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Rok
Zaczął się już kolejny rok. Dla mnie już niestety maturalny. Do szkoły przyszli nowi Zamoyszczacy, których na początek serdecznie witam
w naszym gronie. Jaki będzie ten rok? Co nam przyniesie? Czy trzecioklasiści przystąpią w komplecie do matury i z jakim wynikiem ją zdadzą?
Jak nowe pierwsze klasy odnajdą się niełatwej, zamoyskiej codzienności? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dostarczy nam właśnie ten
rozpoczęty już rok szkolny. Będzie on ostatnim rokiem starej już matury
oraz drugim realizacji nowej podstawy programowej. Więc u progu tego
roku życzę wszystkim Zamoyszczakom... No właśnie, czego mogę życzyć? Przeżycia...
M.K.
3

ROK W KRZYWYM ZWIERCIADLE
Referendum, mnóstwo wolnego,
mundial - to tylko kilka atrakcji, które
czekają nas w tym roku szkolnym. Jak
co roku, jest ich naprawdę pod dostatkiem.
Póki co mamy wrzesień i ostatnie
podrygi lata. To ostatni dzwonek na
dłuższy wypad na rower czy też piknik
spędzony na łonie natury. Bo nadejdą
takie czasy, że na drzewach… nic już
nie będzie wisieć.
Starsze grono uczniów naszego liceum
z pewnością zainteresuje październikowe referendum, które zostanie zorganizowane w wigilię Dnia Nauczyciela. Dla wielu z nas, także dla mnie,
będzie to pierwsze spotkanie oko
w oko z demokracją. Czy jednak głosy
warszawiaków zostaną wzięte w ogóle pod uwagę? Opinie pozostawiam
niezależnym mediom.
Listopad to czas zadumy. Początkowo
nad grobami, później także nad podręcznikami i zeszytami. Bo to tradycyjnie już miesiąc sprawdzianów. Nastrój poprawiają świąteczne dekoracje,
które wskutek inwazji złowrogiego
amerykańskiego konsumpcjonizmu
wiszą już w witrynach i na ulicach zaraz po zakończeniu obchodów Święta
Zmarłych. Czyli prawie dwa miesiące
przed samymi Świętami.
No właśnie, Święta. Dla wielu to najpiękniejsze chwile w roku, dla innych
- najzwyklejsze wolne. W tym roku
żadni przodkowie ze starożytnych
kultur nie przewidzieli końca świata,
więc można spać spokojnie. Deszczu



meteorytów nie będzie. Jak zwykle…
Święta, Święta i po Świętach. I przed
Świętami. Tym razem Wielkiej Nocy.
Pozostaje mieć nadzieję, że aura tym
razem dołączy się do naszego radosnego Alleluja i nie sprawi nam żadnej
niespodzianki. Białej niespodzianki.
W międzyczasie, zanim wszyscy zasiądą do wielkanocnych stołów, trzecioklasiści będą mieli okazję do nauki
poloneza. W jakim celu, chyba nie
muszę wspominać.
No właśnie… 100 dni później od pamiętnego tańca nadchodzi egzamin
dojrzałości, wskutek reformy Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2005
roku nazywany oficjalnie egzaminem
maturalnym. Podczas gdy jedna trzecia społeczności szkolnej męczy się
nad „zadankami” z matmy, reszta cieszy się wolnym i urokami wiosny.
No i czerwiec, zalążek lata i wakacji,
dla jednych wybawienie, dla innych
powód do strachu. W tym roku życie
zostanie urozmaicone o „coczteroletni” mundial. W chwili pisania tego artykułu wciąż byliśmy pełni nadziei, że
nasi również na nim zagrają. Tak czy
siak, to kolejny powód do wpatrywania się w pudło z ruchomymi obrazami… No, przy dzisiejszym rozwoju
technologicznym to już deska.
Koniec mundialu to także koniec szkoły. Nadejdą kolejne wakacje.
A po nich następny rok szkolny.
I atrakcje z nim związane…
Robert Bengsz

