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Styczniowy puch

Fot. G.Adach

Śnieg. Mróz. Puch. Lód. Sól. Skrzypienie butów. Odwilż. Deszcz. Plucha.
„Przebiśniegi”. Śnieg. Ferie. Odpoczynek. Narty. Zabawa. Dużo śniegu.
I tak wciąż w kółko. Skojarzenia styczniowe można z pewnością mnożyć
w nieskończoność. Wszystko kręci się wokół śniegu. Tak to przecież
wygląda, co jakiś czas przychodzi odwilż, z temperaturami absolutnie
niestyczniowymi, ale zawsze powraca śnieg. Bo przecież ciągle tego
śniegu oczekujemy. Jest potrzebny do jazdy na nartach, rzucania śnieżkami
czy lepienia bałwana. A i świat lepiej wygląda skryty pod białą kołdrą niż
przedstawiający zgniłą zielono-brązową mozaikę. Poza tym śnieg jest
ściśle związany z zimą, a przecież styczeń jest tej zimy kwintesencją.
Możemy więc życzyć sobie: niech będzie śnieg, śnieg, dużo śniegu...
M.K.



ZMIANA WARTY
Jak co roku w styczniu
w Zamoyskim nadchodzi czas
zmian. Mają bowiem miejsce
wybory do Prezydium Samorządu
Uczniowskiego. Kończy się
roczna kadencja „panującej”
obecnie trójki: przewodniczącego
Filipa Dymitrowskiego z klasy
IIIG oraz jego zastępców – Artura
Banaszewskiego z IIG i Antoniego
Żukowskiego z IIC. O ile
drugoklasiści mogą ubiegać
się o reelekcję, to ustępujący
przewodniczący może już
jedynie z radością oddać się
przygotowaniom do matury.
Będzie jednak z pewnością
uważnie obserwował, komu
przypadnie w udziale kontynuacja
jego pracy.
A była to praca
niewątpliwie ciężka. W ciągu
ostatniego roku miało miejsce
wiele ważnych wydarzeń,
będących efektem ciężkiej
pracy Samorządu. Za kadencji
Filipa udało się między innymi
zainstalować wi-fi, bez którego
wielu uczniom trudno jest teraz
wyobrazić sobie życie w szkole.
Samorząd współorganizował
także różne imprezy, jak
Konkurs Kolęd czy Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej,
które skutecznie przerywały
monotonię codziennego życia
szkolnego, podobnie jak ozdoby
świąteczne, które rozjaśniły
szarość klatek schodowych. Nie
można też zapomnieć o akcjach


charytatywnych, jak chociażby
Szlachetna Paczka, które były
organizowane przez Samorząd
we współpracy z wolontariatem
szkolnym. Najważniejsza jednak
wydaje mi się walka Filipa
o schludny i należyty ubiór
uczniów naszej szkoły.
Walka trudna, wbrew wielu
przeciwnościom, jednak
niedawno, ku ogromnej radości
społeczności szkolnej, zakończona
sukcesem. Ten ostatni, ale
jakże ważny sukces sprawia, że
Filip może spokojnie odejść na
„emeryturę” i z pewnością będzie
dobrze wspominany.
A co się teraz stanie? Czy
powinniśmy zaczynać lamenty
z powodu odejścia Filipa?
Niekoniecznie. W Zamoyskim
z pewnością jest wielu młodych
aktywistów, być może przyszłych
polityków. Należy mieć nadzieję,
że do wyborów zgłoszą się
osoby, które będą miały chęci
i możliwości, aby godnie
kontynuować tę pracę. I że te
osoby zostaną wybrane. Nie
ważne z jakiej klasy. Konieczne
jest, aby ta zmiana warty nie
była zmianą na gorsze, żeby
Samorząd Uczniowski, będący
bardzo istotnym organem dla
funkcjonowania całej szkoły,
nie stał się jedynie pustą,
bezużyteczną instytucją. Tego
życzę sobie i wszystkim dokoła...
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Mateusz Kuchta

