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WSPOMNIENIA

Każdy człowiek ma wspomnienia. Wspominamy wydarzenia,
które miały miejsce, okresy w naszym życiu, które  już się zakończyły.
Inni wspominają też relikty minionych epok czy rzeczy, które często
bezpowrotnie minęły. Tylko czemu właściwie służy wspominanie?
Pogrążeniu się w smutku? Zapomnieniu o potwornej codzienności
i jeszcze gorszych wizjach przyszłości? W niektórych przypadkach może
tak jest. Natomiast wspomnienia, czyli to co było i o czym pamiętamy,
kształtują każdego człowieka, wyznaczają, jaki jest. Determinują do tego,
aby walczyć o poprawę świata, powrót do tego minionego stanu rzeczy.
Także wspomnienia naszej szkoły sprzed 40 lat mogą (a wręcz powinny)
być dla nas napędem, aby nie narzekać, tylko wbrew przeciwnościom
losu walczyć o wielkość Zamoyskiego. Bo jeżeli kiedyś było możliwe
połączyć ciężką pracę z  radością, to teraz też się da. Wystarczy odwołać
się do tradycji. Do wspomnień...
M.K.



Zamoyska studniówka

Kolejne pokolenie zbliża
się do ukończenia edukacji
licealnej
i opuszczenia murów szkoły.
Jak co roku samorząd wraz
z rodzicami podjął się
zorganizowania imprezy
zwiastującej nadchodzący
egzamin dojrzałości.
Tradycyjnie należało ubrać się, ku
niezadowoleniu pań, na galowo
tzn. biała bluzka, czarna tudzież
granatowa spódnica,
a panowie - czarny garnitur.
W tym stroju uczniowie
zaprezentowali się podczas
poloneza. Taniec wzruszył
nauczycieli, a poirytował co
poniektórych Zamoyszczaków.
Następnie nadszedł czas na
ucztę. Biorąc pod uwagę
niebagatelną sumę wydaną na
studniówkę, spodziewaliśmy się
czegoś wyjątkowo dobrego. Nie
zawiedliśmy się. Różnorodność
i obsługa zrobiły na nas wrażenie.
Jednak gwoździem programu
okazał się kabaret, który miał na
celu sparodiowanie nauczycieli.
Uczniowie śmiali się do rozpuku,
czego nie można powiedzieć
o kilku nauczycielach. Nie
zabrakło groteskowych scenek
oraz świetnie dopasowanych
kostiumów. Myślą przewodnią
kabaretu stał się przewidywany
na grudzień koniec świata oraz
odwieczna wojna humanistów
i matematyków. Gorąco
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polecam obejrzenie nagrania
przedstawienia.
Po tak zwanej części oficjalnej
nadszedł czas na “dyskotekę”
szkolną. Dziewczęta dostały
zgodę na przebranie się w szałowe
sukienki, na widok których
niejednemu panu zmiękły nogi.
DJ Błażej rozgrzał uczniów
popularnymi piosenkami
i zróżnicowaną muzyką. Również
kilkoro nauczycieli przyłączyło się
do zabawy. Fotografowie nie lenili
się i z werwą uwieczniali taneczne
show Zamoyszczaków
Studniówka trwała do białego
rana. Z pewnością było to
niezapomniane przeżycie. Jednak,
jak co roku, nie obyło się bez
prób przemytu na teren szkoły
alkoholu. Pilnujący rodzice mieli
się na baczności i zapanowali nad
szerzącą się kontrabandą.
“Impreza” udana. Teraz zostało
nam tylko odliczanie do matury...
Martyna Posłuszna

ŻYCIE NA PÓŁMETKU

3 semestry za nami,
3 semestry przed nami. Krótko
mówiąc, drugoklasiści są już
w połowie swojej Zamoyskiej
drogi. Nadszedł czas na pierwsze
oceny i podsumowania tego, co
przez ostatnie półtora roku miało
miejsce w naszym życiu.
Liceum Zamoyskiego
praktycznie od początku swojego
istnienia, czyli od przeszło 100 lat,
ma opinię szkoły wychowującej
i kształcącej młode pokolenia  
w duchu patriotycznym na
przyszłe elity tego kraju. Podobne
założenia ma także obecne
grono pedagogiczne, które
narzuca nam bardzo wysoki
poziom nauczania, z jednej
strony zmuszając do ciężkiej
harówki i powodując ogromne
zmęczenie, z drugiej mając
nadzieję, że ta ciężka praca uczyni
z nas kolejnych „oświeconych”
Zamoyszczaków, godnych
nazywania się absolwentami
tej szkoły, prawdziwą elitę
społeczeństwa. Chociaż nie do
końca wiadomo, po co aż tak
duży nacisk na przedmioty, które
nie są kierunkowymi. Może to
po prostu taki wątpliwy urok
liceum ogólnokształcącego.

