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Optymizm na start...
Z OKAZJI ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ
REDAKCJA „GOŃCA ZAMOYSKIEGO”
SKŁADA WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM,
UCZNIOM I PRACOWNIKOM NASZEJ
SZKOŁY ŻYCZENIA ZDROWIA, SZCZĘŚCIA,
POMYŚLNOŚCI,
ALE PRZEDE WSZYSTKIM WYTRWAŁOŚCI
W DĄŻENIU DO CELU, SATYSFAKCJI Z PRACY
ORAZ WZAJEMNEGO ZROZUMIENIA
Dopiero niedawno skończyły się wakacje, a tu już
październik. „Goniec Zamoyski” odnowiony, pełen
świeżej krwi, wznawia działalność po wakacjach.
Spróbujemy z optymizmem ruszyć w nowy rok i zarazić
pozytywnym myśleniem całą społeczność szkolną.
Czy się uda? Mam nadzieję, że tak. Poznamy ciekawostki
o najbliższym otoczeniu szkoły, zapoznamy się
z twórczością naszych kolegów i koleżanek oraz
dowiemy się co warto robić w (jakże skąpym) czasie
wolnym po lekcjach. Czy warto więc pogrążać się
w melancholii? Czy warto wciąż narzekać na szkołę?
Może warto, może nie. Pewne jest tylko to, że zawsze
można znaleźć źródło optymizmu. Już tylko 9 miesięcy...
M.K.


,
Nudna odyseja codziennych pociagów
Bzdura.
Całkowicie się z tym nie zgadzam.
W ciągu jednej godziny można
pograć na smartphonie lub oddać
się wyższym celom jak myślenie,
a raczej zatrzymanie się myślą
na rzeczach banalnych,
na takich, na których
w normalnych warunkach nie
mielibyśmy czasu się zatrzymać.
Jak np. artystyczny wschód słońca,
mnogość torów kolejowych
jako metafora różnych dróg
życia czy bardziej przyziemne
zajęcia jak antropologia, czyli
obserwacja zachowań innych
człekokształtnych, która zawsze
jest interesująca.
Kiedy już tak pogrążymy się
w rozmyślaniach, KM-ka
zatrzymuje się. Niestety
zazwyczaj nie jest to stacja
przeznaczenia, tylko środek
przysłowiowego szczerego pola.

Przyczyny są różne,
od biegnącego przez tory czarnego
kota konduktora po wyłączenie
napięcia elektrycznego
w zarządzie transportu miejskiego.
Sztuką jest odgadnąć przyczynę,
co w zimie staje się nie lada
wyczynem, gdyż ogrzewanie,
a raczej jego brak, zamienia
mózg w mrożonkę. W pociągu
nie ma uprzejmej stewardessy,
jak na pokładzie samolotu, która
poda nam ciepłą herbatę oraz
poinformuje nas, że spadamy
i zaraz się rozbijemy mimo,
że widać to przez okno.
Tak więc podróż pociągiem,
w moim mniemaniu, nigdy nie
jest nudna, a nawet gdyby była,
to transport miejski zatroszczy
się o swoich pasażerów, fundując
im (całkowicie nieodpłatnie!)
nieprzewidziane atrakcje, tym
samym podwyższając nasz
poziom adrenaliny. Po co skakać
na bungie? Pociągi są tańsze!
Weronika Pisula
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WCZORAJ I DZIŚ
NA SMOLNEJ

Od niepamiętnych czasów
nasza szkoła mieści się przy
ulicy Smolnej. Jednak sto
lat temu okolica wyglądała
zupełnie inaczej. Prawie
każdy miałby problem z
rozpoznaniem ulicy, także
budynku naszej szkoły. Oto
historia Smolnej, ciekawa,
acz tragiczna.
Nazwa ulicy prawdopodobnie
pochodzi od rodu
Smółkowskich, którzy w XVII
i XVIII wieku byli właścicielami
okolicznych ziem. Początkowo
ulica ciągnęła się aż do ulicy
Kruczkowskiego, wzdłuż
dzisiejszej stacji Powiśle.
Do połowy XIX wieku była
to ulica błotnista. Murowane
domy stały tylko przy Nowym
Świecie, za nimi rozciągały się

