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Liceum Zamoyskiego
Czy warto?

Jak co roku, nasze (być może
za kilka miesięcy również
Wasze) liceum otwiera swe
podwoje dla każdego, kto
ma przed sobą wybór szkoły
ponadgimnazjalnej. Chcemy,
by możliwość zapoznania
się z tym miejscem
przekonała Was, że warto tu
spędzić najbliższe trzy lata.
Co mamy do zaoferowania?
Przede wszystkim
jesteśmy jako szkoła
dobrze przygotowani na
zmiany, jakie czekają już od
września licealny system
edukacji. Nadchodzący
rocznik będzie pierwszym
objętym nowym programem
nauczania, w wypadku XVIII
LO nie będzie to jednak
oznaczało zamieszania oraz
rytualnych „początkowych
trudności”.
W nadchodzącym roku
szkolnym ( wraz z reformą
oświaty) pojawią się
nowe profile. Każda
z 7 planowanych klas
pierwszych różnić się będzie
doborem przedmiotów z

zakresu rozszerzonego,
wybór będzie więc większy,
niż w latach ubiegłych
(„podwójny” był mat-fiz-inf
oraz mat-geo-inf). Liceum
Zamoyskiego daje tym
samym możliwość wybrania
klasy bardziej dopasowanej
do predyspozycji
konkretnych osób, bez
konieczności akceptowania
„mniejszego zła”.
Docenić warto przede
wszystkim wysoki poziom
nauczania przedmiotów
rozszerzonych, co jest jedną
z cech charakterystycznych
naszej szkoły. Nikt z
mat-geo-inf nie będzie
narzekał na poziom
matematyki, nikt z polhis-wos na poziom języka
polskiego, itd. Wybierając
np. klasę z biologią,
chemią i angielskim, o
te właśnie przedmioty
można być spokojnym.
Nieprzypadkowo więc
niewielu uczniów „Zamoya”
stoi przed koniecznością
uczęszczania na dodatkowe
kursy przygotowawcze do
matury.
Czy wysoki poziom
nauczania oznacza jednak



poświęcenie całego życia
szkole? Raczej nie. Stawiania
przed uczniem nierealnych
wymagań nie ma, wyniki
zaś zależą od niego samego
i jego wkładu pracy. Im
jej więcej, albo też im jest
efektywniejsza, tym będą
one lepsze.
Prócz dobrego nauczania,
kolejnym atutem Liceum
Zamoyskiego jest
przestrzeń. Prawie każdy po
3 latach nauki w gimnazjum
(szczególnie w Warszawie)
zmuszony był przyzwyczaić
się do ciągłego przepychania
i tłoku na korytarzach. W
naszym LO tego problemu
nie ma. Duży, trzypiętrowy
budynek z szerokimi
korytarzami umożliwia
swobodne przemieszczanie
się i pozwala na znalezienie
dla siebie względnie
spokojnego miejsca
(polecam wyludniony
zawsze parter).
XVIII LO może zaoferować
może też infrastrukturę,
w szczególności sportową
- dwa boiska oraz 2 sale
gimnastyczne, z których
większa, wraz z szatniami,
przeszła gruntowny
(trwający 5 miesięcy)
remont w ubiegłym roku.
Nasza szkoła daje
zainteresowanym
możliwość uczestniczenia
lub zorganizowania zajęć
pozalekcyjnych. Obecnie
są to na przykład grupa