Nowe ścieżki demokracji

Kolejny rok, kolejna
kampania, kolejni kandydaci,
kolejne wybory. Samorząd musi
mieć przewodniczącego, tak jak
Latający Holender musi mieć
kapitana. 19 stycznia odbyły się
wybory, które mogą zmienić życie
w Zamoyskim.
Z początkowej liczby
10 kandydatów, po różnych
perturbacjach, ostatecznie do
wyborów przystąpiło 7 osób, co
i tak jest dobrym rezultatem, jeśli
przypomnimy sobie ubiegłoroczne
wybory i 4 zainteresowane osoby.
Na liście wyborczej znaleźli
się: Aleksandra Bojara (IA),
Maciej Kwiatkowski (IIE), Marta
Majkowska (IIE), Agnieszka Nitek
(IG), Krzysztof Nowicki (IIF),
Kinga Sarnacka (IIE) oraz Antoni
Żukowski (IIC).
Wybory, czyli ostatni

Fot. G.Adach

chwalebny akt odchodzącego
przewodniczącego Filipa
Dymitrowskiego były dobrze
zorganizowane.
Z pewnością znacznie lepiej
niż w ubiegłym roku, choć
nasuwa się pytanie, czy dałoby
się zrobić to gorzej. Nie było
żadnych poważnych incydentów
wyborczych. Karty do głosowania
były wydawane pojedynczo,
każdy mógł otrzymać tylko jedną,
na swoje nazwisko. Czerwona
pieczęć samorządu widniejąca
na każdej karcie uniemożliwiała
powtórkę sytuacji z zeszłego
roku, gdy były one wielokrotnie
kserowane. Jako obserwator
przy wyborach mogę śmiało
potwierdzić, że były one pod
względem organizacji całkowicie
demokratyczne. Znacznie gorzej
przedstawiła się frekwencja.



Osiągnęła ona żałosny
poziom 33%. To pokazuje
niestety bierność i obojętność
większości uczniów Zamoya.
Miejmy nadzieję, że nowy
skład Prezydium Samorządu
Uczniowskiego nie będzie
prezentował takiej samej postawy.
Kampania wyborcza
była dość słaba. Większość
kandydatów opublikowała
wprawdzie swoje programy,
lecz żaden z kandydatów mnie
nie porwał, niewiele było także
plakatów. Zaczynając od początku
wyborczej listy, Aleksandra
Bojara nie zaprezentowała
żadnego programu, czym już
na starcie przekreśliła swoje
szanse na odniesienie sukcesu.
Maciej Kwiatkowski proponował
zorganizowanie jeszcze jednej
stałej imprezy szkolnej, typu
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
oraz walkę z zakazem noszenia
krótkich spodni w szkole.
Wyobraziłem sobie nawet radość
na twarzy pani Dyrektor, gdyby
przyszedł z takim postulatem...
Marta Majkowska też niestety
nie zaprezentowała nic poza
zdjęciami bardzo smakowicie
wyglądających ciastek. Można ją
jednak całkowicie usprawiedliwić,
ponieważ była chora. Szkoda,
bo mogłaby być ciekawą


kandydatką. Agnieszka Nitek,
jedyna aktywna reprezentantka
klas pierwszych od początku
bardzo się starała, jako pierwsza
opublikowała program i jako jedna
z nielicznych rozwiesiła plakaty.
W jej programie znalazły się stałe
punkty, jak na przykład większa
aktywność radiowęzła, ale także
bardzo oryginalne postulaty:
utworzenie systemu wzajemnej
pomocy uczniowskiej, nagranie
filmu promującego naszą szkołę
oraz spopularyzowanie zbiórki
korków w naszej szkole. Jest to
program bardzo ambitny, niemniej
życzę Agnieszce powodzenia, jest
się o co starać. Krzysztof Nowicki
zaprezentował swój program jako
ostatni, ale trzeba przyznać, że był
on bardzo rozbudowany. Zakłada
on jednak „walkę” z największą
świętością Zamoyskiego
– tradycją. Chodzi tu między
innymi o zmianę miejsca
studniówki czy strojów, zarówno
do wychowania fizycznego, jak
i codziennych („wolność dla
dresu”). Można też zauważyć
realne pomysły, jak na przykład
większa ilość zajęć sportowych
oraz kół zainteresowań,
a także koniec zamykania szatni.
Dodatkowo w programie znalazła
się obietnica starań o automaty na
wyższych piętrach oraz kanapy
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Fot. Kinga Sarnacka