Sprawia to jednak, że codzienne
życie w Zamoyskim nie jest
łatwym spacerkiem. Czy ten trud
przyniesie spodziewane efekty?
Czy warto tak ciężko pracować?
Odpowiedź na te pytania przyjdzie
za kilka lat...
Nasza szkoła przywiązuje
ogromną wagę do swojej tradycji.
Są tego pozytywne przejawy, jak
cyklicznie organizowane przez
Samorząd Uczniowski imprezy,
czyli Konkurs Kolęd i Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej. Do
tradycji  należy też z pewnością
wspomniana już wcześniej bardzo
intensywna nauka. Jednakże
elitarność naszej szkoły, która
też jest w pewnym sensie
elementem tradycyjnym, jest
przez niektórych nauczycieli
odbierana jako byt stały. Można
dostrzec postawę, że bez względu
na to, co się dzieje i co się robi,
to Zamoyski jest szkołą elitarną
i każdy bezwzględne musi  się
przystosować do poziomu albo
odejść. U części nauczycieli (nie u
wszystkich!) trudno się dopatrzyć
w takiej sytuacji zrozumienia
i empatii. Takie postępowanie
działa niestety bardzo
demotywująco. Jednak są również


nauczyciele, którzy starają się
podchodzić do uczniów w dość
przyjacielski sposób, co również
wpisuje się w zamoyską tradycję,
jeszcze przedwojenną. Jakie
więc wnioski po 3 semestrach
obcowania
z nauczycielami naszego liceum?
Trudno powiedzieć, zależy od tego
czy miało się pecha, czy szczęście.
Można się dopatrzyć
jeszcze kilku mniejszych lub
większych mankamentów w
naszej szkole. Najważniejsze
jest jednak pytanie czy jesteśmy
zadowoleni z wyboru tej

szkoły? Czy spełnia ona nasze
oczekiwania? Czy widzimy
dla siebie przyszłość po jej
ukończeniu? Ja osobiście uważam,
że jest wiele rzeczy, które by
można zmienić, poprawić.
Natomiast nie sądzę, żeby w
jakiejś dobrej szkole było znacznie
lepiej i wygodniej. Ale akurat
w sytuacji oceny szkoły, ja jestem
optymistą...
Mateusz Kuchta

CZY JESTEŚ ZADOWOLONA/NY Z TEGO, ŻE WYBRAŁAŚ/EŚ
ZAMOYSKIEGO JAKO SWOJĄ SZKOŁĘ ?

NIE

44%
TAK
56%

Badanie internetowe przeprowadzone w dniach 8.02-25.02 na grupie 133
uczniów Zamoyskiego
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Powrót z ferii zawsze jest
dla ucznia niezwykle bolesny. Jak
przez rozżarzone węgle musimy
z trudem udać się do budynku
naszej ukochanej szkoły. Znów
zakładamy na siebie zobojętniałą
maskę typu „byle wytrwać”. Nie
zauważamy nawet, że wpadamy
w trybiki edukacyjnej rutyny,
która będzie nami rządzić aż do
następnej przerwy. Opcjonalnie do
piątku wieczorem.
Ferie to przejaw walki z tą
zombifikacją młodzieży i grona
nauczycielskiego. Zamiast
codziennego „wstań, do szkoły
marsz, do domu, obowiązki,
spać” jesteśmy szczęśliwie
wolni. Wstawanie na obiad nie
jest przecież niczym dziwnym.
Nareszcie znajdujemy praktycznie
nieograniczony czas dla siebie,
możemy wyjechać na narty
czy gdziekolwiek indziej. Po
pracowitym pierwszym semestrze
wszyscy mogą odetchnąć z ulgą
i nabrać sił na nadchodzący drugi.
Jednak po dwóch tygodniach
przychodzi szara, smutna
rzeczywistość. Zamiast budzących
nas promieni słońca, budzimy się
często przed porankiem. Wiem,

przesładzam, ale chyba każdy tak
to odczuwa. A szkoda. Bo czyż nie
lepszym uczniem jest wyspany,
młody człowiek,
z wypoczętymi szarymi
komórkami, gotowy do nabycia
wiedzy? W przeciwieństwie do
ucznia zombie marzącego na
porannych lekcjach wyłącznie
o kubku gorącej czarnej kawy,
jedynej substancji mogącej nadać
jego życiu siły
i sens. To samo tyczy się przecież
nauczycieli. I ich chronicznie
nieprzespanych nocy oraz pogoni
za klasówkami.
Niestety, ferie, jakby to poetycko
powiedzieć, uleciały jak wiatr.
Wchodzimy w nowy semestr
i musimy pogodzić się z tą
wiadomością. Moja rada? Zagryźć
zęby i ruszyć do przodu.
Chociaż z drugiej strony łatwo tak
powiedzieć. Trudniej zrobić.
Najgorszy jest jednak sam fakt
zakończenia ferii, z którym
niełatwo się pogodzić. I zawsze
pozostaje w nas cichy, łkający
głosik, który woła „dlaczego nie
trzy tygodnie”...?
Kuba Drożdż


