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To już jest koniec
To już jest koniec
Nie ma już nic
Jesteśmy wolni
Możemy iść
Tekst tej piosenki Elektrycznych Gitar już niedługo być może
wybrzmi na ustach niektórych Zamoyszczaków. Mimo, że ta piosenka
nie ma nic wspólnego z zakończeniem roku szkolnego, to jednak
świetnie się na tę okazję nadaje. To już jest koniec sprawdzianów,
kartkówek, odpowiedzi i prac domowych. Nie ma już konieczności
wstawania codziennie rano, ciągłej nauki, siedzenia i słuchania po
osiem godzin dziennie. Jesteśmy wolni od szkoły, codziennego,
powtarzalnego i dość męczącego rytuału. Możemy iść. Dokąd?
Przed siebie, gdzie dusza zapragnie, z kim chcemy. Taki jest urok
wakacji. Wolność i spokój. Życzę więc wszystkim miłej wolności
i do zobaczenia po wakacjach. To już jest koniec. Nie ma już nic.
Jesteśmy wolni. Możemy iść.
M.K.



Mijający rok

Rok szkolny 2012/2013 powoli
dobiega końca. Każda rzecz
ma swój określony czas, swoje
miejsce. Wszystko się kiedyś
zaczyna i kończy. Dla mnie kończy
się pierwszy rok w Zamoyskim. Nie
mogę się zgodzić, że był to łatwy
rok, ale prawdą nie jest także, że
był on niesamowicie trudny.
Szkoła zmieniła wszystko, cały
styl mojego życia. Zaczynając
od wcześniejszego wstawania,
poprzez późniejszy powrót do
domu. Wielu rzeczy trzeba było
sobie odmówić, wielu spotkań ze
znajomymi, filmów czy książek na
rzecz nauki do bardzo późnych
godzin nocnych. Nocy przy
szkolnych książkach z kilkoma
(2-4) godzinami snu nawet nie
liczę, bo byłoby to bezsensowną
czynnością. O wiele łatwiej jest
policzyć te całkowicie przespane.
Idąc do Zamoyskiego na jednym


z forów dotyczących liceów
przeczytałam, że jedną z wad
szkoły jest brak ciekawych ludzi.
Nie wiem, może mój światopogląd
jest zbyt ogólny, ale nie spotkałam
tutaj ani jednej nudnej osoby.
Wręcz przeciwnie, każdy kogo
poznaję jest niesamowitą
indywidualnością, osobą
niezwykłą, o nieprzeciętnych
zainteresowaniach. To właśnie
tutaj poznałam najciekawsze
osoby.
Może to nie był łatwy rok,
z ogromną ilością odpoczynku. Ale
mimo to cieszę się, że wybrałam
tę szkołę. I wiem jedno, że dzięki
niej napiszę maturę najlepiej, jak
umiem. Więc chyba warto przeżyć
tak jeszcze dwa lata.
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Weronika Pisula

Skrzypienie

Minęło już pięć miesięcy od
czasu, gdy w styczniu został
wybrany nowy skład Prezydium
Samorządu Uczniowskiego.
Symboliczną władzę w szkole
objął Krzysiek Nowicki wraz z
zastępcami - Antonim Żukowski
oraz Agnieszką Nitek. Obiecywali
wiele, ale co z tego się spełniło?
Mając w pamięci pracę
Samorządu pod przewodnictwem
Filipa Dymitrowskiego, można
odnieść wrażenie, że teraz
nic się w Zamoyskim nie
dzieje. Taką też opinię można
najczęściej usłyszeć wśród
uczniów. Sam przewodniczący
przyznaje, że faktycznie trudno
jest się obecnie pochwalić
jakimiś osiągnięciami, jednak
czerwiec ma być miesiącem

władzy

przełomowym. Twierdzi jednak,
że ,,ciężko coś zrobić w interakcji
z uczniami, gdyż większość
z nich wpada na Smolną,
by odpracować to, do czego
oświata nawołuje’’. Podkreśla
bardzo dobrą współpracę
i komunikację z Agnieszką
Nitek oraz brak jakiegokolwiek
wkładu Antoniego Żukowskiego
w pracę. Wiceprzewodniczący
twierdzi natomiast, że współpraca
jest niemożliwa, ponieważ
„przewodnictwo opiera się na
wyznaczaniu zadań brzmiących
tak enigmatycznie jak: <<trzeba
coś zrobić>>”. Zarzuca również
brak jasno wyznaczonych celów
i komunikacji. Najpełniejsza
jest wypowiedź jedynej
przedstawicielki klas pierwszych
w samorządzie, Agnieszki