GONIEC ZAMOYSKI WRZESIEŃ 2013

Zamoyski – styl życia

Jeszcze pamiętam, jak całkiem niedawno chodziłem do gimnazjum, które wydawało mi się wówczas wielkim
wyzwaniem. Dziś rozpoczynam 3.
rok nauki w liceum. I to liceum nie
byle jakim, a jednym z najstarszych
i najbardziej tradycjonalistycznych
w Warszawie. Przez te 2 minione już
lata, przekonałem się, co to praca, wysokie wymagania i ogromne wyzwania. Przekonałem się także o prawdziwości pewnego zdania – Zamoyski to
nie szkoła, Zamoyski to styl życia.
A z czego to wynika? Jeśli ktoś chce
przejść przez Zamoyskiego, musi
włożyć w to dużo pracy. Ale jeśli ktoś
oprócz tego liczy na jakieś przyzwoite wyniki w nauce, musi przekraczać
bariery, pokonywać własne słabości
i z pewnością także podporządkować
nieco swoje życie szkole, a raczej
swojemu nowemu stylowi życia.

Pierwszą rzeczą, której uczy Zamoyski
to planowanie czasu. Gdy wracamy do
domu po długim, czasem stanowczo
zbyt długim, dniu szkolnym, chciałoby się tylko rzucić na łóżko i pójść
spać. Ale następnego dnia czeka już
sprawdzian, kartkówka, odpowiedź,
wypowiedź. Do tego jeszcze zazwyczaj niełatwa i pracochłonna praca
domowa. Każdy, kto chciałby się nocą
przespać choć kilka godzin, musi się
nauczyć rozplanowywać dzień. Ważne jest, żeby nie skupiać na jednej rzeczy, choćby nie wiem jak ważna była,
chyba że z góry wychodzimy z założenia, że zawsze można spisać/ściągnąć.
Trzeba poświęcić określony czas na
pewne czynności i siebie samego pilnować, żeby sumiennie rzeczywiście
robić to, co się zaplanowało.
Druga rzecz, dla niektórych Zamoyszczaków dość abstrakcyjna, to czas
wolny.



W związku ze wspomnianym już deficytem czasu, w tygodniu trudno znaleźć czas „dla siebie”. Choć oczywiście magicy się zdarzają. Wszystkim
im gratuluję i zazdroszczę. W tygodniu, po powrocie ze szkoły, pod warunkiem, że się w niej było, pozostaje
mało czasu na cokolwiek (także na
naukę). Zazwyczaj jedynym czasem
wolnym, z którego trzeba korzystać,
korzystać, korzystać, są piątkowe popołudnie i sobota. Tak więc korzystajmy!
Trzecia rzecz to swoiste zaginanie czasoprzestrzeni. Trudno jest się wyspać,
gdy trzeba wstać na tyle wcześniej,
żeby dotrzeć do szkoły na 8. Oczywiście nie zawsze się to udaje, tak
jak i nie zawsze da się wstać na czas.
I siedzi potem biedny Zamoyszczak,
w myśl przysłowia „Kto rano wstaje,
ten jest niewyspany” i modli się, żeby
ta lekcja się skończyła i żeby na niej
nie zasnąć. Może i motyw porannego
wstawania jest obecny już od podstawówki, ale wtedy szkoła nie była ani
tak męcząca, ani nie chodziło się spać
tak późno. Często, szczególnie na
pierwszych lekcjach, bardzo trudno
jest pozostać skupionym i utrzymać
swoje ciało w przyzwoitej pozycji.
Co mogę poradzić, to drzemkę przed
lekcją i może krótką przebieżkę do
autobusu/tramwaju/pociągu. Bardzo
orzeźwia.

i nie napawa optymizmem, wręcz przeciwnie. Ale z dłuższej perspektywy, da
się żyć. Podpowiem, że bardzo pomaga ponarzekanie sobie czasem, wiem
to doskonale z własnego doświadczenia, lżej się robi człowiekowi. Ale to,
co mogę doradzić przede wszystkim,
obok narzekań oczywiście, to jednak
mimo wszystko przystosowanie się
do trzech wymienionych przeze mnie
czynników i innych codziennych trudów zamoyskiego życia. Bo wtedy
spełni się to, czego wszystkim życzę.
Przetrwania!