PORADNIK
POMYLONEGO
KARDIOLOGA
Mnóstwo ludzi
kojarzy miesiąc luty z bardzo
specyficznym „świętem” –
walentynkami. To dzień, w którym
pary celebrują swoją miłość,
wręczając sobie upominki. To
dzień pełen serduszek, o kształcie
bynajmniej nie sercowym,
aniołków, lukru i wszechobecnej
„słodkości”. Zasadnicze pytanie
brzmi, czym tak naprawdę są
walentynki, a czym być powinny.
Walentynki mają swój
rodowód aż w Starożytnym
Rzymie. Obchodzone były
wówczas w połowie lutego
tak zwane Luperkalia, święto,
podczas którego celebrowano
poszukiwanie przez mężczyzn
wybranki serca oraz czczono
szczęście już istniejących
małżeństw. Powstały kilkanaście
stuleci później dzień św.
Walentego nawiązywał do tej
tradycji, do której z czasem
dołączyły nowe elementy, jak
istniejące do dziś pisanie kartek
walentynkowych. Natomiast
stosunkowo młodą (czytaj:
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pochodzącą z epoki komercji)
tradycją stało się dawanie
początkowo drobnych, z biegiem
lat coraz większych upominków
i prezentów. Komercjalizacja
codziennego życia zagarnęła ideę
walentynek w całości. Niewiele
już znaczy zwykła miłość,
często najważniejszy staje się
wymyślny prezent podarowany
przez partnera, który w żadnym
razie nie może być lepszy od
tego, który dostała koleżanka. W
galeriach handlowych zaczyna
się więc szaleństwo ogromnych,
pluszowych misiów,  różnorodnej
biżuterii z wszechobecnymi
sercami, bluzek i innych części
ubrań z napisem „Kocham Cię”
i praktycznie wszystkiego, co
można zamknąć w kształcie tego
abstrakcyjnego serca. Sprawia
to wrażenie, że walentynki są
jedynym dniem w roku, kiedy
para może okazać sobie miłość
czy kupić wzajemnie prezenty.
Komercja wypaczyła podniosłą
początkowo ideę święta. Znowu...
Zbliża się także marzec

a z nim następne święto – Dzień
Kobiet, również wywodzący się ze
Starożytnego Rzymu. Ówczesna
idea tak zwanych Matronaliów
przewidywała, że mężowie
dają swoim żonom upominki                                         
i spełniają wszystkie ich
zachcianki. Później święto
to zostało na wiele stuleci
zapomniane. Powróciło dopiero
na początku XX wieku jako
hołd dla kobiet walczących o
równouprawnienie i przez wiele
lat właśnie w takiej formie
było obchodzone. Dopiero                      
w drugiej połowie minionego
wieku, ze względów (a jakże!)
komercyjnych powrócono do
starożytnej formuły święta, przy
czym zostało ono zglobalizowane
w taki sposób, że wszyscy
mężczyźni powinni sprawić jakiś
chociażby drobny upominek
dla każdej znajomej kobiety.
Idealny sposób na zarobek. Po
walentynkach więc zaczyna
się sprzedaż potencjalnych
prezentów dla pań, znacznie
większe dochody notują też
kwiaciarnie. Panie zaś chętnie
w tym uczestniczą i nie ma się
czemu dziwić, w końcu kto nie
lubi dostawać prezentów...
W ciągu roku
„obchodzimy” po kilka razy dni

dziewczyny i chłopaka. Bo w
końcu właściciele sklepów też
ludzie i muszą na czymś zarobić.
Takie okresowe wzrosty sprzedaży
miłosnych akcesoriów są dla nich
bardzo dobre. A ludzie ulegają tej
modzie, czasem pod przymusem.
Bo przecież jeżeli on kupił swojej
dziewczynie naszyjnik
z serduszkiem, to jeżeli ja mojej
nie kupię, ona się obrazi. Więc
hulaj dusza, piekła nie ma,
a sklepy czekają. I cały czas
zyskują...
Mateusz Kuchta



NOC KUPAŁY - SŁOWIAŃSKIE WALENTYNKI

   W dzisiejszych czasach bardzo
popularne jest obchodzenie
Walentynek - dnia zakochanych.
To przesiąknięte komercją święto
„przypełzło” do nas z zachodniej
Europy, mając swój początek w
starożytnym Rzymie, gdzie było
znane pod nazwą Luperkalia.

A właściwie Noc Kupały.

   Jest to barwne i radosne święto
ku czci ognia, wody, słońca              
i księżyca, urodzaju, płodności,
radości i miłości. Odbywa się           
w najkrótszą noc w roku, w dniu
przesilenia letniego, z 21 na 22
lub z 23 na 24 czerwca. Nazwa
   Jednak spójrzmy prawdzie           pochodzi od obowiązkowej
w oczy. Nie jesteśmy obywatelami podczas nocy świętojańskiej
kąpieli. Kościół, misjonarze           
starożytnego Rzymu. Ci już
nie żyją. Jesteśmy Słowianami
i świeccy władcy chrześcijańscy
na próżno próbowali zwalczyć
i powinniśmy świętować
owe święto, ale coś im za bardzo
po swojemu! Bo Polacy nie
gęsi, swoje Walentynki mają.                    nie wyszło. Przekształcili Kupałę
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   Noc Kupały ma według mnie
więcej wspólnego z prawdziwą
miłością niż obchodzone w lutym
   