chaotycznie rozmieszczane
drewniane domy, stajnie,
zagrody i prywatne ogrody.
W 1864 roku, po wielu latach
starań i sporów, ulica została
wybrukowana. Dopiero wtedy
wzdłuż ulicy zaczęły powstawać
miejskie kamienice i domy.
Warto wspomnieć, że aż do lat
50. XX wieku zabudowa była po
obu stronach na całej długości
ulicy. Eleganckie kamienice
projektowali swego czasu
znani architekci: Władysław
Kosmowski, Gracjan Jaeger
i Emil Falkowski. Mieszkała tu
głównie arystokracja, choć przy
ulicy nadal mieściły się zakłady
przemysłowe, np. Fabryka
Wyrobów Metalowych
i Lakierowanych Karola Mintera.
W 1903 roku powstał istniejący



do dziś ciąg kamienic (numery
32-40, czyli od Liceum aż pod
Nowy Świat). Ich właścicielami
był ród Branickich, który zresztą
zajmował jedną
z nich. Dwa lata później pod
numerem 30 wybudowano
w stylu eklektycznym kamienicę
dla należącego do generała
Chrzanowskiego gimnazjum
męskiego, pierwszego w zaborze
rosyjskim z wykładowym
językiem polskim.
W 1939 roku na Smolnej było
35 domów. Wojna zmiotła
z powierzchni ziemi ponad
połowę z nich. Część kamienic
odbudowano (jak budynek
naszej szkoły, aczkolwiek
w zmienionym kształcie
i powiększony), inne nie
doczekały się rekonstrukcji.
W ich miejsce powstał skwer.
W latach sześćdziesiątych obok
nowej stacji Powiśle powstał
również gigantyczny wówczas
blok mieszkalny, zwany
potocznie „wieżowcem


z opadniętą szczęką”,
ze względu na większe od reszty
ostatnie piętro, na którym
niegdyś mieściła się kawiarnia.
Owa szczęka była swego czasu
bardzo popularnym miejscem
samobójstw.
W ciągu ostatnich kilku lat
pojawiały się kolejne pomysły
zabudowy skweru nowymi
budynkami, były one jednak
odrzucane i oprotestowywane.
Padały też propozycje przebicia
nowej ulicy łączącej Smolną
z Foksal. Realizacja tego
oznaczałaby jednak wyburzenie
kilku wartościowych kamienic.
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Robert Bengsz

Pamietniki z wakacji
,

Zaczyna się październik.
Uczniowie Zamoyskiego już
od miesiąca siedzą w ławkach
i usiłują słuchać mądrości,
przekazywanych im przez
nauczycieli. Mimo że jest coraz
zimniej, myśli nieustannie
wędrują ku wakacjom. Te dwa
ciepłe miesiące laby minęły,
ale wciąż pozostają w pamięci,
niezbyt pomagając przywyknąć
do szkolnej codzienności.
Wakacje są dla uczniów
najważniejszym okresem w roku.
To czas odpoczynku od szkoły,
„wietrzenia” umysłów. Czas
zdecydowanie za krótki. Bez
względu na to czy spędzamy
go w Polsce, czy w Anglii,
Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii,
Włoszech, czy w innym kraju.
Czy jesteśmy nad morzem,
w górach, czy nad jeziorami.
Zawsze pozostają wspomnienia
niesamowitych przygód
i śmiesznych sytuacji.
A potem tylko pustka... Smutek,
ogromny żal, czasem nawet

depresja. Bo znów szkoła, znów
mury ograniczające wolność,
znów nauczyciele oczekujący
cudów. A w pamięci wciąż szum
morza, zielona trawa, śmiech
i zabawy od rana do wieczora.
Za oknem słońce, bezchmurne
niebo. Chciałoby się wybiec
z domu, wykrzyczeć światu swoją
radość, oddać się rozrywkom.
Ale nie można. Bo tu czeka
klasówka z matematyki, historii,
biologii. Krążą jak sępy, czekając
na najmniejsze potknięcie, każdą
drobną niekonsekwencję w nauce,
gotowe w każdej chwili oznajmić:
nie zdajesz! I tylko można
z łzą w oku wspominać lipcowosierpniową beztroskę, zaciskać
zęby i czekać. Byle do wakacji...
Mateusz Kuchta



