się nawzajem o różne rzeczy. W
końcu rozmowa zeszła na temat
świąt Bożego Narodzenia.
- Jedziesz gdzieś na święta? -

spytała Dominika.
- Nie - odparł zniechęcony.
- Czemu?
- Nie lubię świąt. A poza tym
mam inne rzeczy do roboty.
Ciekawsze.
Spojrzała na niego z
niedowierzaniem.
- A jakie na przykład? - spytała z
uśmiechem na ustach.
- Różne …- odparł zakłopotany
- i bardzo ciekawe.
Wpadł. Nie miał pojęcia
czemu, ale za każdym razem, gdy
próbował coś przed nią ukryć
albo zakończyć jakiś drażliwy dla
niego temat, Dominika zawsze
wiedziała, że coś jest
nie tak.
- Czemu tak bardzo nie lubisz
Świąt?
- Po prostu nie lubię - odparł
obojętnie – Są nudne, takie
schematyczne i bezsensowne.
Kiedyś jak byłem dzieciakiem to
nawet się cieszyłem.
Wiesz - prezenty, karp i inne
pierdoły.
- Czy tym są dla ciebie święta?
- spytała z wyraźnym
rozczarowaniem.
- Chyba tak.
- Wiesz, powiem Ci coś. W
dzisiejszych czasach Święta
straciły swoją wartość. Zostały
pożarte przez komercję.

Sklepy zarabiają na tych twoich
„pierdołach”. Ludzie zwracają
uwagę na tą zewnętrzną otoczkę
tego czym naprawdę powinno
być Boże Narodzenie. Jest to
święto radosne, ale ze względu
na narodziny Jezusa i na fakt, że
w tym okresie ludzie otwierają
swoje serca na innych, spędzają ze
sobą czas. I to właśnie jest istotą
tych świąt. Radość ze wspólnie
spędzonego czasu i wzajemnej
miłości powinna górować nad
resztą. Bo o to właśnie chodzi w
Bożym Narodzeniu, Heniu.
Henryk spojrzał się na nią i
uśmiechnął się.
- Wiesz co…- powiedział – chyba
już wiem jak i z kim spędzę tegoroczne Święta…
Jacek Wiśniewski
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TWÓRCZOŚĆ

Nie tak dawno temu, do
redakcji dotarły dwa utwory.
Twórca podpisuje się pod
nimi jako Rita. Oczywiście
postanowiliśmy zaprezentować je
również czytelnikom. Co można
o nich powiedzieć? Wiersze taki
czas i przerwa są mocno
osadzone w czasie. Fakt ten ma
duże znaczenie, nie odczyta
bowiem pierwszego z nich ten,
kto najpierw nie przypomni
sobie życia człowieka wczesną
jesienią. Oba utwory niewątpliwie
przykuwają uwagę. Po pierwsze
swą formą, ograniczającą do
minimum ilość znaków
interpunkcyjnych oraz obfitującą
w przerzutnie, co wyraźnie nadaje
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całości charakterystyczny kształt
swego rodzaju ciągu myślowego.
Po drugie zaś, atakują wręcz
odbiorcę natłokiem obrazów, wizji
i myśli. I tak, w jedenastu wersach
mimowolne ruchy nogi mieszają
się z dynamicznie zmieniającym
swe położenie indeksem WIG
20, wprawianym ostatnio w
ruch przez pogarszające tylko
sytuację, wszelkiej maści unijne
szczyty i spotkania. Skoki WIGu
przechodzą w telefon, telefon
przechodzi w oczyszczający płacz,
a wszystko to dzieje się w
wierszach Rity jakby
mimochodem.
Ł.W.

taki czas
zabierają słońce takie pierwotne
braki życia w człowieku
popatrz w słońce prosto nie
oślepia przecież bo nie świeci
prawdziwie że księżyc już
jest lepszy on nie jest gwiazdą
satelita ja lubię jego światło
jasnorzewska też była takim księżycem
skamandrytów cieszę się że
była przecież juliusz Kossak
nie na darmo miał wnuczkę
ja mam jesień w sercu głowie i nosie
co ja zrobię nie mogę kupię
sobie lampę antydepresantkę
ze szwecji prosto z chin przez
kilka mórz przyjedzie do mnie
przez bałtyckie atlantyckie i spokojny
ocean jak człowiek jesienią
przerwa
popatrz usiadła z nogą macha
do podłogi stopą przez czas kiedy
WIG 20 spada od nowa rośnie
ona miesza powietrze kończyną
joanna odbiera telefon uchem
łączy się z drugą częścią ojczyzny
dokładnie to międzymiastowa
rozłącza się. ociera się i wartko
smarcze nos dla katharsis
wnętrza niespokojnie na chwilę
wzruszył nią głos operatora
Rita
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OKIEM MŁODEGO POLAKA

Kto z nami, kto przeciw nam?
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Wystąpienie Radosława
Sikorskiego, szefa polskiego
MSZ, podczas wizyty w Berlinie,
wywołało wiele skrajnych emocji.
W reakcji na jego słowa, wśród
posłów PiS-u pojawiły się
przypinane do marynarek
miniatury polskich flag
narodowych, zaś Ruch Palikota
odpowiedział udekorowaniem garniturów dwunastogwiazdkowymi

sztandarami Unii. Prawica
zażądała dymisji ministra,
jednak wniosek nie uzyskał
większości sejmowych głosów.
Partia Jarosława Kaczyńskiego
zorganizowała we wtorek 13.12.
marsz skierowany przeciwko polityce zagranicznej rządu Donalda
Tuska mający na celu „obronę
suwerenności państwa polskiego”.