święto przesycone serduszkami,
Kupałę obchodzono wraz
misiami i innym badziewiem. Na
z nadejściem nocy. Wygaszano
szczęście kilku mądrych ludzi
w okolicy wszelkie ogniska lub
reaktywowało nasze rodzime
inne źródła światła, rozpalając
jednocześnie wielkie stosy                święto i bezproblemowo można
udać się na jego obchody, nie
z jesionowego i brzozowego
drewna  nad zbiornikami wodnymi musząc obawiać się, że pobożny
władca z okolicy spali nas               
- rzekami, jeziorami itp. Do rana
w nagrodę na stosie. A więc,
tańczono wokół ognisk, skakano
bracia      i siostry, świętujmy!
przez płomienie, wesoło się
bawiono i kąpano. Oczywiście
były także wróżby. Szukano
wtedy także tajemniczego kwiatu
Jacek Wiśniewski
paproci, który kwitł tylko w tę
szczególną noc. Miał on dawać
szczęście, dostatek, a także
mądrość i siłę oraz bogactwo.
Dlatego szukali go głównie
panowie.
na uroczystość ku czci Jana
Chrzciciela.

   Faktem jest, że w Noc Kupały
odbywała się także inicjacja
seksualna młodzieży, która często
kończyła się sympatyczną orgią.
Budziło to oczywiście odrazę              
i zgorszenie u cnotliwych panów
obarczonych celibatem. Podczas
Nocy dziewczyny i chłopaki
mogli, bez narażenia się na
drwiny, udać się wraz z obiektem
swych westchnień na romantyczny
spacer i… I tak dalej.
11

Od dłuższego czasu szerzy
się moda na zdrowe i aktywne
życie bez uzależnień. Sprytnie
wykorzystał to inspektor Policji
Grzegorz Jach - inicjator akcji –
który osiem lat temu zorganizował
pierwszy Przystanek PaT.
PaT to program, którego celem
jest promowanie mody na życie
bez uzależnień. Społeczność
PaT-owska - liczba jej członków
bardzo szybko wzrasta wykorzystuje w tym celu różne
formy artystycznego wyrazu. Od
początku istnienia akcji powstało
wiele spektakli teatralnych,
filmów krótkometrażowych,
utworów muzycznych, które
ukazują w bardzo przejrzysty
sposób problem uzależnień,
głównie wśród młodzieży.
W efekcie działania PaT-u
uaktywniło się wiele osób, dzięki
programowi mogących działać na
rzecz innych. Zaczęły powstawać
12 GONIEC ZAMOYSKI

różne akcje ściśle powiązane
z głównym programem. Ich
działalność PaT-owicze mogą
odczuć na przykład podczas
trwania dorocznego Przystanku.
Jedną z takich akcji jest „Sianie
Dobra”. Jej celem jest po prostu
wprawienie ludzi w pozytywny
nastrój.
Przystanek PaT jest chyba
dla każdego, kto był na
choćby jednym, przeżyciem
fantastycznym i zapadającym
w pamięć. Świadczy o tym
chociażby liczba jednodniowych
imprez organizowanych na terenie
całej Polski, które odbywają
się niezależnie od głównego
Przystanku (w tym roku 9-14lipca
w woj. łódzkim).
Sam Przystanek to okres
wzmożonych działań
artystycznych. Można tu spotkać
ludzi z całej Polski
i nie tylko. Grupy artystyczne,
profesjonalne i amatorskie,
wszechobecna, koordynująca
całą zabawę policja, goszczą
tu również znane osoby takie
jak Magdalena Różczka czy (w
przypadku ostatniego Przystanku)
Jurek Owsiak. Przez pięć dni
wszyscy PaT-owicze skupiają
się na 30 różnych zajęciach
mających postać warsztatów

TARGI MODY

(fotograficznych, tanecznych,
wokalnych, plastycznych,
radiowych, capoeiry, teatralnych,
dramy… dużo by wymieniać), by
piątego dnia zaprezentować efekty
swej pracy w Wielkim Finale
imprezy.
PaT to program, który daje realną
szansę przełamania uzależnienia
i ,niepopadania w następne. Łączy
ludzi, pozostawia wspomnienia na
całe życie, daje energię, wiarę w
siebie, pozwala pomagać innym
i sobie samemu, rozwija
wrażliwość na drugiego
człowieka, sprawia, że z wrogów
ludzie stają się przyjaciółmi…