Nitek: „Z Krzyśkiem i Antonim
ustalamy wszystkie działania
samorządu, nie ma między nami
nieporozumień, jestem z naszej
współpracy bardzo zadowolona.
Dziwią mnie niektórzy
uczniowie zarzucający nam
brak jakiegokolwiek działania.
Inicjatyw, konkursów itp. było
w tym semestrze naprawdę dużo,
a chętnych jak na lekarstwo.
Konkurs piosenki obcojęzycznej,
konkurs fotograficzny
i literacki. Czekam, aż wzrośnie
zainteresowanie takimi imprezami,
bo bez aktywności wszystkich
uczniów nasze działanie nie ma
sensu. Na szczęście są też osoby,
które bardzo aktywnie uczestniczą
w życiu szkoły i bardzo im za to
dziękuję. W najbliższym czasie,
oczywiście po zakończeniu matur,
czeka nas kilka fajnych inicjatyw,
które na pewno zadowolą
wszystkich Zamoyszczaków.”
Z powyższej wypowiedzi
wypływają dwa wnioski. Po
pierwsze brak porozumienia jest
tylko na linii Nowicki-Żukowski.
Po drugie, jednym z największych
problemów w pracy samorządu
jest brak aktywności uczniów w
organizowanych konkursach i
imprezach, co sprawia wrażenie,
że
w Zamoyskim nic się nie dzieje.


Nie da się co prawda ukryć, że
poziom rozreklamowania akcji
Samorządu jest bardzo niski,
nieliczne i niezbyt zwracające
uwagę ogłoszenia w słabo
wyeksponowanych miejscach
utrudniają dowiedzenie się
o istnieniu różnych ciekawych
inicjatyw. Jednak musi się zmienić
zarówno mentalność uczniów
Zamoya, jak i stopień współpracy
członków PSU, jeśli chcemy
ujrzeć efekty.
We wrześniu planowany
jest festiwal MROK, będzie
również druga tura konkursu
fotograficznego. Miejmy nadzieję,
że tym razem chętnych do udziału
nie zabraknie. Dotychczasowe
osiągnięcia samorządu nie
wyglądają imponująco, jednak
być może czerwiec rzeczywiście
będzie przełomowy, z korzyścią
dla uczniów zakończą się
rozmowy prowadzone z dyrekcją,
coś się zmieni, będzie lepiej. Teraz
samorządowcy mają czas przez
wakacje przemyśleć drugą część
swojej kadencji i we wrześniu
ruszyć dziarsko do pracy.
Powodzenia.
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Mateusz Kuchta

Cudze chwalicie,
swego nie znacie
Polska jest krajem niezwykłym.
Trudno bowiem znaleźć
w Europie, a nawet na świecie
kraj, w którym pod względem
turystycznym jest praktycznie
wszystko: morze, góry, liczne
jeziora oraz różnorodne lasy.
W dobie, kiedy coraz bardziej
popularne staje się wyjeżdżanie
na wakacje czy ferie za granicę,
trzeba chyba przypomnieć
o walorach naszego kraju
ojczystego.
Po pierwsze - Morze Bałtyckie.
Często słyszy się opinie, że jest to
morze zimne, z bardzo niepewną,
zazwyczaj deszczową pogodą. W
ostatnich latach jednak cały klimat
się ociepla, nad naszym morzem
coraz rzadziej latem
- a przynajmniej w jego pierwszej
połowie - przychodzi chłód
i deszcz. Na pewno jest nieco
zimniej niż na południu Europy,
ale z drugiej strony czy leżenie
i przebywanie w aż takim
skwarze, opalenie się na ,,bardzo
ciemny brąz’’ lub ,,na skwarkę’’
- co notabene da się również
zrobić w Polsce - czy zwiększanie
prawdopodobieństwa wystąpienia
raka skóry jest takie ważne?
Równie częstym zarzutem,
z powodu którego Polacy
wybierają na przykład Bułgarię