teatralna oraz, jak widać,
gazetka szkolna, wydawana
regularnie od ponad roku.
Z pewnością może tych
zajęć być więcej, tutaj
pole do działania będą
miały zapewne właśnie
przyszłoroczne pierwsze
klasy.
Tak w skrócie wygląda
oferta, jaką ma dla Was
Liceum Zamoyskiego.
Może wypadałoby na
koniec postawić pytanie,
dla kogo jest to szkoła?
Odpowiedź wynika właśnie
z powyższego opisu. Jeśli
ktoś chce, by 3 lata liceum
nie były czasem wyłącznie
wypełniania wygórowanych
wymagań, ale by naprawdę
na coś mu się w kontekście
matury przydały- może
brać naszą szkołę pod
uwagę. Podobnie każdy,
dla kogo prócz poziomu
ważne są również ogólne
warunki i przestrzeń.
I wreszcie, Liceum
Zamoyskiego jest obecnie
szkołą dla wszystkich
chcących móc wykazywać
się inicjatywą i zdolnych
do kształtowania zwykłej
szkolnej rzeczywistości. Nie
tej odświętnej, jaką poznacie
(lub już poznaliście) na dniu
otwartym, lecz codziennej,
jaka być może od września
stanie się i Waszym
udziałem.
Łukasz Wnuk

Wszystko gotowe, już fały ręce trą... - rejs Pogorią

Ach, gdyby tylko można było tam
wrócić… O czym mowa? O szkolnym rejsie na polskim żaglowcu
S/Y „Pogoria”, który odbył się w
terminie 24.02.-4.03.br. na trasie San Remo, Monako, Cannes,
Port Grimaud, Porto i Calvi (oba
porty znajdują się na Korsyce),
Imperia. Główną inicjatorką oraz
duszą i sercem całego pomysłu
była pani prof. Beata IwańskaSzurmak, nauczyciel wychowania
fizycznego w LO im. Zamoyskiego i LO im. Reytana, a ponadto
doświadczony żeglarz, któremu
morze i sam pokład „Pogorii” są
nieobce.
Naszą ekscytującą wyprawę

rozpoczęliśmy piątkowym rankiem na Torwarze. 17 zamoyszczaków i 22 uczniów Liceum Reytana
z niecierpliwością czekało na
odjazd, który nastąpił z lekkim
opóźnieniem. Polskie drogi nie
byłyby tym, czym są, gdyby nie
spotkała nas żadna niespodzianka.
Był nią 3-godzinny korek w
Nadarzynie. Reszta drogi przez
Polskę wyglądała nieco lepiej, co
nie znaczy, że zadowalająco. My
jednak mogliśmy przypomnieć
sobie wiele ciekawych tytułów
filmowych z ostatnich lat.
Po podróży przez Czechy i Austrię
wjechaliśmy do Włoch, gdzie
w niedużym miasteczku San



Remo naszym oczom ukazały
się wyczekiwane trzy maszty. Po
zakwaterowaniu i niezbędnych
czynnościach nadszedł czas na
szkolenie z zakresu obsługi takielunku, żagli i przede wszystkim
z wchodzenia na reje, czyli poziome drzewce przymocowane do
przedniego masztu. Oczywiście
nikt nie był do tego zmuszany
– warto dodać, że maszt wznosi się prawie 30 metrów ponad
pokład, a podczas wspinaczki
po wantach oprócz najbardziej
niebezpiecznych momentów nie
jest się przypiętym do żadnej
liny asekuracyjnej. Pomimo tego
większość świeżo zaokrętowanej
załogi z dreszczykiem emocji
wspinała się coraz wyżej i wyżej,
choć nie da się ukryć, że drżące
kolana były częstym widokiem. Po ćwiczeniach i kolacji
zwiedziliśmy miasteczko i z
niecierpliwością czekaliśmy na
pierwsze żeglarskie wyzwanie
–wyjście z portu następnego dnia
rano.
Po, udanym oczywiście, oddaleniu
się od portu, mogliśmy wreszcie
wdrożyć się w żeglarski rozkład
dnia. 40 – osobowa „załoga
ruchoma” (czyli pani Szurmak,
pani Wójcik, pani Wojciechowska,
uczniowie oraz dwóch Włochów,
studentów akademii morskiej, którzy dołączyli do naszej