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że
może przedstawiony przeze mnie krajobraz zamoyskiego stylu życia może
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Mateusz Kuchta

Kalifornia to stan położony na zachodnim wybrzeżu USA. Jego nazwa wywodzi się od utopijnego raju
zamieszkiwanego przez Amazonki
i ich królową Califię. Największym
i chyba najbardziej znanym miastem
jest Los Angeles, które zajmuje drugie pod względem populacji miejsce
w Stanach Zjednoczonych. Dużą część
mieszkańców stanowią Meksykanie.
Pewnie wielu z was wyobraża sobie
Kalifornię, a jeszcze bardziej L.A.,
jako istny raj na ziemi. Myślicie
o pięknej pogodzie przez cały rok,
idealnym, zadbanym mieście i opalonych blondynkach biegających po
plaży. Przyczyną tego (jakże błędnego) wyobrażenia jest zbyt duża ilość
hollywoodzkich filmów, niemających
zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Czy Kalifornia naprawdę wygląda tak, jak jest ukazywana w telewizji,

a Los Angeles zasługuje na miano
wymarzonego miasta wielu młodych
ludzi ?
Po pierwsze, w Kalifornii nie ma
wiecznie pięknej pogody. Zimą pada
często i nawet latem mogą wystąpić
przelotne deszcze i pochmurne dni.
Co więcej, na wybrzeżu powszechne
są mgły, które bardzo ograniczają widoczność.
Myśląc o L.A., wyobrażacie sobie
pewnie tylko niezwykłe plaże, m.in.
Venice (surferzy) i Malibu (miejsce
kręcenia „Słonecznego Patrolu”), butiki na Rodeo Drive znane z wielu
seriali (np.”90210”) oraz Hollywood,
dla wielu nadzieję na wielką karierę.
W rzeczywistości jednak wszystkie
te miejsca są usytuowane w zupełnie
różnych dzielnicach miasta, które zajmuje ogromną powierzchnię (2,5 razy
większą od Warszawy).



Żeby przemieszczać się po Los Angeles, trzeba wsiąść w samochód lub
skorzystać z komunikacji miejskiej.
Jeżdżenia autem po Mieście Aniołów
na pewno nie można zaliczyć do rzeczy przyjemnych. „Niemiastowi” bez
nawigacji mogą się pogubić przy wielu
rozjazdach. Przejazd miastem jest bardzo utrudniony przez korki, które występują nie tylko w godzinach szczytu,
ale przez cały dzień. Żeby dostać się
samochodem na samo wybrzeże, trzeba się trochę namęczyć. Blisko morza
często nie ma żadnych parkingów,
samochody stają przy ulicy, gdzie po
godzinie 10 trudno jest znaleźć jakiekolwiek miejsce. Przy najbardziej
znanych plażach są parkingi, za które
niestety trzeba zapłacić zbyt wygórowaną cenę.W tym wypadku lepszą opcją wydaje się komunikacja miejska,
z której korzystanie zajmuje natomiast



sporo czasu.
Na plażach w Los Angeles, takich jak
Santa Monica Beach czy Venice Beach jest mnóstwo ludzi o każdej porze
dnia (nie tak jak w filmach, gdzie bohaterowie mają prawie całą plażę dla
siebie). Na słynnej Alei Gwiazd trudno jest zrobić jakiekolwiek zdjęcie z
powodu tłumu turystów. Tak samo jest
z Rodeo Drive: nie ma tam samych
gwiazd i bogatych mieszkańców L.A.
Są oczywiście również turyści robiący
zdjęcia witrynom znanych butików.
Jadąc do USA nie mogłam doczekać
się Los Angeles, znałam to miasto
z tylu filmów, seriali i myślałam, że
będzie to miejsce, które najbardziej
mi się spodoba. Bardzo się zawiodłam, bo samo miasto nie podobało mi
się w ogóle. Zachwyciły mnie tylko
pojedyncze punkty.
Wzgórza Hollywood z pięknymi do-
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mami skrytymi za drzewami są naprawdę zachwycające. Można krążyć
godzinami po zacienionych ulicach
i odkrywać coraz piękniejsze rezydencje. Najpiękniejsze (i nie tak okupowane) plaże znajdują się poza miastem
(np. Santa Barbara czy Malibu). Pełne
są one surferów, których ściągają tu
ogromne fale. W Malibu jest również
mnóstwo domów na wysokich palach,
usytuowanych tuż nad plażą. Od strony ulicy nie robią one zbyt dużego
wrażenia, ale ich atutem jest cudowny
widok na ocean z ogromnych tarasów
od strony wody. Kolejnym zachwycającym miejscem jest Rancho Palos
Verdes położone w południowej części miasta. Domy są tam usytuowane
na zboczu wzgórza, z widokiem na
bezkresny ocean. Jedynym punktem
na mojej liście „do zobaczenia”, który
mnie nie zawiódł była wizyta w jednym ze znanych studiów filmowych