wiele podobnych rzeczy można
by o PaT-cie napisać i najlepsze
jest to, że wszystkie byłyby
prawdziwe.
Małgosia Watras
http://pat.policja.gov.pl/ dla
zainteresowanych…
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Felieton
Przyjaźń w XXI wieku
W tym numerze miałem
pisać o czymś innym, ale są
sprawy ważne i ważniejsze.
Tym ważniejszym tematem jest
przyjaźń. Czasem nie zdajemy
sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy
związani z niektórymi osobami,
które widujemy codziennie.
Dopiero, gdy nasze życiowe drogi
się rozchodzą, dochodzimy do
wniosku, że to oni byli jednymi
z najważniejszych osób w naszym
życiu.  Co wtedy robić?
Poza płaczem, zostaje nam
utrzymanie tych więzi za wszelką
cenę. Świat nie kończy się na
codziennej rutynie. Posiadamy
bowiem tak dużo wolnego
czasu, którego nie potrafimy
zagospodarować, że trudno nam
sobie wyobrazić, czym jest dobry
plan dnia.
Wracając jednak do przyjaźni,
nie dajmy sobie wmówić, że
można być szczęśliwym, będąc
człowiekiem z dobrą pracą,
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wykształceniem, mnóstwem
pieniędzy, ale bez przyjaciół.
Miłość jest złudna, a prawdziwa
przyjaźń nigdy nie rdzewieje.
Jeśli ktoś czytający to, nie ma
przyjaciół, to mu współczuję.
Anonimowy czytelniku, weź
sprawy w swoje ręce, wyjdź na
zewnątrz i nie bądź samotny. Ja
wiem, że niektórzy twierdzą,
że preferują taki styl życia, ale
prawda jest taka, że nikt nie lubi
być sam. Wywodzimy się
z gatunku zwierząt stadnych.
I może na tym skończę ten
felieton, który wyjątkowo jest
luźną myślą rzucaną przeze mnie
w otchłań. Albo i nie. Pamiętajcie,
przyjaciele, to najlepsza rzecz,
jaka może was w życiu spotkać
Jędrzej Mikucki

Rock- wymarły gatunek?
fot. G.Adach

   Zaobserwowałam niedawno
ciekawe zjawisko, choć nie jest
ono nowe. Wszyscy znają kultowe
kapele rockowe z XX wieku, przy
których muzyce bawił się  cały
świat. Mam na myśli takie zespoły
jak The Cure, The  Rolling Stones,
Pink Floyd, The Doors czy Queen.
Ok.  2000r., może nieco później,
w radioodbiornikach powoli
milkną klasyki gatunku. Rock
zaczyna wymierać i cały świat
zalewa fala komercyjnego popu
i jego odmian. Nie twierdzę, że
pop jest zły, ale on wyparł  całą
różnorodność
z rynku muzycznego. Hity
jednego miesiąca, o których nikt
długo nie pamięta, zajęły miejsca
klasyków znanych i lubianych
od lat. Osobiście już dawno
przestałam wierzyć, że na rynku
muzycznym pojawi się wreszcie
coś, co będzie niosło jakąś wartość
artystyczną.
   Dostałam link do piosenki, „All
those friendly people” zespołu

The Funereal Suits. Wyrosła ona
pośród komercyjnego bagna jak
kwiat. To jest oczywiście tylko
jeden z wielu przykładów, jakie
mogłabym przytoczyć. Okazuje
się, że w czasach, kiedy ostatni
niezależny polski rockowy zespół
odrzuca swojego lidera i staje się
popowym, na świecie powstają
inne grupy rockowe, o których
nikt nigdy nie słyszał
z jakichkolwiek mediów. Nikt ich
nie promuje, choć mają ogromny
potencjał. Przytoczę tu przykład
już i tak ostatnio krytykowanego
Justina Biebera. Osoba znana,
promowana, mimo że nikt nie zna
jego piosenek, człowiek jednego
komercyjnego przeboju, który
jest znany z tego, że jest znany,
a nie z prawdziwej twórczości.
Kolejnym powodem mogą być
uprzedzenia społeczeństwa do
nowych zespołów. Ale przecież
każdy zespół, nawet ten najlepszy
(np. The Beatles) zaczynał od
garażowego grania jako anonim
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bez nazwy. Kolejny przykład
młodych rockowych zespołów,
tym razem bliższy, bo rodzimy.
Zespół Bezsensu. Nikt ich nie
promuje, nikt ich nie zna. Nikt
nie wie, gdzie koncertują. A na
widok plakatu koncertu gwiazdy
amerykańskiej w Łodzi serce się
kraje.
   W czasach powszechnej               
i wszechobecnej komercji, gdzie
człowiek jest pewien, że jedyne na  
co może liczyć od kultury, muzyki
czy mediów to bezużyteczne
i niczemu niesłużące resztki
rozrywki masowej. A jednak takie
piękne kwiatki rosną....
    Jestem bardzo zadowolona,
że ktoś próbuje ratować ten
skomercjalizowany świat,
niczym Beatelsi w animowanym
filmie “Żółta łódź podwodna”
(„Yellow Submarine”), gdzie
przezwyciężają zła rękawiczkę
niszczącą świat na rzecz miłości
(gra słów „Glove” i „Love”).
Poradzili sobie ze wszystkimi
problemami wspólnie, traktując
wszystko jako żart, bawiąc
się przy tym świetnie. Może
to jest właśnie jest recepta na
uzdrowienie muzyki? Możliwe, że
tylko tak można wskrzesić rynek
muzyczny? Spontaniczne grupy
przyjaciół, tworzących muzykę
dla muzyki, a przy tym bawiące
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się, a nie pojedynczy artyści
wnoszący sobą tylko kilka barw
i trochę pudru. To właśnie jest
lek! Prawdziwe zespoły, grające
stary dobry rock! Może to właśnie
ta droga, która powinny pójść
wytwórnie muzyczne, kierując
sie jakością, która jest chętnie
odbierana. To tak jak z dobrą
czekoladą. Uważasz, ze droga,
a czym ona może się różnić  od
taniej czekolady. Ale kiedy ktoś
Cię poczęstuje tą lepszą i sam
zobaczysz różnicę, już nigdy
nie będziesz chciał jeść innej.
Każdy kawałek będziesz połykał
z nabożną świętością, modląc się,
by w opakowaniu został jeszcze
jeden i jeszcze jeden. Może gdyby
koncerny muzyczne zmieniły
nastawienie i nie robiły ludziom
sieczki z mózgu, próbując im
wcisnąć prostacką rozrywkę, może
wtedy zaczęłoby się cokolwiek
zmieniać na lepsze. Proponuje
wspierać niezależnych artystów,
promujmy ich twórczość, tak
jak kiedyś, bo niedługo będą
wydawane płyty, na których
jedyną muzyką będzie cisza,
a wmówią nam że to muzyka.
Cisza jest piękna, ale nie w roli
muzyki....                
                                                       