wyprawy) została podzielona
dzień wcześniej na 4 wachty.
Każdej z nich przypisano oficera
i wybrano spośród jej członków
starszego wachty. Rytm dnia
toczył się w oparciu o 4-godzinne
bloki odmierzane uderzeniami
dzwonu, czyli tzw. „biciem szklanek”. Najpoważniejszym
obowiązkiem była wachta nawigacyjna, podczas której załoganci
wybranej wachty stali za sterem,
zajmowali się obserwacją akwenu,
nasłuchem na radiu, notowaniem
stanu pogody, śledzeniem radarów
i wszystkich innych „światełek”
na mostku. Po czterech godzinach
obowiązki te przejmowała kolejna wachta. Nieraz nawigacyjne
trafiały się w godzinach nocnych
lub bladym świtem, w tym zdecydowanie najmniej wdzięczna
wachta od 0400 do 0800 (morski
sposób zapisu godzin). Nie dość,
że trzeba zerwać się z ciepłej
koi w środku nocy, to jeszcze na
górze zimno, wilgotno, a o 0700
rano obowiązkowa tradycja na
pokładzie każdego żaglowca szkoleniowego – szorowanie pokładu.
Uzbrojeni w wiadra, płyn, szczotki ryżowe i mnóstwo wody – tej
przecież nie brakuje na morzu
– pastwimy się nad deskami jak
przykazał bosman: „Aż do żółtej
piany!”. Na apelu i uroczystym
podniesieniu bandery o 0800

wszystko już lśni, a zmęczona
wachta może wreszcie zjeść upragnione śniadanie.
Trafiała się też wachta bosmańska.
Zazwyczaj polegała na pomocy
bosmanowi przy rozmaitych
pracach, mniej lub bardziej
wdzięcznych. Na żaglowcu zawsze bowiem znajdzie się coś
do zrobienia, czy to na maszcie,
jak wymiana żagla rejowego,
na pokładzie, jak zeskrobywanie rdzy, czy to głęboko pod
pokładem, gdzie „szczęśliwcy”
mogli wybierać wodę i brud nagromadzony w luku kotwicznym.

Cała załoga z niecierpliwością
czekała na podmuch wiatru. Gdy
wreszcie dało się odczuć mocniejsze smagnięcia bryzy, kapitan dał
rozkaz. Załoganci pod dowództwem oficerów i ze wskazówkami
bardziej doświadczonych kolegów
rozpoczęli stawianie żagli, a
„Pogoria” może pochwalić się aż
1000 m2 powierzchni całkowitej
żagla, więc każde wolne ręce
były potrzebne. W takich sytuacjach okazuje się, jak ważna
jest współpraca, nie tylko w
wachcie, ale między całą załogą.
By podnieść poziome drzewce



na tylnych masztach potrzeba
kilku silnych osób. Podobnie
jest z żaglami, do których poprzyczepiane są liczne liny,
każda odpowiadająca za inny
manewr. Tylko synchronizacja i
zgranie wszystkich załogantów
umożliwiają przeprowadzenie jakiegokolwiek manewru. Nam jak
na pierwszy raz poszło całkiem
dobrze, kolejne alarmy do żagli
wychodziły już coraz lepiej.
Duża ilość portów, które
odwiedziliśmy, sprawiła, że rejs
miał charakter bardziej turystyczny, niż szkoleniowy, jednak
wszystkim wyszedł na dobre
i pozwolił na odpoczynek od
obowiązków, które zostały w
Polsce. Opisywanie dokładnie
każdego miejsca, do którego
zawijaliśmy, mija się z celem.
Dość jednak powiedzieć, że
zobaczyliśmy i doświadczyliśmy
wielu wspaniałych rzeczy. Olśnił
nas urok i kultura panująca
w Monako, państewku gdzie
luksus bije z każdej ze stron,
nigdzie nie widać ani jednego
papierka, a ulice myje się co rano.
Snuliśmy się po Cannes, gdzie
poza sezonem nie ma niestety
nic ciekawego – nawet słynny
czerwony dywan jest zwinięty.
Podziwialiśmy zapierające
dech w piersiach krajobrazy,
zażywaliśmy kąpieli w Morzu