czy inne kraje bałkańskie jest tłok
na bałtyckich plażach. Szczerze
mówiąc, chciałbym zobaczyć
pustą, bułgarską plażę... A przy
odpowiednich staraniach w Polsce
da się znaleźć spore kawałki
plaży tylko dla siebie. Bałtyk jest
unikatowy również ze względu
na budowę i - przede wszystkim
- bursztyny. Ogólnie jest to morze
często i uważam niesłusznie
krytykowane i pogardzane. A tak
naprawdę piękne, momentami
romantyczne, a ponadto nasze.
Następnym polskim elementem
turystycznym są góry. Tatry,
Sudety, Bieszczady, oraz
Świętokrzyskie. Różnych,
więc każdy znajdzie coś dla
siebie, zarówno zwykły turysta
lubiący lekkie podejścia, jak i
taternik, który woli wymagające
wspinaczki. Latem można chodzić
po licznych szlakach, zimą
zjeżdżać po stokach. Co prawda,
mówi się, że tras zjazdowych
w Polsce jest jak na lekarstwo,
czemu nie da się zaprzeczyć,
patrząc na ilość kilometrów takich
tras chociażby u naszych sąsiadów
z drugiej strony Karpat Słowaków. Znam jednak osoby,
które radośnie spędzają dwa
tygodnie na polskich stokach,
jeżdżąc na nartach, nie przejmując


się tym, że Słowacy mają więcej
tras. Da się? Da. Tylko trzeba
chcieć. Jeśli natomiast chodzi
o lato, to owszem na licznych
szlakach turystycznych jest
naprawdę dużo ludzi, ale znowu
pytanie, gdzie ich nie ma. W
kwestii malowniczości krajobrazu,
to na przykład Tatry nie ustępują
moim zdaniem Alpom. Jeżeli
kogoś to interesuje, w polskich
górach występuje również wiele
unikatowych gatunków roślin.
W czasie zarówno krótkich, jak i
długich fantastycznych wędrówek
górskich, nie można narzekać na
otoczenie, a polskie góry należą
do takich, których szczyty można
zdobyć mając nawet niewielkie
przygotowanie, choć oczywiście
nie można przesadzić, bo polskie
góry, jak każde, potrafią być
zdradliwe. Osobiście uwielbiam
polskie góry i każdemu bym je
polecił.

przestrzenie. Romantyczne
wakacje z dziewczyną?
Oczywiście. Sielski odpoczynek
na odludziu? Również. Aktywne
spędzanie czasu? Możliwe.
Mazury to świetne miejsce
zarówno na leżenie na trawie,
jak i wielokilometrowe pisze
wędrówki. Można pływać łódką,
kajakiem, żaglówką, wpław.
Można chodzić po lasach zbierając
grzyby i inne owoce leśne lub po
to, żeby iść. Można oddawać się
również wędkarstwu, a mazurskie
jeziora słyną z mnogości
gatunków ryb i wielkiej ich ilości,
to prawdziwa gratka do wielkich
fanów wędkarstwa, w tym mnie.
Mazury to region, który gorąco
polecam każdemu, kto chce
spędzić udane wakacje, bo każdy
może znaleźć tam coś dla siebie.

Mam nadzieję, że krótkie
podsumowanie tego, co
oferuje Polska pod względem
Na koniec zostawiłem mój
wakacyjnego wypoczynku, skłoni
ulubiony kawałek Polski - Mazury. przynajmniej niektórych do
Kraina Tysiąca Jezior. Podobne
zmiany planów lub przynajmniej
regiony występują w Europie
do krótkiego wyjazdu w
jedynie w Niemczech, na Litwie
Polskę. Nasz kraj jest piękny i
i w Finlandii, gdzie jest znacznie
niesamowity, a niektórzy nie zdają
zimniej. Mazury urzekają licznymi sobie z tego sprawy, powtarzając
i różnorodnymi jeziorami, lasami, stereotypy, które istnieją już od
nieregularnym ukształtowaniem
wielu lat. A Polska naprawdę
powierzchni - często można
oferuje wiele dobrego. Dla
spotkać 300-metrowe pagórki
każdego.
wystające ponad równinę i będące
świetnymi punktami widokowymi Mateusz Kuchta
na niezwykłe, mazurskie
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Co robić by nic nie-nie robić