w wolnym miejscu na pierwszym
piętrze. Ambitny i oryginalny
program dopełniają zwyczajowe
pozycje, czyli radiowęzeł
i podtrzymanie organizacji stałych
szkolnych imprez. Do pracy,
powodzenia. Kinga Sarnacka
zaprezentowała „ramowy”
program, bez wielu szczegółów,
ze stałymi punktami, obiecując
intensywną pracę po wyborze.
Niestety, Zamoyszczaków chyba
nie przekonała. Antoni Żukowski,
niczym dziadek z brodą,
doświadczony w samorządowej
codzienności, przedstawił
najbardziej realny program, który
był jednak dość ubogi. Można

więc w nim znaleźć radiowęzeł,
kontynuacje szkolnych tradycji
oraz promowanie naszej szkoły
poza jej murami. Ciekawy
jest pomysł wprowadzenia tak
zwanego „szczęśliwego numerka”
oraz groźnie brzmiący postulat
„walki o prawa uczniów”.
Czekamy na efekty.
Wyniki wyborów, podane
do publicznej wiadomości
w ostatni poniedziałek, jednych
ucieszyły, innych zaskoczyły.
Nowym przewodniczącym
został Krzysztof Nowicki,
a jego zastępcami wieczny
wiceprzewodniczący Antoni
Żukowski oraz powiew świeżości


Fot. Filip Dynitrowski

wśród drugoklasistów, czyli
Agnieszka Nitek Poczekamy
jakiś czas i sprawdzimy, czy ich
obietnice wyborcze sprawdziły
się.
Mateusz Kuchta
Oddanych głosów: 237,
w tym 2 nieważne
Frekwencja wyniosła
36,86%

WYNIKI WYBORÓW:
1. NOWICKI Krzysztof 2F
80 głosów (34,04%)
2. ŻUKOWSKI Antoni 2C
58 głosów (24,68%)
3. NITEK Agnieszka 1G
36 głosów (15,32%)
4. KWIATKOWSKI Maciej 2E
35 głosów (14,80%)
5. SARNACKA Kinga 2E
18 głosów (7,66%)
6. MAJKOWSKA Marta 2E
5 głosów (2,12%)
7. BOJARA Aleksandra 1A
3 głosy (1,27%)
Klasy I oddały 101 głosów
Klasy II 91 głosów
Klasy III 45 głosów
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Krótka historia zamoyskich studniówek

Studniówka to
obowiązkowe wydarzenie
każdego licealisty, zarazem
jedyne tego typu na świecie. Na
całym ziemskim globie zwykło
organizować się je po egzaminie
dojrzałości, a nie przed jak to
ma miejsce w Polsce. W chwili
pisania tego artykułu do matury
pozostawało 110 dni, warto więc
przypomnieć historię studniówek
w Zamoyskim.
   Od niepamiętnych czasów
odbywają się one w szkole. Jest
to dziś praktycznie ewenement
wśród liceów, bowiem znakomita
większość studniówek jest

organizowana poza budynkiem
szkoły. Zawsze zaczynała
się polonezem, ale to chyba
oczywiste. Z tej okazji z każdym
rokiem szkoła uzyskiwała ciekawą
i interesującą dekorację. Raz był
to „Świat bajek”, innym razem
„Lodowy Pałac”.
   Najważniejszym elementem jest
jednak kabaret studniówkowy,
przygotowywany na Smolnej od
40 lat. Jest on przygotowywany
przez samych trzecioklasistów,
którzy piszą scenariusz, pracują
nad podkładem muzycznym,
światłem czy dekoracjami.
Pomaga w tym pani profesor