Śródziemnym, poznawaliśmy
uroki małej portowej zatoczki
na Korsyce. Próbowaliśmy też
lokalnych specjałów, jak zupa z 12
gatunków ryb, ryby saute dopiero co wyłowione w porcie obok,
prawdziwa włoska pizza i wiele,
wiele innych.
Problem był tylko jeden
– wyprawa trwała za krótko! Z
ogromnym smutkiem przyjęliśmy
słowa kapitana Adama Busza
(nota bene absolwenta Liceum
Jana Zamoyskiego), kiedy w ostatnim porcie oficjalnie ogłosił, że
rejs się zakończył. W melancholijnym nastroju, czując nadciągające
sprawdziany i godziny poświęcone
na naukę ruszyliśmy w podróż
powrotną autokarem, jednak
towarzyszyły nam wspomnienia
umilające tę smutną perspektywę.
Wspomnienia, które pozostaną
w naszej pamięci na długo. To
był pierwszy rejs, w którym brała
udział nasza szkoła, ale mamy
nadzieję, że nie ostatni, a piękna
morska tradycja na stałe zagości w
zamoyskich murach.
Filip Dymitrowski

W Zamoyu śpiewać każdy może...

W dniu 21 marca w
Liceum Zamoyskiego odbył się II
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
organizowany wspólnie przez
Panią Profesor Katarzynę
Sochacką i Samorząd Uczniowski.
Mimo że zgodnie ze zwyczajem
pierwszy dzień wiosny jest także
dniem wagarowicza, to frekwencja
była zaskakująco wysoka.
Średnio natomiast dopisali uczestnicy. Wystąpiło zaledwie 7 grup wykonawczych,
mimo że pierwotnie zgłoszonych
zostało kilkanaście. Tych, którzy

przystąpili do rywalizacji,
oceniało jury w składzie: Pani
Profesor Emilia Kędziorek,
Ksiądz Cezary Kokociński,
była wiceprzewodnicząca SU
Aleksandra Szeryńska oraz
obecny wiceprzewodniczący
Antoni Żukowski. Całą imprezę
poprowadzili Kinga Rudaś i
przewodniczący SU Filip Dymitrowski.
Trzeba przyznać, że
wykonawcy dobrze przygotowali swoje występy, co znacznie



utrudniło jury wybór zwycięzcy.
Ostatecznie za najlepszy uznany
został występ sióstr Magdaleny i
Marty Rosa, które rewelacyjnie
wykonały utwór „If I were a
boy” Beyonce. Zwyciężczynie
otrzymały nagrodę - bon o
wartości 100 zł na zakupy w
Empiku. Drugie miejsce zdobyła
Katarzyna Lekenta, która jako
jedyna nie zaśpiewała utworu
w języku angielskim. Popisała
się oryginalnością, wykonując
rosyjski przebój Żanny Biczewskiej - „Milienkaj ty moj”.
Trzecie miejsce zdobyła
Zuzanna Barc, efektownie
wykonując piosenkę Selah Sue
pod tytułem „This word”, znaną
wszystkim z reklamy Kinder
Bueno. Pozostali wykonawcy
nie zostali uhonorowani miejscem na podium, ale absolutnie nie można powiedzieć, by
stanowili tło tej rywalizacji.
Przedstawili ciekawe, mniej
lub bardziej udane, interpretacje różnych utworów: Natalia
Wójcik zaśpiewała hit zespołu
ABBA „Winner takes it all”,
Weronika Polańska wykonała
piosenkę „Night like this” Caro
Emerald, Emilia Głaszczka
śpiewała utwór „Ain’t no mountain high enough”, natomiast
Igor Połowicz przywołał u
części widowni wspomnienia
z dzieciństwa piosenką „Can
you feel the love tonight”,
zaczerpniętą z „Króla Lwa”.
Prowadzącym tę imprezę
udało się uniknąć blamażu,
co okazuje się postępem, gdy
przypomnimy sobie prowadzenie
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grudniowego Konkursu Piosenki
Bożonarodzeniowej. Nie udało się
wprawdzie przeprowadzić konkursu bez wpadek i niedociągnięć,
jednak większość z nich wynikała
z problemów technicznych. Kilkakrotnie mikrofony odmawiały
posłuszeństwa, był również kłopot
z odtworzeniem podkładu jednej z
wokalistek. Jednakże samo prowadzenie było dość profesjonalne.
Kinga i Filip wyciągnęli chyba
wnioski z grudniowego konkursu
i przygotowali różne rozrywki dla
publiczności na czas obrad jury.
Należał do nich występ wokalistki
Zuzanny Niedzielskiej i gitarzysty Dominika Libnera, którzy
fantastycznie wykonali kilka
utworów, umilając publiczności
czas oczekiwania na werdykt.
Całość dopełniło spontaniczne
zaśpiewanie utworu musicalowego
przez Kamila Gurbiela oraz opowiedzenie dwóch naprawdę dobrych
dowcipów przez Adama Mamota.
II Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej był jednym z
ciekawszych wydarzeń, które w
ostatnim czasie miały miejsce
w Zamoyu. Można powiedzieć,
że była to impreza dość udana.
Znakomita większość spośród
zgromadzonej na auli publiczności
uważnie wsłuchiwała się w wykonania wokalistek i wokalistów i
z pewnością będzie niecierpliwie
czekała na następne tego typu
konkursy.
Mateusz Kuchta