Czas szybko mija, koniec roku
szkolnego zbliża się wielkimi
krokami, a co za tym idzie
rozpoczyna się dla nas czas lizania
ran po zmaganiach z wszelkiego
rodzaju testami, egzaminami,
kartkówkami, odpytywaniami,
sprawdzianami, klasówkami,
pracami klasowymi i kontrolnymi,
projektami… Czas, kiedy
zmartwienia dnia powszedniego

odkładamy na potem, a coś
takiego jak praca domowa zaczyna
brzmieć dziwnie obco. Magicznie
rozluźniający i odprężający czas
wakacji.
Większość z was ma już
zapewne sprecyzowane plany na
te dwa miesiące i ubolewa nad
brakiem wolnego czasu „nawet
w wakacje”. Zwracam się jednak
do tych, którzy nie wiedzą, co


czynić i mam nadzieję, że w ich
problemie jakoś pomogę, bo jak
wiadomo nadmiar wolnego jest
jeszcze gorszy niż jego brak.
Interesujecie się szczególnie
jakimś zakątkiem świata? Na
pewno. Więc wybierzecie się tam,
zwiedzicie, poznacie… wracacie
do domu i niby było fajnie, ale
przecież chciałoby się tego więcej.
A jeśli już zaspokoicie swoją
fascynację jednym regionem czy
nie zaczyna was interesować
drugi, a potem następny i jeszcze
jeden? Może od razu lepiej
byłoby się wybrać w podróż
dookoła świata? Nie, nie, nie,
zaraz, przecież na taką wycieczkę
trzeba sporych oszczędności,
no i nie każdy może sobie na
to pozwolić… Aby przybliżyć
wam oczywiste rozwiązanie tego
problemu zacytuję moją siostrę
– Wielką Podróżniczkę i zrobię
swoistą reklamę dwóch portali
internetowych – „Wiesz, mogłam
wczoraj lecieć do Mediolanu, być
tam przez trzy dni, potem
z Mediolanu do Dubaju,
następnego dnia do Sudanu i
z powrotem do Dubaju, tam
znowu być przez trzy dni, a potem
do Stambułu i to wszystko za
niewiele ponad tysiąc złotych.”
Więcej chyba nie trzeba mówić.

http://loter.pl/
http://mlecznepodroze.pl/
Moja druga propozycja to
międzynarodowy festiwal
teatralny Wertep, gdzie
w ciągu kilku dni za darmo
jest wystawianych po
kilkanaście spektakli w małych
miejscowościach na Podlasiu.
W ubiegłym roku w imprezie
uczestniczyły Narewka,
Michałowo, Czeremcha, Kleszcze,
Białowieża i Hajnówka. W tym
roku dołączą do nich Mielnik,
Orla, Policzna i Drohiczyn.
Tegoroczna piąta edycja odbędzie
się w dniach 26-28 07, oraz
1-4 08. I będzie to już piąta
jego odsłona. W tym momencie
wiadomo o dwóch zespołach,
które na Wertepie na pewno
wystąpią: Teatr Arrieregarden
z Dani i circoPitanga z Włoch.
Ale nie cieszcie się tak. Nawet
jeśli wakacje będą udane. Przy
dobrej zabawie czas szybciej mija
i już za dwa miesiąca wszystko
zacznie się od nowa!
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Małgosia Watras

Alpejska podróż
Mamy czerwiec, niedługo
upragnione wakacje. W jaki
sposób je spędzić? Co warto
zobaczyć? Polacy coraz częściej
wybierają aktywny wypoczynek,
najczęściej w formie wycieczek
rowerowych lub chodzenia
po górach. W tym artykule
przedstawię Alpy, najwyższe
pasmo górskie Europy
Alpy to wypiętrzona
w orogenezie alpejskiej część
wielkiego górskiego łańcucha
alpejsko-himalajskiego.
Rozciągają się od Austrii po
Francję, Liechtenstein, Szwajcarię
i Włochy, zahaczając przy tym
o Niemcy. W krajobrazie dominują
kotły polodowcowe oraz doliny
U-kształtne. Ponadto znajduje
się tu wiele górskich potoków
i jezior. Alpy leżą na pograniczu
dwóch stref klimatycznych umiarkowanej i podzwrotnikowej.
Ich główną atrakcją turystyczną
są piękne widoki oraz to, że
najwyższe partie są cały rok
pokryte śniegiem. Mamy więc
możliwość jazdy na nartach