(np. Paramount lub Universal). Warto
wybrać te, które zajmuje się produkcją seriali, które lubimy (w dni powszednie można zobaczyć aktorów
podczas pracy). Chociaż nawet bez
zbytniej wiedzy o aktualnych serialach wycieczka po planach filmowych
i studiach dźwiękowych jest moim
zdaniem ciekawym doświadczeniem.
Po zobaczeniu w Stanach Zjednoczonych innych miast, nie jestem pewna, czy chciałabym wrócić akurat do
Los Angeles. Nie spełniło ono moich
(może zbyt wygórowanych) oczekiwań. Całe miasto nie robi według mnie
zbyt dużego wrażenia, lecz „ratują” je
niezwykłe miejsca, które sprawiają, że
jest ono wyjątkowe.
Julka Kaczorowska



Nie taki nowy
ten Sącz
Rok szkolny się zaczął, wakacje się
skończyły. Każdy z nas spędzał je
w inny sposób. Jedni za granicą, inni
w Polsce. Ja w tym czasie zwiedzałem
południową Małopolskę, między innymi Nowy Sącz.
Nowy Sącz jest trzecim co
do liczby mieszkańców i zarazem
trzecim pod względem powierzchni
miastem województwa małopolskiego. Jest jedną z najstarszych miejscowości tego regionu - otrzymał prawa
miejskie w 1292 roku. Położony jest u
podnóża Beskidów, na wysokości ok.
300- 400 m.n.p.m., w widłach dwóch
rzek - Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej. Z miasta rozpościera się piękny
krajobraz wzgórz, który jest dostrzegalny nawet ze ścisłego centrum.
Historia Nowego Sącza jest bardzo długa i interesująca. Od uzyskania praw
miejskich w XIII w. stale się rozwijał.

Sprzyjało temu położenie miasta na
szlaku handlowym, prowadzącym na
Węgry. W XIV w. został wybudowany
zamek, w którym odbywały się spotkania różnych władców, a także mury
obronne. Gród był rozbudowywany do
roku 1770, kiedy to Sądecczyzna wraz
z Nowym Sączem zostały włączone
do Austrii. Doprowadziło to do utracenia dóbr kościelnych na rzecz osadników niemieckich. Spowolnienie gospodarcze miasta trwało aż sto lat, do
momentu utworzenia Autonomii Galicyjskiej. W czasie jej istnienia została
wybudowana kolej tarnowsko-leluchowska oraz linia z Nowego Sącza
do Chabówki. W 1894 roku miasto nawiedził wielki pożar, który pochłonął
większość zabytków, między innymi
ratusz i archiwalia miejskie. Jednakże
większość spalonych obiektów została odbudowana. Do najważniejszych
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zabytków miasta należą: ruiny zamku,
mury obronne, XIX-wieczny ratusz,
budynek starej synagogi, pełniący
dzisiaj funkcję galerii sztuki, bazylika
kolegiacka oraz zbudowany w pięknym, secesyjnym stylu dworzec PKP.
Ponadto warto odwiedzić Sądecki
Park Etnograficzny, w którym można
zobaczyć tradycyjne, drewniane domy
oraz inne walory kultury ludowej regionu Sądecczyzny.
Nowy Sącz jest cudownym i urokliwym miastem, będącym chętnie odwiedzanym miejscem przez turystów
podróżujących w Beskidy. Jest idealnym miejscem dla ludzi interesujących się zabytkową architekturą. Ja
odwiedziłem to miasto przy okazji pobytu w Krakowie i stwierdzam, że dla
mnie jest to jedno z najładniejszych
miast w południowej Polsce.
Daniel Klimowicz
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„Zombiaki” w kinach
Zombie to temat znany
i oklepany. Chodzące trupy
straszą na ekranach już od lat i wydaje
się nam, że dobrze je poznaliśmy. Powolne, ryczące i będące w stanie rozkładu ciała z krwią i pianą na ustach.
Zombie tymczasem początkowo występował w wierzeniach voodoo. Kapłani tegoż wyznania posiadali ponoć umiejętność wskrzeszania
zmarłych i kontroli nad nimi za pomocą czarów. Tak samo mogli uczynić z
żyjącym człowiekiem, zamieniając go
w bezwolną istotę.
Żywe trupy zadomowiły się w
popkulturze na stałe, nie wyobraża się
już dziś horrorów bez nich. Filmy, seriale i komiksy z apokalipsą zombie w
tle robią i będą robić furorę. Bo temat
jest ciągle (nie) żywy.
Na początku wakacji na ekranach kin zagościła superprodukcja
z Bradem Pittem w roli głównej pt.
„World War Z”. Ukazuje ona dzieje
pracownika ONZ, który na własne
oczy obserwuje apokalipsę i rozprzestrzenianie się tajemniczej zarazy,
zamieniającej ludzi w żądne krwi (i
mózgów) potwory. Ofiary sięgają miliardów. Nieustraszony Brad Pitt rusza
zatem światu na ratunek, próbując do-