KALENDARIUM SUBIEKTYWNE

W tej odsłonie kalendarium
dominować będzie historia
najnowsza. Pierwsza rocznica
wiąże się z dniem 6 lutego.
44 lata temu poeta i satyryk
Janusz Szpotański skazany
został na 3 lata więzienia za
opublikowanie będącej pamfletem
na ówczesną władzę sztuki
„Cisi i gęgacze”. Pod tym
tytułem kryją się dwa modele
zachowań wobec opresyjnej
Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej- przyzwolenie oraz
głośny sprzeciw. Nie szczędząc
złośliwości, Szpotański pokazał,

co czeka ludzi prezentujących
obie postawy. Dla jednych
samochód i zachodnia żywność,
dla drugich więzienie, do wyboru
Mokotów lub Białołęka. Całość,
miejscami niestety nienadająca
się do zacytowania w niniejszej
rubryce, trafna jest aż do bólu.
Na dowód, mała próbka sztuki,
pieśń pułkownika Cichych (w
ramach przypisów: warszawski
Golędzinów był miejscem
skoszarowania oddziałów
ZOMO):
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Gazrurę wznieś! Szeregi mocno zwarte!
Patrz, w „CaféSnob” Gęgaczy szemrze tłum!
To społeczeństwo wciąż jest krnąbrne i uparte,
najwyższy czas przyłożyć kilka gum!
Więc wolny szlak chłopcom z Golędzinowa!
Więc wolny szlak temu, co pałę ma!
Gazrurę w górę wznieś i śmiało wal po głowach!
Zamordobrania znów nadchodzi czas!
A gdy spod pał Gęgaczy krew wytryśnie
i w nery werżnie się ubecki but,
jutrzenka wzejdzie znów w ludowej nam ojczyźnie
i wnet nastąpi gospodarczy cud!
Więc wolny szlak chłopcom z Golędzinowa!
Więc wolny szlak gierojom z KBW!
Najwyższy czas zapełnić cele Mokotowa
i ku wolności wieść w kajdankach lud!
Pozostańmy częściowo w PRLu. 7 lutego 1985 roku ogłoszono
wyroki dla sprawców morderstwa
księdza Popiełuszki, dziś już
błogosławionego. Sprawców, albo
raczej wykonawców, bowiem
decyzja o usunięciu duchownego
zapadła na samych szczytach
władzy, prawdopodobnie podczas
rozmowy W. Jaruzelskiego z
Cz. Kiszczakiem, kiedy to ten
pierwszy wyraził pragnienie,
by Jerzy Popiełuszko już
„nie szczekał”. Czterej
oficerowie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, którzy dopuścili
się mordu otrzymali wyroki
odpowiednio złagodzone,
następnie zmniejszone jeszcze na