i snowboardzie zarówno w zimę,
jak i w lato. Poza tym Alpy
przyciągają wielu amatorów
górskiej wspinaczki. Ciekawostką
jest co roku organizowany
98-kilometrowy bieg wokół
masywu Mount Blanc, będącego
najwyższym szczytem Europy.
Warto również wspomnieć, że
słynne szwajcarskie wyroby
czekoladowe pochodzą właśnie
z Alp, a jeden z amerykańskich
koncernów produkujących
czekoladę, reklamuje swój
produkt, mówiąc, że pomysł jego
stworzenia powstał właśnie na
terenie tego łańcucha górskiego.
Osobiście polecam Alpy
wszystkim amatorom gór
i sportów zimowych. Zachwycają
one swoim pięknem, zapierają
dech w piersiach każdego
odwiedzającego turysty
i gwarantują niezapomnianie
przeżycia.
Daniel Klimowicz
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Czarnobyl
Nowa
atrakcja
turystyczna
26 lat po wybuchu okolice
Czarnobylskiej Elektrowni
Atomowej nadal straszą. Wszędzie
tylko opuszczone bloki, fabryki,
szkoły… Nie odstrasza to jednak
potencjalnych turystów, wręcz
przeciwnie – swoją tajemniczością
i klimatem Czarnobyl przyciąga
kolejnych śmiałków. Przed 1986
rokiem nic nie wskazywało, że
w przyszłości będzie to jedno
z najbardziej skażonych miejsc
na Ziemi. W okolicznych wsiach
wiedziono spokojne życie, miasta
i miasteczka się rozwijały, ludzie
normalnie pracowali, uczyli się,
spędzali wolny czas… Wszystko
to zmieniło się w ciągu jednego,
bardzo ciepłego i słonecznego
kwietniowego dnia. Dzień
wcześniej w wyniku nieudanego
eksperymentu naukowego reaktor
atomowy wyleciał w powietrze.
W ciągu doby swoje domy
musiało opuścić ponad 100

tysięcy osób. Nikt nie mówił
wtedy, że nigdy do nich nie
wrócą. Myślano, że po kilku
dniach życie powróci do normy.
Nic z tych rzeczy. Przepadł
dorobek życia, rozgrabiony parę
lat później przez szabrowników.
Po wybuchu rozległy teren
wokół elektrowni zamknięto
dla zwykłych śmiertelników.
Postawiono posterunki graniczne,
płoty z zasiekami. Zamknięty
rejon pozostawiono przyrodzie,
która w ciągu kilku lat zupełnie
odmieniła opuszczone wsie
i miasteczka. Drzewa urosły
do monstrualnych rozmiarów,
a nowe okazy urosły nawet na
dachach blokowisk, czyniąc z nich
prawdziwe „wiszące ogrody”.
W samych mieszkaniach pozostały
meble i rzeczy mieszkańców,
których z różnych względów nie
mogli zabrać ze sobą podczas
ewakuacji. Miejscowe, dosyć
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nowe legendy opowiadają, że
w jednej z opuszczonych izb po
20 latach od katastrofy znaleziono
telewizor. Przewieziono go
na teren z dostępem do prądu,
podłączono do gniazdka, po czym
okazało się, że nadal działał. Przez
kilka pierwszych lat od wybuchu
w czarnobylskiej elektrowni nikt
nie mógł przebywać w specjalnej,
zamkniętej strefie, zwanej
Zoną. Sytuacja zmieniła się po
upadku Związku Radzieckiego,
kiedy to rozkwitła korupcja
i przemyt. Wówczas w Zonie
„szaleli” niezliczeni szabrownicy,
zabierając ze sobą wszystko,
co nadawało się do dalszego
użytku. I tak z opuszczonych
domów wywieziono tysiące
lodówek, pralek, telewizorów,
etc. Co niektórzy odważyli
się odjechać skażonymi
samochodami, pozostawionymi
przez mieszkańców podczas
ewakuacji. Z licznych w strefie
„cmentarzysk” porzuconych
pojazdów, użytych podczas
ewakuacji i biorących udział
w późniejszej akcji „neutralizacji
skutków promieniowania”,
poznikały reflektory, kierownice,
wycieraczki, a nawet całe silniki.
Obecnie, po ponad 25 latach od
katastrofy, Czarnobyl staje się
coraz popularniejszą atrakcją
turystyczną. Władze ukraińskie