wiedzieć się, co spowodowało zarazę i
jak się jej pozbyć (okazuje się, że kule
karabinowe nie są jakoś specjalnie
skuteczne). A dalej mamy typową fabułę, zmieniają się lokacje, dochodzą
nowi bohaterowie i wątki.
Ciekawa jest zmiana motywu
zombie. Nie są to typowe „zombiaki”, z powolnym, miarowym krokiem,
a ponadnaturalnie szybkie i zwinne
monstra. Mają też doskonały i czuły słuch. Tak więc autorzy odeszli
od sprawdzonego szablonu, dodając
szczyptę nowości. „World War Z” jest
ciekawym i wciągającym filmem, ja
przynajmniej się nim nie rozczarowałem. Brad Pitt dobrze wypadł w swojej roli.
Ze swojej strony chciałbym
oprócz filmu polecić jeszcze niedawno wydaną książkę, o tym samym
tytule, autorstwa Mada Brooksa. Diametralnie różni się ona od ekranowej
produkcji, a jedyną część wspólną stanowi tytuł.
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Kuba Drożdż

OPOWIADANIE

WYNALAZKI
Mała sala, na której środku co tydzień
siadają w szarych plastikowych krzesłach ponurzy, roztrzęsieni ludzie.
Niektórzy są znudzeni inni, aż nazbyt
podekscytowani. Po lewo od antywłamaniowych drzwi zajmuje miejsce
chudy i wysoki mężczyzna z odstającymi uszami, okularami opartymi o krzywy, pagórkowaty nos i długimi czarnymi włosami upiętymi w warkocz. Ma
na sobie biały fartuch, a w bladych rękach trzyma podkładkę i długopis do
notowania.
- Od kogo dziś zaczynamy? – pyta,
powoli przyglądając się każdemu z
osobna. – Marika?
- N..nie doktorze. Ja, ja sądzę, żże
jeszcze nenie cza.. as. – Jąka się kobieta odziana w szorstki szary materiał, służący za koszule. Mężczyzna
wzdycha i przenosi swoją uwagę na
innego pacjenta. – Albert, wybierz
kogoś. – poleca młodemu chłopakowi