12

osobisty wniosek wspomnianego
wcześniej Czesława Kiszczaka.
Ostatni z zabójców wyszedł na
wolność w roku 2001. Jak widać,
wobec czwórki oskarżonych sąd
okazał się bardziej wyrozumiały
niż niecałe dwie dekady wcześniej
wobec Janusza Szpotańskiego.
O jednym ze skazanych za
zabicie księdza Popiełuszki
zrobiło się głośno w związku
z informacjami, jakoby pod
zmienionym nazwiskiem pisał
artykuły do antyklerykalnego
czasopisma jednego z posłów
Ruchu Palikota. Lektura
periodyku „Fakty i mity” nie
należy do zajęć najciekawszych
i najprzyjemniejszych, toteż nie

mogę zbyt wiele powiedzieć na
temat zdolności literackich owego
funkcjonariusza.

Każdy, kto do szkoły ma
(wątpliwe) szczęście dojeżdżać
koleją, zapoznał się ze stacją
Warszawa Powiśle. Jej obecny
stan na kolana nie rzuca, zupełnie
inaczej niż 59 lat temu, kiedy to
oddawano ją do użytku. Jednak
9 lutego jest rocznicą, dokładnie
czwartą, innego wydarzenia.
Tego dnia w roku 2008 zmarł
Arseniusz Romanowicz, spod
którego ręki wyszedł projekt tej i
kilku innych stacji. Był autorem
również projektu stacji Warszawa
Ochota oraz dworców Warszawa
Wschodnia i Warszawa Centralna,
za które otrzymał w latach
siedemdziesiątych szereg nagród z
Polski i Europy.

imprez związanych z budowanym
wciąż Stadionem Narodowym.
Dzień otwarty, Big Light Show,
uroczyste zamknięcie dachu(!)
oraz niedawne oficjalne otwarcie.
W natłoku eventów ginie fakt,
że właśnie z pompą oddano do
użytku opóźniony o 6 miesięcy
stadion, na którym nie ma trawy.

Zastanawiający jest
sposób takiego, a nie innego
rozdysponowania pieniędzy
na organizowaną przez miasto
rozrywkę. Być może gdyby na
Narodowym zorganizowano jedną
imprezę a nie cztery, zostałoby
nieco więcej na sylwestra.
Pojawiliby się artyści z nieco
wyższej półki niż Kora, De Mono,
czy Bracia, pokaz fajerwerków
trwałby dłużej niż 4 minuty, a
dowcipy nie przypominałyby tych
serwowanych na grudniowym
konkursie piosenki w naszym
liceum.

24 lipca 2011, 27 sierpnia 2011,
1 października 2011, 30 stycznia
2012. Ten zagadkowy zestaw to
terminy czterech dotychczasowych Łukasz Wnuk
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Czytam! Daję słowo!
W Warszawie odbywa się wiele
wydarzeń, które można określić
mianem „happeningów”. Różnią
się ideami, organizacją, miejscem
i przede wszystkim skalą.
Jeden z nich na pewno będzie
wyróżniał się na tle wszystkich
powołanych w 2012r. – happening
literacki CZYTAM! DAJĘ SŁOWO!,
zorganizowany przez Entropię
Słowa i Artura Wolskiego.
Aby wspólnie czytać, na
Stadionie Narodowym spotkają
się: młodzież, nauczyciele,
artyści i sportowcy . Wszystko
relacjonować będą media (m.in.
TVP2, Radiowa Trójka, Gazeta
Wyborcza, Newsweek, Przegląd
Sportowy, miesięczniki Bluszcz i
Zwierciadło). Na telebimie zostaną
wyświetlone nagrane specjalnie
na tę okazję pozdrowienia od
Władysława Bartoszewskiego.
Gościem specjalnym będzie
Andrzej Wajda.
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Co sprawia, że to wydarzenie
jest tak szczególne? Zacznijmy
od tego, że już od samego
wejścia na stadion atmosferę
zabawy zapewniać będzie znany
DJ. Imprezę poprowadzą m.in.
Beata Sadowska, Przemysław
Babiarz i Hubert Urbański . Na
widowni, w specjalnych sektorach,
zasiądą znani aktorzy i muzycy,
m.in. Bartek Topa, Borys Szyc,
Kora, Sonia Bohosiewicz, Maria
Seweryn, Andrzej Mastelarz,
Rafał Bryndal i Agnieszka
Grochowska. Całości towarzyszyć
będzie muzyka Czesława Mozila.
Artyści zaprezentują zebranym
poezję oraz prozę z XX i XXI
wieku. Pojawią się chociażby
Czesław Miłosz (Ale książki/
lub/ To), Zbigniew Herbert
(Kamyk), Jan Twardowski (Kiedy
mówisz), Stanisław Barańczak
(Każdy z nas ma schronienie),
Wisława Szymborska (Nic dwa