RECENZJA
„– Jakie masz plany wobec siebie? – spytałem.
– Bo ja wiem – odparł – Idę przed siebie.
Załapuję się na życie"
„W drodze” to adaptacja
w połowie autobiograficznej
powieści autorstwa Jacka
Kerouaca o tym samym tytule.
Film wyreżyserowany został przez
Waltera Salles'a, Brazylijczyka,
który doprowadził do renesansu
południowoamerykańskiego kina
w latach 90-tych. Szczególnie
dobrze przyjęta została jego
ekranizacja „Dzienników
motocyklowych”, która uczyniła
go w oczach widzów szczerym
idealistą, pragnącym poznać
świat i ludzi. Właśnie ta ocena
zachęciła mnie do zainteresowania
się najnowszym dziełem Salles'a,
mimo że po książkę jeszcze nie
miałam okazji sięgnąć.
Jack Kerouac napisał piosenkę
pt. „W drodze.” Jej ostatni wers
„Do domu nie wrócę, nie” stanowi
świetne podsumowanie wersji
kinowej jego powieści. Fabuła
rozpoczyna się w Nowym Jorku,
w okresie powstawania ruchu
awangardowego Beat Generation.
Młodzi ludzie nazywający siebie
beatnikami charakteryzowali się
nonkonformizmem i anarchistycznym


idealizmem. Ubierali się
niechlujnie, pasjonowali filozofią
i uważali, że muzyka, narkotyki,
alkohol oraz wolna miłość pomogą
im odnaleźć siebie i poezję w
swoim sercu. Główny bohater
filmu, (utożsamiany z Jackiem
Kerouaciem) to Sal Paradise,
aspirujący pisarz, zaczytujący
się w twórczości Schopenhauera,
Celine'a oraz James'a Joyce'a.
Szukając inspiracji Sal rzuca
się w wir niekończących się
zabaw, nie stroniąc od alkoholu
i narkotyków. Zwrot akcji
następuje, gdy młodzieniec
poznaje Dean'a Moriarty'ego
(Garrett Hedlund) i wraz z nim,
oraz innymi beatnikami, między
innymi z Marylou (Kirsten
Stewart), szesnastoletnią żoną
Dean'a, wyrusza w podróż bez
określonego celu. Palą za sobą
mosty i przemieszczają się
z miejsca na miejsce.
Niektórzy dojrzeją, niektórzy
pogrążą się w autodestrukcji.
Film z początku wywołał we mnie
sprzeczne uczucia. Oglądanie
zagubionych młodych ludzi,
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którzy desperacko starają się
znaleźć coś, czego sami
nie potrafią do końca nazwać,
wprawiło mnie w głęboką
zadumę. Czy rzeczywiście
tego typu podróż, podczas
której odrzuca się jakiekolwiek
zasady moralne i normy
społeczne pomoże zaspokoić
głód życia? Z pewnością Salles
ukazał kwintesencje młodości
– pragnienie przekraczania
granic. Włóczęgostwo zostało
przedstawione jako sposób na
życie, który mi osobiście (i może
niestety) wydaje się kuszący.

skrywany smutek. Garrett
Hedlund odgrywający rolę Dean'a,
charyzmatycznego kobieciarza,
wydaje się być miłośnikiem życia
i wszelkich uciech.
Wraz z rozwojem akcji
obserwujemy, jak bardzo można
zniszczyć samego siebie.

Jeżeli chodzi o obsadę byłam mile
zaskoczona. Wbrew popularnej
opinii, Kirsten Stewart to dobra
aktorka. Podjęła się odtworzenia
postaci Marylou, prostytuującej
się dziewczyny, której brak
jakichkolwiek oporów moralnych.
Jest wyzwolona i stwarza pozory
głupiutkiej, by ukryć głęboko

Nie polecam tego filmu ludziom
o purytańskiej mentalności,
zamkniętym umyśle i pustym
sercu.

Wychodząc z kina czułam, jakbym
dopiero co przeczytała utwór
poezji współczesnej. Bez rytmu,
rymów, z poszarpaną dynamiką,
który roztacza przede mną piękną
scenę, a zarazem dezorientuje
i peszy.