Okiem eurosceptyka

państw członkowskim interesom
naszych zachodnich sąsiadów.
Stworzenie i utrzymanie
federalnego państwa składającego
się z wielu różnych narodów
wymaga elementu spajającego,
którym byłoby wyłącznie prawo
europejskie. To zdecydowanie za
mało. Co z tradycją chrześcijańską,
na której wyrosła europejska

Pogłębiona integracja Unii
Europejskiej doprowadzi do
częściowej lub całkowitej utraty
przez Polskę suwerenności.
Umacniająca się na tle reszty
Eurolandu pozycja Niemiec
może doprowadzić do
podporządkowania interesów

cywilizacja? Czy wyprzemy się
której wyrosła europejska
cywilizacja? Czy wyprzemy
się jej w imię relatywizmu i
ślepej akceptacji norm i postaw
społecznych kulturowo nam
obcych? Silniejsza integracja nie
załatwi problemów

Okiem euroentuzjasty
Przemówienie Radosława
Sikorskiego w Berlinie było
wizjonerską odpowiedzią na
problemy wewnątrz UE. Tylko
głębsza integracja da Europie
silniejszą pozycję i zabezpieczy
interesy swoich członków.
Narodowe gospodarki nie mają
obecnie szans na skuteczną grę
rynkową; wyłącznie
sfederowany byt państwowy
może coś znaczyć w globalnej
gospodarce. Podporządkowanie

finansowych Unii Europejskiej;
jedynie poważne reformy
gospodarcze mogą pomóc
utrzymać strefę Euro i przynieść
jej wyczekiwany okres
prosperity. Nie jest do tego
konieczne tworzenie federacji.

krajów członkowskich interesowi
Unii pozwoli na rozwój całej
Europy. Rola przywódcy, jaką
pełnią Niemcy, wynika przede
wszystkim z ich silnej pozycji
gospodarczej. Silna władza w
w ręku jednostki obdarzonej
charyzmą i kierującej się dobrem
wspólnym Europy jest konieczna
by utrzymać państwo o terytorium
przekraczającym 4 mln km2 i
różnorodnej strukturze narodowej.
Nie wyklucza to możliwości
przejęcia w przyszłości przez
Polskę roli lidera.
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Środowiska eurosceptyczne i
nacjonalistyczne chciałaby Polski
silnej, ale odrzucają rozwiązania
do niej prowadzące; chciałyby
nawiązywać do dynastycznych
unii Jagiellonów , ale jedynie
pod warunkiem dominacji Polski. Ja również o tym marzę.
Jednak zdaję sobie sprawę, że
jest to obecnie rzecz nierealna.
Rzeczpospolita po ponad stuletniej traumie zaborów, II wojnie
światowej i okresie PRL wreszcie
jest państwem samorządnym i
wolnym. Niestety, wieloletnia niewola odcisnęła swoje piętno nie
tylko na Polsce, lecz na samych
Polakach, czyniąc z wielu z nich
zakompleksiałych ksenofobów,
którzy bronią za wszelką cenę
swojego hermetycznego patriotyzmu. Podczas gdy tak wielu
krzyczy: „Polska dla Polaków!”,
jak mamy odwoływać się do
tradycji Rzeczypospolitej Obojga
Narodów? Samą postawą możemy
obrzydzić obcokrajowcom naszą
Ojczyznę. Jedynie prezentując
nasz kraj jako szanujący inne
narody, możemy sprawić, że stanie
się on atrakcyjny. Pozyskamy wtedy wielu „Polaków” więcej, niż
zamykając się na obcokrajowców.
Zaimponował mi ostatnio bokser,
sześciokrotny mistrz Polski w
kick-boxingu Izuagbe
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Ugonoh. Mówi o sobie, że jest
czarnoskórym Polakiem, z dumą
reprezentującym Polskę. Czuję się
znacznie bardziej dumny z takiego
rodaka niż z tych białoskórych,
którzy robią burdy na stadionach.
Polska powinna czerpać w
dalszym ciągu korzyści z
członkostwa w UE, rozwijając
się gospodarczo, obserwując
zachodnie rozwiązania. Powinna
umacniać swoją pozycję, aby w
sytuacji rozpadu UE (a jest to
prawdopodobne), mogła przejąć
ster władzy w Europie i sama
podyktować warunki nowej federacji. Tymczasem prowadź Angela,
prowadź