                    Weronika Pisula

RECENZJA

“Niemożliwe”
Tsunami to ogromna
fala oceaniczna, która może być
wywołana np. trzęsieniem ziemi
lub wybuchem wulkanu. Na
pełnym morzu fale tsunami mogą
przemieszczać się z prędkością
nawet do 900 km/h, przy brzegu
osiągając wysokość nawet do
kilkudziesięciu metrów. Zjawisko
to najczęściej spotykane jest w
rejonie Oceanu Indyjskiego, a fale
tsunami największe spustoszenie
sieją w nadbrzeżnych krajach tego
regionu.
Jedną z najbardziej
przeżywanych tragedii ostatnich
lat było trzęsienie ziemi oraz
tsunami przez nie spowodowane,
które miały miejsce rankiem 26
grudnia 2004 roku. Skutkiem
trzęsienia ziemi o sile dochodzącej
do 9,1 w skali Richtera, były
olbrzymie fale tsunami, które
uderzyły w nadbrzeżne rejony
kilku państw Azji Południowej.
fale te osiągały wysokość nawet
do 15 metrów. Zatopionych
zostało przez nie wiele
nadbrzeżnych miejscowości oraz
kurortów wypoczynkowych, które
w tym okresie były pełne turystów
spędzających tam okres Świąt
Bożego Narodzenia. Tsunami

spowodowało wiele zniszczeń,      
a liczba ofiar wyniosła ponad 230
tys. ludzi. Dla osób, które przeżyły
tę tragedię, wspomnienie tych dni
jest chyba jednym z najbardziej
traumatycznych.
Na podstawie
historii rodziny, której udało
się przetrwać, powstał film
“Niemożliwe” w reżyserii Juana
Antonio Bayona. Opowiada on
o małżeństwie z trójką dzieci,
które spędzało zimowe wakacje
w ośrodku wypoczynkowym
w Tajlandii. Początek filmu to
sceny ich odpoczynku, zabawy
w hotelu, przy basenie oraz na
plaży. Później na skutek wdarcia
się na ląd fali tsunami, rodzina
zostaje rozdzielona: matka walczy
o przeżycie z najstarszym synem
Lucasem, ojciec zostaje z dwójką
młodszych braci. Film opowiada
historię ich walki o przetrwanie,
przedostania się w bezpieczne
rejony, niedotknięte kataklizmem,
oraz próby odnalezienia się w
chaosie, który zapanował po
przejściu fali tsunami.
Odtwórcami głównych
ról są znani aktorzy:  Naomi
Watts (“Ring”, “King Kong”)
oraz Ewan McGregor (“Gwiezdne
17