„poluzowały” znacząco przepisy
dotyczące wjazdu do Zony. Dziś
praktycznie każdy może do niej
wjechać, uprzednio wyrabiając
sobie specjalną legitymację, o co
wcale nietrudno. Coraz więcej
osób pragnie zobaczyć ruiny
radzieckiej myśli technicznej,
opuszczone, straszące wybitymi
szybami bloki, porośnięte dzikimi
krzakami budki telefoniczne,
krzywe latarnie, itd. Szukanie
pozostałości dawnego świata,
choć z drugiej strony wcale nie tak
odległego, może być frajdą samą
w sobie. Pomimo perspektywy
przeżycia fascynującego wyjazdu,
należy pamiętać, że pod ruinami
elektrowni, szczelnie przykrytymi
ogromnym, betonowym
sarkofagiem, nadal leżą setki
kilogramów radioaktywnych
substancji. W każdej chwili może
dojść do niechcianych reakcji,
które spowodowałyby drugie
w historii wybicie do atmosfery
olbrzymiego promieniowania
radioaktywnego, zdolnego
zabić tysiące istnień ludzkich.
Nawet taka straszna wizja nie
odstrasza potencjalnych turystów,
a Czarnobyl, chcąc nie chcąc, staje
się jedną z największych atrakcji
turystycznych Ukrainy.
Robert Bengsz
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RECENZJA

Emocjonujące trailery,
wybuchy, mnóstwo akcji i wielka
kampania medialna. Oto czym
zachwycali nas producenci „Iron
Mana 3”, najnowszego filmu
opowiadającego o superbohaterze
w super zbroi, tytułowym Iron
Manie. Poprzednie dwie części
oczarowały publikę fabułą,
efektami specjalnymi i humorem.
Jak wypadła najnowsza odsłona
przygód „Żelaznego człowieka”?
Przeniesiony z komiksowych
kart bohater stał się ikoną
popkultury, sztandarową produkcją
filmową koncernu Marvel.

Głównym bohaterem jest miliarder
Tony Stark, playboy, celebryta i
awanturnik, a przy tym genialny
wynalazca. Nie jest on bohaterem
w stylu świętoszkowatego
Supermana czy idealistycznego
Batmana. Przede wszystkim ratuje
świat, gdy zagrożony jest on, jego
bliscy lub gdy ktoś „nadepnie
mu na odcisk.” Najczęściej jest
bohaterem dla popisu, jak było
to w „Iron Manie 2”, gdzie zbroi
używał do celów medialnych
i promocyjnych. Tony Stark
mówił tam: „z powodzeniem
sprywatyzowałem światowy
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pokój”. Krótko mówiąc Iron Man
odzwierciedla prawdziwe oblicze
i cechy USA.
Poprzednie dwie filmowe
części wypadły lepiej niż bardzo
dobrze. Widzowie pokochali
bohaterskiego i beztroskiego
Iron Mana, dlatego też koncern
Marvel zdecydował się umieścić
jego postać w kolejnych filmach.
W „Avengers” widzieliśmy
go ratującego świat przed
kosmicznymi najeźdźcami, lecz
nie jako głównego, a jednego
z głównych bohaterów. W planach
jest kolejna część „Mścicieli”. Ale
wróćmy do „Iron Mana 3”.
Epickie intro z piosenką
„I’m blue, da ba dee” w wykonaniu
Eiffel 65 zapowiadało wciągający
film godny swoich poprzedników.
Tymczasem otrzymaliśmy… Co
najwyżej średniaka. „Iron Man 3”
stał się kolejną ofiarą odcinania
kuponów i filmów opartych na
utartych markach. Z filmu akcji
z elementami komediowymi,
zrobiła się komedia z elementami
akcji. Mimo to dialogi między
bohaterami śmieszą, zdarzają się
pełne emocji sceny, jednak nie
po to widzowie przyszli na film.
Chcieli po raz kolejny zobaczyć
bohatera w super zbroi walczącego
z równie potężnym wrogiem, jakim
był w tym przypadku tajemniczy
terrorysta, Mandaryn. Tymczasem
producenci głównym wrogiem