Martyna Posłuszna



TARGI MODY

W sobotę 22 września w
klubie 1500m2 na Powiślu
odbyły się targi mody
i design LOVE&SALE.
Organizatorem był
butik Love&Trade.
To już druga edycja.
Pierwsza miała miejsce
w maju i przyciągnęła
tłumy wielbicieli mody,
oryginalnej biżuterii oraz
indywidualistów mających
własny styl. Tak było i tym
razem. Można było spotkać
ludzi w różnym wieku,
różniących się wyglądem
zewnętrznym. Łączyło ich
jedno – pasja. Każdy mógł

znaleźć coś dla siebie
(od koszulek z popularnym
teraz motywem galaxy,
przez dziewczęce sukienki
z kołnierzykami, aż do
geometrycznych spódnic).
Różnorodność była ogromna.
W targach wzięło udział
ponad 100 wystawców. Moją
uwagę zwróciły projekty :
Good Enough, She/s A RIOT,
ooh!Andy, Borska i Pruski
Dziedzic. Na targach, oprócz
zakupów, można było wziąć
udział w warsztatach szycia
lub spróbować przekąsek
dostarczonych przez sto900
i My’O’My. Uważam,
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że takie targi są miejscem
godnym odwiedzenia,
ponieważ za cenę
porównywalną do rzeczy
z sieciówek, można tam
znaleźć oryginalne ubrania
i dodatki. Wszystkim, którzy
ominęli LOVE&SALE,
polecam Fashion Weekend,
który odbędzie się 5-6
października.
Julka Kaczorowska

Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą
z bloga REMAIN NAMELESS (www.tolala.pl).
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OPOWIADANIE

To Coś
Część 2

Noah Walters przyszedł
do mnie około godziny
piątej po południu. Od razu
spytał się mnie, czy mam
„Indeks”. Opowiedziałem mu
o moich poszukiwaniach i dość
dziwnym odnalezieniu książki.
Uśmiechnął się tylko w dziwny,
trochę niepokojący sposób.
„Najwidoczniej księga chciała
być znaleziona”- odpowiedział.
Uznałem jego słowa za żart i
odpowiedziałem mu uśmiechem.
Pewnie już się domyśliliście. Tak,
to nie był żart. Wtedy jeszcze nie
wiedziałem, co potrafi „Indeks”,
ale już niedługo miałem się o tym
dowiedzieć.
Spytałem mojego klienta,
do czego jest mu potrzebna księga
dotycząca pogańskich kultów
i ich rytuałów. Moje pytanie
najwyraźniej go zaskoczyło,
ale odpowiedział. W „Czarnym
Indeksie” znajdowała się

wzmianka dotycząca przedmiotu,
który jak wspomniał Walters,
należał od pokoleń do jego
rodziny. Nawet mi go pokazał!
Był to duży, niezwykle błyszczący
bursztyn. Walters nosił go na szyi
jako wisiorek. Chciał koniecznie
rozwikłać tajemnicę owego
przedmiotu.
Dlatego właśnie kupił ode
mnie „Indeks”. Oznajmił także,
że mogę, jeśli oczywiście chcę,
pomóc mu w odkryciu tajemnicy
bursztynu. A ja głupi się
zgodziłem.
Kilka dni po sprzedaniu
„Indeksu” otrzymałem wiadomość
od Waltersa. Chciał się ze mną
koniecznie spotkać. Okazało się,
że odkrył kilka zaskakujących
rzeczy. „Indeks” i bursztyn były
ze sobą powiązane w dziwny,
niewytłumaczalny sposób.
Także, ku mojemu zdziwieniu,
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dowiedziałem się, że Onufry
Nowak, autor „Czarnego
Indeksu”, i Noah Walters są
ze sobą spokrewnieni! W księdze
został zawarty opis rytuału,
który może „obudzić” zawartość
bursztynu.
Wydawało mi się to dziwne
i podejrzane, ale niestety
ciekawość wzięła górę
nad zdrowym rozsądkiem.
Zaproponowałem Waltersowi,
że może odprawić rytuał u mnie
w antykwariacie. Zgodził się.
Spotkaliśmy się ponownie
w wyżej wymienionym miejscu.
Noah przyniósł ze sobą „Indeks”
i walizkę z przedmiotami
potrzebnymi do obrzędu. Potem
zabraliśmy się