o obłąkańczym uśmiechu. Sam wstaje
i podchodzi do ustawionego w kącie
pomieszczenia stołu i zaczyna majstrować przy jakimś dziwnym urządzeniu.
- Dimitrij! – słyszy z tyłu tryumfalny
głos szaleńca. Odwraca się do niego
i uśmiecha mrużąc oczy, ukryte za
szkłem.
- Dobrze się spisałeś. Siadaj. – bierze
tajemniczy przedmiot w dłonie i wraca
do grupy. – Dimitrij, a gdzie on jest?
- Tutji doktor. – odzywa się obcokrajowiec w podeszłym wieku.
- No więc możemy zaczynać. - uśmiech
rozlewa mu się po całej twarzy. – Zauważyliście pewnie, że dziś będzie to
coś innego. Już wam objaśniam. – Nakłada starcowi na głowę urządzenie
przypominające kask, z wbudowanymi weń długimi plastikowymi rurkami, których końce wrzuca do piętnastu kufli dookoła mężczyzny. – Jest to
swego rodzaju zbawienie. Mój nowy
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wynalazek nie pozwoli wam umrzeć…
z pragnienia. Uruchamiam go przekręcając uchwyt na czubku części przytwierdzonej do głowy. – Przekręcił
– Stabilizatory umieszczone w hełmie
sprawiają, że woda, którą zawiera nasze ciało pomnaża się. Wyciąg następuje przez skórę głowy i skrapla się na
części przy skórnej włosa, i jest odprowadzany do naczyń przez te oto przewody. – Kończąc prezentację wypina
dumnie pierś.
Pacjenci z powątpieniem marszczą
brwi, a potem ich niechęć zamienia
się w grozę. Wciskają się w krzesła
i zasłaniają oczy. Doktor kręci głową
i odwraca się do pacjenta.
- Dimitrij… - zamiera. Starzec siedzi
na krześle w pozycji, w której Doktor go zostawił, spod kasku spływają
strugi lepkiej mazi, usta rozwarły się
w niemym krzyku, a całe jego ciało
jest ususzone na wiór. Na urządzeniu
widać jeszcze czarne smugi po zwarciu jakie nastąpiło w skutek zetknięcia
z potem spływającym jeszcze przed
chwilą z włosów mężczyzny. – Och jej,
ale szkoda. Trzeba będzie zbudować
nowe urządzenie, to jest już do niczego. – Doktor rozkłada ręce i podchodzi
do telefonu wiszącego na ścianie przy
drzwiach. Podnosi słuchawkę i wykręca numer.
- Mercedes, trzeba zabrać pacjenta
z Sali. Niedługo zacznie cuchnąć.
- Tak Doktorze. – Odzywa się w słuchawce kobiecy głos. – Zaraz tam
będę.
*
Wchodząc do Sali zauważam przera-

żonych pacjentów i ofiarę nieudanej
prezentacji wynalazku doktora. On
sam stoi pod ścianą z foliową torbą
– prawdopodobnie resztkami urządzenia – i grubą ścierką przytkniętą
do twarzy.
- Mercedes pospiesz się. Czuję już
pierwsze skutki zakażenia! – słyszę
jak mówi, przez szmatę. Odkręcam się
do niego plecami i przewracam oczami. Mocno denerwuje mnie postawa doktora. Obecnie ma on nadzieję
wynaleźć urządzenie pozwalające na
przeżycie bez wody nawet dwunastu
i pół miesiąca, co bez wątpienia pomogło by naszym wojskom przetrwać oblężenie. Nie uważam tego za rozsądny
pomysł, lecz marnowanie czasu. Sama
mam za sobą więcej doświadczeń niż
ten młody wyobcowany człowiek
i wiem, że prędzej mi powiedzie się
prezentacja teleportacji na poziomie
kwantowym, niż jemu uda się wymyślić coś co zadziała. W końcu tylko dlatego tu jestem. Potrzebne mi są środki, które Doktor otrzymał na swoje badania, a będąc kobietą, w moim kraju
z pewnością nie zyskała bym tylu tak
wpływowych sponsorów jak nawet
najgłupszy mężczyzna, czego przykładem może być choćby Doktor.
Podchodzę do zwłok i otwieram duży
worek, który ze sobą zabrałam. Pakuje tam szczątki – jak dowiedziałam się
z plakietki upiętej do koszuli – Dimitrija. Prycham zniesmaczona.
- Widzę, że źle tu traktują obcych.
Cóż, Doktorze. – Posyłam mu pozdrowienie i odchodzę.
Ciągnę spalonego człowieka przez
ciemny, wilgotny korytarz, aż do drzwi
na samym końcu całego budynku, zza
których dobywa się żar przypalający
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mi skórę. Zostawiam Dimitrija pod
drzwiami.
- Dostawa. – krzyczę do domofonu
umocowanego po prawej stronie wejścia.