zrobili słabości Tonego Starka,
jego lęki i paranoje. Nie jest to
jedyna niespodzianka, jeśli chodzi
o przeciwników, ale dla tych, co
jeszcze filmu nie widzieli, napiszę,
że reżyser to jeden z największych
krętaczy (w pozytywnym
znaczeniu) w historii branży.
Warto wspomnieć
o znakomitej grze aktorskiej
Roberta Downey’a Jr., grającego
Iron Mana, Gwyneth Paltrow,
w roli ukochanej bohatera, Pepper
Potts oraz sir Bena Kingsleya,
jako Mandaryna. Producenci
dobrali aktorów naprawdę dobrze
i wszyscy, ci główni i poboczni,
doskonale odegrali swoje role.
Zresztą twarz Roberta Downey’a
Jr., znanego choćby z filmu
„Sherlock Holmes”, od dawna
jest utożsamiana z Iron Manem.
Świadczy to tylko o doskonałej
grze aktorskiej.
Kończąc, film „Iron Man
3” rozczarował mnie. W mojej
ocenie jest to najgorsza odsłona
przygód „Żelaznego człowieka”
w porównaniu do dwóch
poprzednich, oczywiście. Mimo
to warto na nią pójść, choć tylko
jednorazowo.
W mojej ocenie 6+ lub 7w dziesięciopunktowej skali.
Kuba Drożdż
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OPOWIADANIE

„ Rutyna”

   Uciekam. Znowu. Jest ciemno.
Awaryjne oświetlenie zalewa
świat czerwienią. Pojawia się i
znika. Pojawia i znika. Dlaczego?
Nie wiem. Nie myślę. Impuls.
Biec. Biec. Biec…
***

Wystrój typowy, pięć foteli z lewej
i prawej strony, na górze schowki.
Rozsuwane drzwi z przodu i z
tyłu. Jedne prowadzą do kokpitu,
drugie do śluzy powietrznej. Na
podłodze wmontowane szyny i
zapięcia na wypadek dodatkowego
ładunku.

   - Pobudka, śpiąca królewnousłyszałem czyjś głos – Jesteśmy
na miejscu, Ned.

   - Dolecieliśmy- bardziej
potwierdziłem niż spytałem
– Całkiem szybko, Mary.

   Otworzyłem oczy. Przed sobą
miałem twarz osoby, którą
widziałem przynajmniej raz
w tygodniu.

   - Spałeś przez sześć godzinpowiedziała z wyrzutem- Ale dużo
cię nie ominęło.

   Odpiąłem pasy, wstałem z fotela
i przeciągnąłem się. Znajdowałem
się we wnętrzu małego promu.

   - Bywało ciekawiej – przyznała.

   - Aż tak nudno?
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Ekipa ratunkowa składała się
z dwóch pilotów, personelu
medycznego w postaci mojej
starej znajomej Mary, dwóch
inżynierów i fizycznego o
ciekawiej ksywie „96” – chyba
chodzi o jego IQ. No i ja.
***
Razem z Mary weszliśmy do
kokpitu, gdzie znajdowała się już
cała załoga.
Przez przednią szybę wahadłowca
rozciągał się cudowny widokniczym niezmącona czerń
kosmosu. Jedynym obiektem jaki
znajdował się w bliskiej odległości
był statek, na pokład którego
zmierzaliśmy.
   - Hej, ty- zagadnąłem pilota po
mojej lewej stronie, jednocześnie
opierając się ręką o jego fotelPrzypomnij mi jak masz na imię.
   Pilot, chłopak w wieku może lat
dwudziestu, spojrzał się na mnie i
odpowiedział   - Joe Galvin, sir.
   - Dobra, Joe – odrzekłem
– wywołaj ich.
   - Tak jest, sir- powiedział, po