Urszula Golnik. Przeważnie
tematem przewodnim są życzliwe
kpiny ze szkoły i z nauczycieli.
Czy w tym roku będzie
podobnie? Nie wiem, póki co
od kilku dni w głowie mam
tylko melodię poloneza z „Pana

Tadeusza”, słyszanego wciąż na
szkolnych korytarzach.
Robert Bengsz
Artykuł napisany na podstawie
książki „100 lat na Smolnej”,
dostępnej w szkolnej bibliotece
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Zimowe spóźnienia – czy to już tradycja?
Zima to czas mrozów
i wszechobecnego śniegu. To
okres częstych i dokuczliwych
zasp, nieodśnieżonych dróg
i awarii pociągów. I, co
najważniejsze, to sezon masowych
spóźnień oraz związanej z nimi
znikomej frekwencji na pierwszej
lekcji.
Powodów takiego stanu
rzeczy jest kilka.
Po pierwsze, kolej.
Dokładniej PKP, taka bardzo
specyficzna firma. Praktycznie
w ogóle nie dba o swoich
klientów, mimo to wszyscy
korzystają z jej usług. Bo
muszą. Ta właśnie instytucja
„odpowiedzialna” jest za
większość spóźnień. Wiadomo,
a to zepsuje się sieć trakcyjna albo
skład odmówi posłuszeństwa lub
też znowu pękną szyny
z powodu mrozów. Zwłaszcza
zimą podróżowanie pociągami
to prawdziwe katusze. Zimno,
ciasno, ciągłe zatrzymywania
się w szczerym polu. No i liczne
awarie.
Po drugie: ZTM. Duża
część osób ma „przyjemność”
dojeżdżania do szkoły autobusami
lub tramwajami. Podobnie jak
kolej, pojazdy te dość często
ulegają awariom. W przypadku
autobusów nie stanowi to
wielkiego problemu, wystarczy

poczekać na następny.
Z tramwajami jest już gorzej.
Kiedy jeden się zepsuje, następne
muszą się grzecznie za nim
ustawić w zdyscyplinowany
ogonek. A po szynach nic nie
jeździ.
No i trzeci powód, ściśle
związany z drugim: korki.
Wiadomo, każdy spieszy się do
pracy, do szkoły, wszyscy muszą
się przenieść z punktu A do punktu
B. Za dużo osób używa jednak
samochodów jako swojego środka
transportu. Zimą dochodzą do tego
trudne warunki drogowe, zaspy,
gołoledź. Miasto dławi się
w korkach, na ulicach gabloty
stoją zderzak w zderzak. Cierpią
na tym wszyscy, także ci, którzy
wybrali komunikację miejską.
W końcu i oni uznają, że lepiej już
stać w korku w swoich własnych
czterech kółkach, powodując
coraz to większe korki. Takie
błędne koło.
Na koniec mała
dygresja. Dlaczego spóźniają
się praktycznie sami uczniowie?
Nauczyciele również korzystają
z transportu publicznego, też
stoją w tych samych korkach,
też utykają przy tych samych
utrudnieniach. Spóźniają się
jednak bardzo rzadko, jeżeli nie
wcale.
Robert Bengsz
11
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BEJBI BLUES

Film wyreżyserowany
przez młodą, polską reżyserkę,
znaną już z jednego głośnego
tytułu, poruszający pewien
społeczny problem, promujący
młodych aktorów - wiecie już
o czym mówię ? O “Bejbi blues”
w reżyserii Katarzyny Rosłaniec
(“Galerianki”). Oczekiwania
wszystkich były bardzo duże. Ja
zachwyciłam się zwiastunem
i chciałam go obejrzeć, pomimo
złych recenzji znajomych, którym
film zupełnie się nie podobał.
Byłam ciekawa zarówno historii,
jak i debiutujących aktorów.
Od razu zaznaczam, że nie
będzie to recenzja stuprocentowo
obiektywna, gdyż nie jest to film
z rodzaju tych “łatwych
i przyjemnych”, które podobają się
wszystkim. Opowiada on o życiu