razy), Tadeusz Różewicz (Zielona
Róża). Podczas spotkania
zaprezentowane będą również
dzieła poetyckie napisane na tę
okazję przez Michała Zabłockiego,
Dariusza Brzózkę – Brzózkiewicza,
Ryszarda Grzyba, Kamila Sipowicza
i wielu innych.
Wydarzeniem finałowym będzie
wspólne czytanie Lokomotywy
Juliana Tuwima (na cztery
strony świata) i bicie rekordu
Giunnessa. Tekst wiersza zostanie
wyświetlony na telebimach,
każdy z obecnych będzie miał go
także na bilecie. Na zakończenie
organizatorzy zapraszają do
zwiedzania stadionu, wzięcia

udziału w wielu konkursach i
koncertach DJ-ów.
Nowo otwarty Stadion Narodowy
będzie świadkiem dużego
wydarzenia kulturalnego, w
którym na pewno weźmie udział
wielu Warszawiaków. Z uwagi
na ilość atrakcji zapewnionych
podczas imprezy, dobra zabawa
wydaje się gwarantowana.
Ewa Pilkiewicz
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‘
W IMIE JUTRA
OPOWIADANIE

Odbiłem płazem miecza cios
pierwszego przeciwnika i ciąłem
go oburącz w szyję. Krew
wytrysnęła z rany szkarłatną
fontanną. Starłem z twarzy krople
posoki. Następnego ciąłem po
skosie, od obojczyka do pasa.
Zawył i osunął się na ziemię. Z
trzecim nie poszło już tak łatwo.
Zasłaniał się tarczą i energicznie
odbijał wymierzone mu ciosy.
Zagrałem nieczysto i kopnąłem
go w krocze. Stęknął i upadł
na kolana. Szybkim cięciem
oddzieliłem mu głowę od ciała.
Wtedy poczułem uderzenie w tył
głowy. Hełm osłonił mnie przed
większymi obrażeniami, ale mimo
to zakręciło mi się w głowie i na
chwilę straciłem równowagę.
Ciąłem na odlew, lecz chybiłem
celu i upadłem na wznak. Czwarty
stanął nade mną i zamachnął się
buławą. W porę zdążyłem się
odturlać i stanąłem na równe
nogi. Uskoczyłem w bok przed
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kolejnym ciosem i popchnąłem
przeciwnika. Upadł, przeklinając
przy tym okropnie. Podszedłem do
niego szybko i wbiłem mu miecz
w pierś. Jęknął. W jego oczach
zobaczyłem pustkę.
Po chwili pojawili się inni
żołnierze wroga. Pięciu,
dziesięciu… Nie, było ich więcej. O
wiele więcej. Stanąłem tyłem do
pobliskiego domu, blisko ściany.
Ruszyli…
Bitwa dobiegła końca. Nareszciepomyślałem i usiadłem powoli
opierając się plecami o ścianę
budynku, otoczony zewsząd
trupami. Byłem zmęczony i obficie
krwawiłem. Czułem się coraz
gorzej. Wiedziałem, że teraz nie
mogę się poddać. Nie po tym
wszystkim, czego tu dokonałem
wraz z innymi żołnierzami. Nie
walczyłem po to, by teraz umrzeć.
Ale czy to ma jakieś znaczenie?
Walka, podboje, śmierć. Po co to