Wojny”,  “Moulin Rouge”) Zagrali
wyśmienicie, świetnie ukazując
emocje. Jednak chyba największe
uznanie należy się Tomowi
Hollandowi , który wcielił sie w
rolę najstarszego syna. Był to jego
debiut aktorski, ale poradził sobie
znakomicie. Według mnie to on
jest gwiazdą tego filmu.
Nie powinnam streszczać
fabuły, ale mogę napisać,
że ukazuje ona kataklizm,
odwagę ludzi, ich bezsilność
wobec żywiołu oraz walkę o
przetrwanie. Dzięki trzymającej
w napięciu muzyce, sporej  ilości
drastycznych scen, świetnym
efektom specjalnym oraz genialnej
scenografii możemy poczuć
się jak w centrum wydarzeń.
Opowieść przeraża i naprawdę
mocno wzrusza. Autorzy postarali
się o dużo scen powodujących
u wrażliwych łzy. Jestem pod
wrażeniem oszałamiającej
charakteryzacji wszystkich
aktorów, także statystów. Bardzo
realistycznie był odtworzony
również wygląd tego, co zostało z
miast oraz szpitali pełnych ludzi.
Tym, co jeszcze mnie zachwyciło,
były sceny kręcone pod wodą.
Czarne tło, bulgot wody i nagle
pojawiające się urywki „widziane”
przez tonącego zapierały dech w
piersiach.
Jak na razie piszę
o samych zaletach, ale
film nie jest aż tak idealny.
Trudno mi ocenić, czy był on
realistyczny. Obejrzałam wiele
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filmików nakręconych przez
świadków tsunami w 2004 roku
przedstawiających nadejście fali.
W każdym miejscu wyglądało
ono inaczej. Uważam, że film
był zrobiony „po hollywodzku”,
jednakże chyba nadal realistycznie
przedstawiał katastrofę. Na pewno
nie radzę go oglądać osobom
bardzo wrażliwym, ponieważ
jest w nim naprawdę sporo
drastycznych scen ukazujących
zwłoki, rany, chorych oraz
cierpiących w szpitalach.
W połowie filmu, z powodu
okropnych i smutnych scen,
pojawiła mi się w głowie myśl
„nie dam rady, nie obejrzę go do
końca”. Na szczęście szybko to
minęło, gdyż bardzo wciągnęłam
się w fabułę. Film wywarł na mnie
jednak aż tak duże wrażenie, że
długo po wyjściu z kina po prostu
nie mogłam się otrząsnąć.
Filmu nie obejrzałabym
kolejny raz, jednak pierwszego
nie żałuję. Emocje w nim ukazane
są tak silne i niesamowicie
prawdziwe, że polecam zabrać
ze sobą do kina opakowanie
chusteczek. Nie zachęcam, ale
też nie zniechęcam do obejrzenia
go, nie każdy lubi tego rodzaju
filmy. Trzeba być po prostu
przygotowanym na realizm             
i pamiętać, że jest on oparty na
faktach i przedstawia katastrofę,
która naprawdę miała miejsce.
Julka Kaczorowska

Parówka, czyli wytwórnia decybeli

Warszawa nie jest już
taka jak kiedyś. Z początkiem
roku zniknął jeden z jej symboli.
Symbol, który każdy mógł bez
problemu zobaczyć, spacerując
ulicami stolicy. Tramwaj 13N, bo
o nim mowa, woził warszawiaków
ponad pół wieku. Od końca lat
pięćdziesiątych służył tysiącom
mieszkańców
w drodze do szkoły, pracy, domu,
teatrów, kin. Przez pięćdziesiąt
lat jego charakterystyczne
wycie przypominające dźwięk
syreny alarmowej i obły kształt
(stąd nazywany był „parówką”)
były nieodłącznym elementem
krajobrazu stolicy. Wraz z
rokiem 2012, parówki zniknęły,
zastąpione całkowicie przez
nowoczesne, niskopodłogowe
tramwaje.

Wszystko zaczęło się
w latach 50. Warszawa nadal lizała
wojenne rany. Wiele dzielnic
wciąż leżało
w gruzach, stąd cała ówczesna
aktywność budowlana skupiała
się na odbudowie zniszczonych
kwartałów ulic. Inne dziedziny
były zaniedbywane. Brakowało
infrastruktury, autobusów było
jak na lekarstwo, rozpadające się
tramwaje, pamiętające jeszcze
czasy rosyjskich carów, jeździły
przepełnione. Tymczasem
ludności przybywało
w zawrotnym tempie.
Z tego powodu władze,
z Gomułką na czele, podjęły
decyzję o skonstruowaniu
nowego, polskiego tramwaju.
Miał mieć nowoczesny, obły
kształt, osiągać zawrotną wówczas
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prędkość 70 km/h oraz przede
wszystkim wycofać archaiczne
i powolne wagony z pierwszej
połowy XX wieku.
Owocem tego
postanowienia został tramwaj
nazwany 13N. Pierwszy
przyjechał do stolicy w 1959 roku.
Początkowo pechowa liczba
w nazwie zobowiązywała
– wagony psuły się na potęgę,
blokowały ruch, a nawet
samoczynnie zapalały się.
Okazało się, że polski przemysł
nie był jeszcze w stanie
produkować tak nowoczesnych
rozwiązań technicznych. Dopiero
modyfikacja zakładów rozwiązała
ten problem. Parówki w końcu
przestały się psuć.
Do końca lat 60. parówki
zawładnęły torowiskami stolicy.
Wyparły stare, rozklekotane
wagony. Były świadkami wielu
wydarzeń historycznych,
np. studenckiego Marca 1968,
rozpędzanych przez milicję
demonstracji w stanie wojennym
czy stosunkowo niedawnej walki
kupców z policją
i komornikiem o halę KDT.
Wystąpiły w wielu peerelowskich
filmach: „Czterdziestolatku”,
„Poszukiwany, poszukiwana”,
a nawet  w „Tytusie, Romku
i A’Tomku”, gdzie parówka
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posłużyła tytułowym bohaterom
za statek kosmiczny.
Swoimi przesuwanymi
oknami zapewniały latem
najskuteczniejszą i najdoskonalszą
„klimatyzację”. Zimą jednak
doskwierał zupełny brak
ogrzewania. Lutowe podróże
parówkami nie należały do
najprzyjemniejszych
i najcieplejszych. W drugim
wagonie miejsce pierwotnie dla
motorniczego było oblegane
przez najmłodszych pasażerów,
przeświadczonych, że oni sami
prowadzą tramwaj. Przy każdym
ruszaniu i hamowaniu parówki
charakterystycznie wyły, co dla
połowy było ucztą dla ucha, dla
reszty – niemiłosiernym hałasem.
Jednak ich kres musiał
kiedyś nastąpić. Od początku
lat 80., kiedy po stolicy jeździło
ponad 800 parówek, w grudniu
2012 roku zostało ich kilkanaście.
Z początkiem bieżącego roku
wagony typu 13N nie wyjeżdżają
już na ulice Warszawy. Ostatni
raz obsłużyły warszawiaków
w sylwestrową noc 2012/2013.
Tym samym zniknął jeden
z warszawskich symboli.
Symboli na miarę londyńskich
piętrowych autobusów czy żółtych
nowojorskich taksówek.
Robert Bengsz