siedemnastolatki mającej dziecko,
o jej problemach ze światem,
który jej nie rozumie, chłopakiem,
matką i samą sobą. Jednak nie
chodzi tu o konsekwencje wpadki
nastolatków, lecz o problem
wynikający ze stosunków
rodzinnych głównej bohaterki. Dla
swojej matki jest ona dzieckiem
niechcianym, dla kobiety
ważniejsze są imprezy i faceci.
Nie potrzebuje do szczęścia
dziecka, dlatego nie poświęca
czasu na nauczenie go życia.
Dlatego nastolatka postanowiła
zajść w ciążę i udowodnić matce,
że macierzyństwo to cudowna
sprawa. Dziewczyna chciała
mieć coś swojego, własnego “do
kochania”. Jej stosunek do dziecka
idealnie odwzorowuje scena z
sąsiadką (w tej roli Katarzyna
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Figura), w której siedzą obok
siebie z przystrojonymi w ubranka
“zabawkami” - kobieta z pieskiem,
a ona z synkiem. Główną
bohaterkę bardziej interesują
imprezy i modne ciuchy, natomiast
dla jej chłopaka, ojca dziecka,
całym światem jest deskorolka.
Z powodu nieotrzymania
pomocy od chłopaka i matki,
dziewczyna zaczyna przeżywać
swojego rodzaju bejbi blues, czyli
depresję poporodową wynikającą
z nadmiaru obowiązków
związanych z dzieckiem i nową
sytuacją w życiu.
Autorka ukazała trochę
przerysowany obraz dzisiejszej
młodzieży, jednak w wielu
wypadkach, niestety, prawdziwy
- całkowity brak aspiracji,
przekleństwa zastępujące
wszystkie słowa, brak okazywania
sobie uczuć. “Bejbi blues” jest
oczywiście mocno przesadzony.
Uważam, że reżyserka użyła
tego zabiegu, by zagrać na
emocjach widzów. Myślę, że
chciała, by ludzie po obejrzeniu
byli wstrząśnięci, zaczęli myśleć
o filmie i problemach w nim
przedstawionych. W moim
przypadku się udało.
Atutem tej produkcji są
niewątpliwie aktorzy, zarówno ci
debiutujący na ekranie, jak

i od dawna znani - wszyscy dali
świetny popis gry aktorskiej.
Szczególnie podobała mi się
Magdalena Berus - odtwórczyni
głównej roli damskiej. Aktorka
niedługo zagra w kolejnym filmie
- “Nieulotne” , z całkiem juz
popularnym Jakubem Gierszałem.
Spodobał mi się również
styl głównej bohaterki, która
interesowała się modą i tworzyła
zaskakujące jej kombinacje. Wiele
zagranicznych blogów zachwyca
się jej niekonwencjonalnymi
połączeniami stylów, które
idealnie pasują do oryginalnej
urody. Kolejną zaletą filmu jest
fascynująca muzyka pasująca
do atmosfery, szczególnie remix
piosenki “Laleczka z saskiej
porcelany”, która przywołała we
mnie wspomnienia dzieciństwa.
Nie jest to jednak film bez wad
- nie podobał mi się w nim
montaż. Kilkusekundowe przerwy
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z czarnym tłem bardzo mnie
irytowały. Mniej denerwujące było
kręcenie filmu kamerą
z ręki - aczkolwiek było go
według mnie za dużo. Rozumiem
też ludzi, którym film w ogóle
sie nie podobał - nie jest on dla
każdego. Największym zarzutem
mu stawianym jest irracjonalna
historia i przesadzenie. Według
mnie, było to celowym
zamiarem i jest wręcz atutem
filmu. Zaskakujące może być
zakończenie - naprawdę wątpię,
żeby ktokolwiek spodziewał się
takiego finału.
Czy warto ? Uważam, że
tak, ponieważ film jest dobry
zarówno dla nastolatków jak
i rodziców. Bardzo dobrze

ukazuje problemy takie jak
egoizm, brak odpowiedzialności,
nieumiejętne wychowanie dziecka
- niepokazanie mu autorytetów
i wartości. Życzę przyszłych
sukcesów Magdalenie Berus,
a was zachęcam do obejrzenia
filmu, by wyrobić sobie własne
zdanie na jego temat.
Julka Kaczorowska