do przygotowania pomieszczenia,
którym był nieużywany magazyn
w antykwariacie.
Po przesunięciu mebli
i uprzątnięciu niepotrzebnych
rupieci, Noah narysował kredą
na środku pokoju pentagram
i ozdobił go dziwnymi symbolami.
Na wierzchołkach znaku umieścił
pięć świec, które potem zapalił.
Na sam koniec umieścił w samym
środku pentagramu bursztyn.
I wtedy się zaczęło.
Walters otworzył „Czarny
Indeks” i wypowiedział
inkantację. „AHTU FATHANG ! NY’HAR
TUT HOTEP FATHANG ! – tak brzmiały
jego słowa. Przynajmniej tak mi
się wydaje.

13

Potem stała się rzecz dziwna
i zarazem straszliwa. Bursztyn
zaczął się topić i dymić.
Ów opar rozpościerał wokół
siebie obrzydliwy, nieopisany
odór. Wtem, z półpłynnej masy
wystrzeliła cienka macka,
owinęła się wokół nogi Waltersa
i obaliła go na ziemię. Noah
zaczął przeraźliwie wrzeszczeć
a zaatakowana kończyna
wykrzywiła się z obrzydliwym
chrupnięciem. Z gotującej się
bursztynowej masy wydobywał
się niski, bulgoczący dźwięk.
Wtedy zrozumiałem, że to
głos. Głos owej „zawartości”
bursztynu, czegoś tak starego
i plugawego, że zostało przed
wiekami zatopione w tężejącej
żywicy i uwięzione. A my
to uwolniliśmy.
Po chwili namysłu chwyciłem
stojącą w kącie gaśnicę i
posłałem białą chmurę wprost w
bulgoczący kamień. Usłyszałem
syk gaszonej masy i ryk owego
„czegoś”. Macka schowała się,
porywając ze sobą zmasakrowaną

nogę Waltersa. Wtedy bursztyn
wystrzelił w górę i przedziurawił
dach, ulatując w niebo z odgłosem
przypominającym obleśny rechot.
Siedzieliśmy tak przez
dłuższą chwilę gapiąc
się na siebie. W końcu
zadzwoniliśmy po pogotowie.
Jakoś wytłumaczyliśmy
wszystko policji i sąsiadom.
Nasz „nieudany eksperyment
pirotechniczny” szybko popadł
w zapomnienie. Ale nie dla nas.
Będziemy go pamiętać do końca
życia.
Myślicie, że wszystko dobrze
się skończyło, tak?
To powiem wam, że gasząc
bursztyn przerwałem linię
pentagramu i niechcący
uwolniłem „To coś ” do naszego
świata.
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KONIEC
Jacek Wiśniewski

KETCHUP
Opisuję to szybko, mażąc po ścianie
jak jakiś wariat, byś mógł poznać moją
historię. Czar zaraz zacznie działać i stanę
się bezmózgim niewolnikiem. Przeczytaj.
I nigdy więcej nie tknij chińskiego
ketchupu.
Zaczęło się niewinnie.
Oto przychodzę wraz z Kasią do
znajomych na grilla. Lato w pełni, mój
kolega, Paweł podaje nam kiełbaski.
Przyrządził do nich swój specjalny sos,
jednak ja wolałem coś pomidorowego.
Paweł pobiegł do lodówki i przyniósł
ketchup. Postawił go na stole. Spojrzałem
z ciekawością na opakowanie, bo nigdy
takiego czegoś nie widziałem. Polskie
opakowanie, skład też po polsku, ale na
dole jakieś azjatyckie znaki.
- A cóż to ? - pytam Pawła.
- Kupiłem to ostatnio w pobliskim
supermarkecie - wyjaśnił - Podobno
oryginalny chiński ketchup, nie żadne
tam radomskie podróby. Zasmakował mi,
przyznam szczerze.
- A te znaczki na opakowaniu ?
- Może jakieś zaklęcie? - rzuciła
od tak Kasia. Roześmialiśmy się. Nawet
nie wiedziała jak blisko była prawdy.
Wycisnąłem trochę, ostrożnie, na
spróbowanie. I po prostu zakochałem się
w tym smaku. Od tego momentu zaczęły
się problemy.