czym dodał z zakłopotaniem –
Przepraszam, ale czy mógłby pan
przestać trząść moim fotelem, sir?
   Nagle zrobiło mi się gorąco.
Zarząd o niczym ich nie
poinformował.
   - Spoko, Joe.
   Zabrałem rękę z oparcia fotela
i schowałem ją za plecy, żeby
nikt nie widział, że trzęsie się jak
galareta.
   - Tu ERRV Noah- HSC
Locecraft, zgłoście się.
Powtarzam, tu ERRV…
   Wszystko na nic. Cisza.
Żadnego sygnału. A jeszcze kilka
godzin temu nadawali SOS.
Hmm… Coś mi tu śmierdzi.
   -Sir, nie odpowiadająpowiedział Joe.
   - Zauważyłem- zamyśliłem się
trochę- Wprowadź nas do hangaru,
a ja powiem naszej kompanii
dlaczego tu jesteśmy.
   Zmierzyłem wzrokiem moich
ludzi. Czekali w napięciu na to, co
miałem za chwilę powiedzieć.
   -Kochani – zacząłem – Zarząd
wysłał nas tutaj w celu zbadania
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awarii tego ślicznego statku,
w którego bebechy właśnie
wlatujemy. Jeszcze kilka godzin
temu odbieraliśmy SOS, ale
teraz mamy kompletną ciszę.
Plan działania jest następujący:
wchodzimy na pokład i udajemy
się na mostek. Pamiętajcie, to
będzie rutynowa misja.
  -Przynajmniej mam taką
nadzieję- dodałem po chwili i
kazałem im założyć skafandry.
***
   Zadokowaliśmy bez problemu.
Stężenie tlenu w normie, tylko
grawitacja nie działa. Musieliśmy
się przemieszczać odpychając od
ścian, podłogi i sufitu. Całkiem
przyjemny sposób.
   I wtedy to zauważyliśmy.
   Na początku myśleliśmy, że są
to zwłoki. Po poświeceniu latarką
okazało się, że to człowiek, cały
i zdrowy. Zwymyślał nas od
najgorszych i poinformował o
prostytucji naszych matek, gdyż
przerwaliśmy mu drzemkę.

***
   HSC Lovecraft przemierzał
przestrzeń kosmiczną. W tym
samym czasie dwóch pijanych
techników wygłupiało się w
maszynowni. Jeden z nich nagle
się potknął i spadł prosto na
turbinę napędu grawitacyjnego.
Spowodowało to szereg eksplozji,
które uszkodziły główne silniki
oraz generator. Efekt był taki, że
statek nie mógł zmienić kursu
i oczywiście padło zasilanie.
Energii starczyło tylko na krótkie
SOS.
   I wtedy przybyła moja dzielna
załoga. Właściwie to nic nie
zrobiliśmy. Wezwaliśmy tylko
pomoc przez nadajnik na
wahadłowcu i zorganizowaliśmy
ewakuację. Jedyną osobą, która
ucierpiała, był ten nieszczęsny
technik, który wkręcił się w
turbinę i spowodował awarię
statku. Biedaczek.
   Misja zakończyła się sukcesem.
Czyli tak jak zwykle.

   Kiedy się uspokoił, powiedział
nam, cały czas przeklinając, co się
wydarzyło.
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Jacek Wiśniewski

„Noc”

TWÓRCZOŚĆ

Noc,
cicha, bezkresna
powłoka
tandetnego i szarego dnia.
Cicha?
A może szumiąca,
szmerem traw,
szumem liści na wietrze,
gałęzi lekko kołyszących się
od naporu powietrza,
odgłosem fal
odbijających się gdzieś daleko,
czy kołysaniem się kutrów,
w jakimś małym porcie.
Szara?
Pełna kolorów,
odcieni granatu,
blasku gwiazd,
palety zieleni,
kolorów błękitu morza,
zapachu lata
i polnych kwiatów,
lasu iglastego,
morskiej soli,
widnokręgu dalekiego….
Noc jest senna…
A może właśnie
nie!
Zmęczenie
odkrywa prawdziwy
charakter ludzi….
Weronika Pisuła
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ZŁOTE USTA

- “Jak byłem w szkole i nauczyciel się zapytał, kto ma czarny długopis,
to powiedziałem, że ja mam czarny... Ale z niebieskim wkładem”
- p. prof. Leszek Kozłowski
- (Skąd pani bierze tyle sił do życia w czerwcu?) “Przed chwilą byłam
w pokoju nauczycielskim, tam jest klimatyzacja”
- p. prof. Barbara Bijok
- “Czy ktoś jest niezadowolony, że zdał?” - p. prof. Anna Gajewska
- “Jeśli bardzo chcesz nie zdać, to napisz do mnie podanie i może
rozpatrzę je pozytywnie” - p. prof. Bijok

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