TARGI
MODY
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„Codzienna rutyna”

Jaki kraj,
takie slumsy
Jak polska długa i
szeroka, nie znajdziemy miasta
bez wielkopłytowych osiedli.
Tych po PRL-owskich bloków
jest pełno. Ciekawą rzeczą
jest zaakceptowanie takiego
budownictwo, mimo że w innych
krajach europejskich, uchodzi ono
za slumsy.
U nas te budynki do dzisiaj są
w pełni użytkowane, a nawet dalej
budowane, czego przykładem są
osiedla JW Construction. Z czego
wynika nasze polskie zamiłowanie
do wysokościowców? W
Niemczech czy Anglii, ludzie wolą
mieszkać w małym szeregowym
domku, niż na blokowisku. To
jest trochę taka nasza polska
mentalność, ale przyzwyczailiśmy
się do tego. Wielka płyta jest tania
i wytrzymała.
U nas w Polsce ta pierwsza cecha
jest szczególnie ważna. Jest jednak
kilka czynników, które sprawiają,

że nasze wysokościowce, nie
są przeznaczone jedynie dla
skrajnej biedoty. Kwadratowe
klocki, są w Polsce dogrzewane,
odmalowywane i przede
wszystkim nie mieszka w nich
patologia społeczna. A slumsy?
Tutaj blokom ustępują miejsca
stare kamienice przeznaczone do
wyburzenia i domki działkowe.
Nie mówię tu o ludziach, którzy
poza własnym mieszkaniem mają
miejski ogródek,
ale o tych , którzy mieszkają tam
cały rok bez kanalizacji i ciepła.
Zostaje tylko dylemat. Skoro
jakość przeciętnego polskiego
osiedla jest niewiele wyższa od
Angielskiego slumsu, to czy
jesteśmy pełnoprawnym krajem
wysoko rozwiniętym? No chyba
nie do końca...
Jędrzej Mikucki
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TETRIS

   Tetris jest komputerową
grą logiczną stworzoną przez
Aleksieja Pażytnowa i jego
współpracowników, Dimitrija
Pawłowskiego i Wadima
Geriasimowa. Pojawiła się
na rynku po raz pierwszy 6
czerwca 1984 roku w Związku
Radzieckim.
Grę rozpoczynamy na
prostokątnej planszy (początkowo
pustej), zwanej tetrionem lub
matriksem, ułożonej krótszym
bokiem w poziomie. Tetrion
ma wymiary 20 wierszy na 10
kolumn. W trakcie gry pośrodku
górnej krawędzi planszy pojawiają
się pojedynczo klocki złożone
z czterech małych kwadratów
nazywanych też blokami. Klocki„tetrimino” przemieszczają się w
kierunku dolnej krawędzi w miarę
możliwości. Kiedy jedno tetrimino
opadnie na samo dno, zostaje
unieruchomione, a następne
ukazuje się u góry planszy. Gra
trwa aż do momentu, w którym
klocek nie będzie mógł pojawić
się na planszy. Naszym zadaniem
jest układanie tetrimino na
planszy (poprzez wykorzystanie
rotacji i przesuwanie klocków
w poziomie) w taki sposób,
aby kwadraty składające się
na nie utworzyły wiersz na