Ciemnia fotograficzna- czyli jak poprzednie pokolenie bawiło się
w łazience
To trochę bardziej
Zacznijmy może od tego, że na
skomplikowane, ale nie takie
początku zdjęcia robiło się na
czarno-białej błonie fotograficznej trudne, jak mogłoby się wydawać
(do czasów szklanych płyt cofać
Na początku musimy naszą kliszę
się nie będę), zrobionej
włożyć po ciemku do koreksu,
z celuloidu.
pojemnika, w którym po kolei
Następnie zdjęcia były
kąpiemy materiał światłoczuły w:
niewidoczne, jednak istniały
na kliszy. Tutaj z pomocą
- wywoływaczu, który
przychodziła ciemnia
pokazuje obraz na kliszy
fotograficzna.
- przerywaczu, który  
przerywa działanie chemii
na kliszę
Jak zapewne kojarzycie z filmów,
- utrwalaczu, który utrwala
jest to pomieszczenie, gdzie
obraz na kliszy na stałe
świeci się tajemnicze czerwone
Następnie, musimy wziąć
światło, a ludzie maczają w
powiększalnik, czyli lampę,
wanienkach papiery, na których
nagle pojawia się zdjęcie.
która równomiernie podświetla
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kliszę tak, aby jej cień padł na
papier światłoczuły. Papier ten
zachowuje się jak klisza. Trzeba
go wymoczyć w trzech kąpielach,
by pokazał się obraz, ale nie
w koreksie, a w specjalnych
kuwetach. Potem papier musi
wyschnąć.

,

Ta instrukcja dotyczy tylko
czarno białej fotografii. Kolorowe
negatywy muszą bowiem być
kąpane w trzech wywoływaczach,
a slajdy w sześciu. Także
temperatura odczynników musi
być bardziej dokładna. W czarnobiałych kliszach te wahania mogą
wynosić +/- 5 stopni Celsjusza,
a w kolorowej +/- 0,5 stopnia
Celsjusza. I to jest właśnie powód
wyparcia ciemni przez minilaby,
czyli maszyny, w które wkłada się
kliszę, a one robią wszystko za
nas. Tak samo z odbitkami. Nawet
najtańsze drukarki atramentowe
radzą sobie świetnie z drukiem
małych odbitek.
Jest jednak rzecz, w której ciemnia
wygrywa z całą tą technologią...
Magia obcowania z nośnikiem.
Jędrzej Mikucki
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„Sen”

TWÓRCZOŚĆ

Gdy zamykam dłonią oczy,
nie widać zła
i wielu postaci kłamstwa.
Świat staje się taki
naturalny,
zwyczajny, obojętny
i banalny.
Nikt o nic nie prosi,
nikt nie szlocha.
Cisza,
absolutna i przeszywająca
jak zimowe dłuto
wykute w kuźni
siódmego kręgu piekła.
Kompletna pustka.
Lekki wstrząs.
Coraz cięższa ciemność.
Wreszcie,
upragniony
błogi stan.
Mogę już iść,
marzyć, śnić.
Żyć.
Lepiej tak niż w ogóle.
Po zachodzie słońca
budzą się potwory,
a pod powiekami
kryją się marzenia.
                                                  
                                                            
Weronika Pisula
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ZŁOTE USTA

-„Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. A Ty masz być złoty
chłopak” – p. prof. Marzena Domarecka
-„Straszliwa dziura, gdzie rosną śrubokręty i konie na palcach
gwiżdżą” – p. prof. Leszek Kozłowski
-„Dziewczęta, to nie jest dobry materiał na męża” – p. prof. Edyta
Ołdakowska-Dębek
-„Ty się udław tą marchewką, albo jedzą wszyscy, albo nikt” – p.
prof. Domarecka
-„Podoba mi się ta odpowiedź. Tylko szkoda, że jest błędna...”
– p. prof. Emilia Kędziorek

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