番
茄
醬
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Nawet nie zauważyłem, ale
dodawałem ketchup do wszystkiego.
Kasię to dziwiło, ale uznała to
za jakąś przejściową fanaberię.
Wpadła w panikę dopiero, gdy
polałem sobie ketchupem lody.
Stale odwiedzałem też supermarket
obok Pawła. To był nałóg, najpierw
brałem jedno opakowanie na
tydzień, później na krócej, aż
w końcu kupowałem go codziennie.
Używałem go w pracy,
w domu, nie mogłem się oprzeć.
Byłem jak dziecko opętane żądzą
słodyczy, tylko że ja kochałem
ketchup. Dwa, trzy opakowania
dziennie, co to dla mnie. I kiedy
w naszym domu wszędzie walały się
już puste opakowania, Kasia kazała
mi iść do psychiatry. Powiedziała,
że to trzeba leczyć, powiedziała też,
że Paweł zaginął, ale nie przejąłem
się tym. A kiedy zbagatelizowałem
wszystko, pakując sobie do ust
ketchup prosto z opakowania, nie
wytrzymała. Wyprowadziła się,
rzucając na odchodnym, że jestem
nienormalny. Zostałem sam. I tona
ketchupu. W końcu rzuciłem pracę.
Ketchup był, jak to śpiewał pewien
rockowy zespół, moją serotoniną.
Gdzie jest mój ketchup, powtarzałem
ciągle. Pewnego dnia znowu
poszedłem do supermarketu. Jakże
się zdziwiłem, kiedy okazało się,
że ketchupu nie ma. Z paniką
i obłędem w oczach poleciałem do
sprzedawcy.

- Chiński ketchup ? Z promocji ?
Niestety, nie mamy go już. Podobno
jakiś wariat przychodzi tu codziennie
i wykupuje ilości hurtowe, uwierzy
pan ?
Wtedy zrobiłem coś o co
bym się nie podejrzewał. Pistolet,
Boże, nie wiem skąd on s wziął się w
mojej ręce. Miałem go przecież
w biurku, zawsze go tam trzymałem.
Nie pamiętałem nawet po co
i dlaczego go wziąłem. Przystawiłem
go sprzedawcy do głowy. Biedaczek
cofnął się. Zagroziłem, że
go zabiję, jeśli nie da mi ketchupu.
Wystraszony, powiedział, żebym
sprawdził w magazynie.
Tak też zrobiłem. Sterroryzowałem
obsługę sklepu, przetrząsnąłem
zaplecze. Znalazłem dwa ostatnie
opakowania. W tym czasie w okolicy
zjawiły się gliny. Uciekłem tylnym
wejściem, jak najszybciej, byle dalej.
Zostawiłem na parkingu samochód,
przypomniałem sobie później.
Nie wiem jak, ale bez szwanku
znalazłem się w domu. Jednak te dwa
nędzne opakowania nie starczyły
na długo. Zdesperowany,
wyszukałem w necie, gdzie ten
ketchup produkują. Nie było
to trudne. Gdzieś pod Warszawą.
Zamówiłem taksówkę, po drodze
wyskoczyłem z samochodu
i uciekłem przed taksówkarzem.
Dotarłem na miejsce…
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Jakub Drożdż

Zmiany na lepsze czy
lepiej nie zmieniać?
Ostatnio długo rozmyślałem nad

starym budynkiem, który poprostu

tym, jak nasze miasto zmieniło się

wymaga porządnego umycia.

w ciągu ostatnich 10 lat. Obskurne

Na placu, który zajmował, ma

place zabaw

powstać centrum handlowe.

i skwerki odeszły w niepamięć,

To prawda, że bazar, który leży

na ich miejscu powstały nowe

pod murami tego szarego klocka

zielone parki i place zabaw

pamiętającego PRL podupada,

z nowymi zabawkami, które

no ale czy nie lepiej coś czasem

spełniają unijne normy. Szare

naprawić niż kupić nowe? XXI

molochy i kamienice, zostały

wiek uczy nas, że nie. Cóż

wyremontowane, bądź zburzone,

Warszawo, czas na kolejną porcję

a zastąpiły je świeżo wybudowane

zmian, które nikomu nie wyjdą

budynki mieszkalne i centra

na dobre.

handlowe.