całej szerokości prostokąta.
W takiej sytuacji wiersz ten
zostaje usunięty, a pozostałe
klocki opadają w kierunku dna,
tworząc więcej przestrzeni
dla następnych elementów. Po
usunięciu określonej liczby
wierszy prędkość gry wzrasta
o pół sekundy, co utrudnia tym
samym precyzyjne sterowanie
kolejnymi tetrimino. Możliwe
jest jednoczesne usunięcie
maksymalnie 4 wierszy
– umożliwia to tetrimino „I”.
Sytuacja taka nosi nazwę
identyczną jak gra, czyli „tetris”.
W ciągu wielu lat od pojawienia
się Tetris powstało wiele
modyfikacji i ulepszeń mających
na celu wzbogacenie rozgrywki.
   Tetris nie należy do
najprostszych gier. Zmusza gracza
do wytężenia umysłu i szybkiego
ruszania palcami. Dzięki temu
uczy logicznego myślenia
i planowania.
   Tetris jest dzisiaj dostępny nie
tylko w Rosji, ale także na całym
świecie. Dostępny jest głównie
na telefonach komórkowych
i specjalnych przenośnych
platformach (podobne do
gameboya), niestety już nie
produkowanych. Z wersją na
komputer osobisty jeszcze się nie
spotkałem.
Jacek Wiśniewski
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Starowinki techniczne
Fied i Zenit

Czyli o złodziejach z ZSRR
Wielu z was zapewne
słyszało o Leice, firmie
która stworzyła pierwszy
małoobrazkowy aparat
fotograficzny.
Cena urządzeń z tych fabryk,
do dziś powala na kolana, ale
kiedyś powstawały jej genialne
radzieckie repliki, w zależności
od modeli; Zenit i Fed

Pod nazwą Fed kryły się aparaty
pół-profesjonalne. Nie posiadały
lustra, lecz dalmierz, który
pozwalał dokładnie ustawić
ostrość. Dalmierz działał na
zasadzie 2 kropek, które trzeba
było połączyć by uzyskać ostre
zdjęcie. W odróżnieniu od Zenita,
Fed był dokładną kopią Leici

Starsze Zenity są lustrzankami z
gwintem M-42 (wkręcanym)
Kiedy za PRL-u przeciętnego
polaka na Leice było stać po ok
30 latach, to Zenita mógł sobie
kupić już po roku. Trzeba jednak
przyznać, że zdjęcia robione
tymi aparatami mają swój urok,
a w połączeniu z dobrą kliszą
zachwycająca jest także ich
jakość. Niestety dzisiaj takie
„podróbkarstwo” by nie przeszło.
Jędrzej Mikucki
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TWÓRCZOŚĆ
„Dzień po końcu świata”
Rano wstaję,
za oknem
tylko szary świat.
Zwykły świt,
stary most,
kilka małych spraw.
Nic się nie zmieniło.
Miał spaść gwiezdny pył,
spłynął tylko zwykły deszcz.
Do drzwi puka
komercja.
W telewizji
głowy
nabite na pal azji
tych co się znów pomylili.
Cichy uśmiech
spod przymrużonych oczu.
Znów trzeba gdzieś iść,
nikt mnie nie wyzwolił
od codziennego brudu
okrutnego życia.
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Nic się nie stało,
był to zwykły dzień.
Dzień przed gwiazdką,
ale nie tą co uderzy w ziemie.
Zwykłymi świętami,
prostą komercją.
Neonów krzyk,
miliony świateł,
reklam blask.
I księżyc
skądś się wziął,
nie on przecież
zawsze tutaj był.
Nic się nie zmieniło…
może tylko kilku ludzi umilkło.
Przyszedł drugi dzień.
Ziemia nadal nudno się kręciła.
Lubię tę rutynę,
nie zawsze
musi się dużo dziać…
                                                     
                                                            
Weronika Pisula
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ZŁOTE USTA

-„Pomysł na film: Władca pendrive’ów – jeden, by wszystkimi
rządzić” – p. prof. Leszek Kozłowski
-„Z czym jeszcze macie problem? Oprócz tego, że ogólnie z
matematyką?” – p. prof. Barbara Bijok
-„Czy możesz powiedzieć swojej nerce, żeby przestała działać?
... Zawsze możesz, ale raczej cię nie posłucha” – p. prof. Marzena
Domarecka
-„Niedługo przestanę być dobrą ciocią i wtedy będzie niemiło” – p.
prof. Kamila Hipnarowicz
-„Ej! Ja słyszę głosy!” – p. prof. Małgorzata Dąbrowska

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