wszystko? Dlaczego to robiłem?
Dlaczego?
Wtedy ujrzałem ich twarze.
Kobiet, dzieci, mężczyzn, starców.
Byli to zupełnie przypadkowi
ludzie, których nigdy nie
widziałem na oczy. I ona także tam
była. Uśmiechnęła się do mnie.
Zrozumiałem, że nie walczyłem
dla sławy, bogactwa. Walczyłem
dla nich. Dla niej. Dla nas. Dla
naszej przyszłości, naszego jutra…
#

to imię jego żony.
- Ach, więc wszystko jasne.
- Co masz na myśli? - Spytał.
- Wiem, jakim cudem tego
dokonał - medyk uśmiechnął się
- Mówisz, więc, że ukatrupił setkę
wojowników, tak?
- Zgadza się.
- I przeżył mimo poważnych ran?
- Jak widać.
- Miłość - powiedział.

- Żyje?- Spytał dowódca.

- Co?

- Nieźle go poturbowali odpowiedzia������������������
ł�����������������
medyk-, Ale bez
obaw, żyje i jak na razie coraz z
nim lepiej.

- Nie wiesz? Miłość to najsilniejsza
siła na świecie. To ona sprawia,
że ludzie dokonują czynów,
wydawało by się, niemożliwych
dla zwykłego człowieka. To ona
sprawia, że pokonują w pojedynkę
całe armie. To ona sprawia, że
stają naprzeciw śmierci i uciekają
z jej uścisku. I to właśnie dzięki
niej powstają legendy o ludziach,
którzy poruszyli niebo i ziemię, by
spotkać się z ukochaną osobą. To
właśnie jest miłość.

- To dobrze- powiedział z wyraźną
ulgą-, w końcu to najlepszy
żołnierz w moim oddziale. Ha!
Może nawet w całej armii! Sam
położył trupem prawie setkę
żołnierzy.
- Niemożliwe! - Wykrzyknął
zdumiony.
- Możliwe-powiedział dumnie
- Pamiętam tylko, że skubaniec
gdzieś zniknął. Potem znaleźliśmy
go ledwo żywego. Powtarzał cały
czas jakieś imię, uśmiechając się
przy tym jak dureń. Okazało się, że

Jacek Wiśniewski
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ZŁOTE USTA
„M jak miłość, Z jak zginąć, A jak auto, K jak karton”- p.
prof. Leszek Kozłowski
„No normalnie stado... gąsek” - p. prof. Edyta
Ołdakowska – Dębek o zachowaniu uczniów
„Do tego doświadczenia powinna zostać użyta woda
destylowana, a nie te ścieki, które mamy w kranie”- p.
prof. Anna Gajewska
„Wydmy tworzą się w ten sposób z powodu roślinności.
Tak więc rysujemy kwiatuchy!”-p. prof. Hipnarowicz
„Że wy jeszcze macie siłę tak hałasować”- p. prof.
Elżbieta Lesiak na lekcji 2 stycznia
„Matko Bosko Częstochowsko! Co to ma być?!”- p. prof.
Lesiak na widok notatek ucznia
Klasa (śpiewa): „Hej, za rok matura…”
P. prof. Barbara Bijok: „Przynajmniej dla większości…”

„Poczęstujcie się zadankami.”
„Wczujcie się w te zadanka!”
„No nie oszukuj nas!” – p. prof. Małgorzata Przeniosło na
widok błędu na tablicy

Zapadły wam w pamięć inne teksty Naszych nauczycieli?
Wysyłajcie je na naszego emaila: gzamoyski@vp.pl
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