Wracając jednak do tematu

Niektóre obiekty architektoniczne

napraw, ciekawą sprawą jest

powinny jednak pozostać

giełda elektroniczna „Wolumen”.

takie, jakie są lub odświeżone,

Jeśli potrzebujesz sprzętu

wyremontowane wewnątrz,

elektronicznego z okresu lat

ewentualnie na zewnątrz.

1955-1999, to na „wolumenie”

Uniwersam Grochów za niecałe

po dłuższych poszukiwaniach się

2 lata zostanie zrównany

znajdzie. Na szczęście cena, nie

z ziemią, gdyż „Społem”

jest tak wysoka, jak w latach,

nie potrafi poradzić sobie ze

z których sprzęty pochodzą. Tutaj
17

można złożyć świetny zestaw

gdzie warto zajrzeć choćby na

grający za ok.400 zł, dorównujący

chwilę. To jest właściwy proces

temu ze sklepu, za kilka tysięcy.

przemiany.

W odróżnieniu od „Uniwersamu”,

Podsumowując, nieważne czy

„Wolumen” przetrwał starania

lubimy rzeczy stare, czy nowe,

deweloperów o tę ziemię i ciągle

zawsze warto chwilę pomyśleć i

gwarantuje drobny pieniądz wielu

znaleźć kompromis między tym

ludziom.Polecam tam przyjść

co jest, a tym, co chcemy, żeby

w niedzielę chociaż raz, żeby

było. Po co niszczyć ładne PRL-

zobaczyć, jak działa ten cały

owskie budynki, skoro można

wehikuł.

je odremontować? Niszczenie

Najbardziej idealne wydaje się

starego dobrego

jednak rozwiąznie z fabrykami

na rzecz nowego, ale nie

PZO na Mińskiej 25. Powstało

lepszego, jest skrajną głupotą.

tam „SOHO Factory”. Czym jest

Właściciele i deweloperzy,

tak zwane „SOHO”? To miejsce,

weźcie się lepiej za remont i

gdzie młodzi artyści i designerzy

czyszczenie niż za budowanie

mogą pokazać, co właściwie robią.

nowego, bo to wam o wiele lepiej

To miejsce, zarówno

wyjdzie, niż budowanie tych

na biura, jak i sklepy. To miejsce,

pseudo designerskich budynków

gdzie właściwie poza wnętrzem

projektowanych przez młodych

budynków, nie tknięto tamtejszej

(niekoniecznie) zdolnych.

infrastruktury. To jest właśnie

Myślenie ma przyszłość.

„SOHO Factory”. Idealnie
wykorzystano tu stare budynki
fabryk i zrobiono z nich jeden
z nielicznych obiektów na Pradze,
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Jędrzej Mikucki

TWÓRCZOŚĆ
Poniższy wiersz jest typowym przykładem spojrzenia na matematykę
oczami ucznia klasy humanistycznej.

Matematyko moja droga
Dlaczego jesteś taka sroga?
Za każdym razem gdy próbuję znaleźć X
Wychodzi mi rożnych liczb mix
Ilekroć patrzę na zadanie
Ktoś na świecie zabija łanie
Twoich problemów mnogość
Budzi we mnie wrogość
Ulituj się królowo nauk
Bo wpadniemy w głęboki nałóg.
anonim
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ZŁOTE USTA
-„Wydaje mu się, że wszystkie rozumy pozjadał. A on tylko
polizał. Przez szybkę” - p. prof. Edyta Ołdakowska-Dębek

-„Czuję się jak gangster, noszę pieniądze w worku” p. prof. Elżbieta Schab

-„Nogi to ostatnia rzecz, którą faceci powinni pokazywać:
kościste, owłosione i koślawe” - p. prof. Magdalena Szczygielska
na temat obowiązku noszenia długich spodni w szkole

„Krupa śnieżna, nie Dżołana” – p. prof. Kamila Hipnarowicz

„Front zokludowany jest jak majonez, takie fiu bździu” –
p. prof. Hipnarowicz

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