*
Kobieta, która przedstawiła mi się
jako Mercedes obiecała, że zostawi
mnie w tym pomieszczeniu bez okien
z jednym tylko lustrem, że przyjdzie
po mnie jak wymyśli co ze mną zrobić.
Nie sprzeciwiałam się jej wtedy, ale
zaczyna się już robić naprawdę zimno! Mam na sobie tylko szkolny mundurek, niebieską sukieneczkę do kolan
z białymi mankietami i kołnierzem,
oraz czarne skórzane trzewiczki. Kulę
się w rogu pokoju i chucham na dłonie
by się ogrzać, ale nawet mój oddech
jest przesiąknięty lodem. Czuję, że
zaraz stracę kontakt ze światem materialnym.
Nagle coś wyrywa mnie z letargu. To
potężne zgrzytanie, przyprawiające o
ciarki, prawie jak jeżdżenie paznokciami po szkolnej tablicy. Spoglądam
oszołomiona w stronę, z której nadszedł hałas spodziewając się co najmniej jakiegoś straszliwego stwora,
który przybył po mnie z samiusieńkiego dna otchłani piekieł. Na szczęście
pomyliłam się. Wróciła Mercedes.
Unoszę się chwiejnie na nogach i zaczynam iść w jej stronę.
- Merce, wrócił pani. – Uśmiecham
się nie czując już agonii rozlewającej
się po moim ciele. Braku snu, wycieńczenia i potrzeb żołądka oraz pęche-

rza. – Dziękuję.
- Stój! – Wypełniam polecenie. Nie
będę niegrzeczna dla Mercedes, ona
jest dla mnie jak matka, a matka
w oczach dziecka jest bogiem. Tak
mówiła mi mama o mojej babci.
-Tak Merce?- Pytam uprzejmie.
Kobieta spogląda na mnie spod przymrużonych powiek.
- Chcę abyś za mną poszła. – To znowu nie brzmi jak prośba, ale jak rozkaz. Nie ośmielę się jej sprzeciwiać.
- Dobrze.
- Dobra dziewczynka. – Uśmiecha się
pobłażliwie. Jestem dumna.
*
Prowadzę Ulessę przez zatęchłe korytarze laboratorium, aż do ostatniego
piętra podziemi, gdzie znajdują się
moje pokoje badań. Wprowadzam ją
do Sali Eksperymentów na poziomie
Kwantów. Sadzam dziewczynkę na białym fotelu i przypinam doń szerokimi
skórzanymi pasami. Potem zamykam
ją pod szklaną kopułą wielkości czterech dorosłych mężczyzn. Nie sprzeciwia mi się ani razu. Jej posłuszeństwo
mi się podoba. Spoglądam na nią
z aprobatą i wychodzę z pomieszczenia. Zamykając drzwi słyszę tylko jak
cicho wypowiada moje imię.
- Mercedes?
*
Mercedes zostawiła mnie przypiętą
do jakiegoś dziwnego fotela, zamkniętą pod szklaną kopułą. Zamykam oczy
i już prawie usypiam gdy nagle słyszę
jej głos.
- Ulesso. – Rozglądam się ale nigdzie
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jej nie ma. Uznaję, że się przesłyszałam.
- Ulesso, słyszysz mnie? – Rozglądam
się zdezorientowana. Tym razem to
było na pewno.
- Merce, gdzie pani jest? Ahh… - Dostrzegam głośnik i kamerę umontowane u sufitu i zwrócone prosto na mnie.
– Co się dzieje?
- Ulesso, chciała byś wrócić do matki? – Pyta kobieta głosem wyzbytym
emocji. Zamieram i natychmiast staję
się czujna.
- Mamy? Chciała bym, chciała bym!
– Krzyczę i powtarzam słowa by mieć
pewność, że mnie zrozumie. Uśmiecham się, a z oczu płyną mi łzy. – Och,
jak bardzo pani dziękuję!
*
Wzruszam ramionami choć wiem,
że tego nie widzi. Obserwuję ją na
ekranie monitora podłączonego do
kamery umieszczonej w Sali. Powoli
przekręcając dźwignie mówię do mikrofonu:
- Już niedługo twoje życzenie się
spełni. Musisz tylko zamknąć oczy
i rozluźnić się
- Dobrze, proszę pani. – Dobywa się
z głośników głos dziecka. Wzdycham
i przekręcam dźwignę do oporu. Zamykam oczy i z lubością wyobrażam
sobie przebieg teleportacji. Jak dzięki
energii płynącej od umysłów usytuowanych w pobliżu urządzenia i kumulującej się w nośniku umieszczonym
pod fotelem komórka jedna po drugiej rozszczepia jej ciało by przenieść
je do miejsca, w którym aktualnie
najbardziej pragnie się znaleźć. Rozciągam usta w uśmiechu i opieram się

o wezgłowie fotela.
*
Kiedy Mercedes rozluźniona napawa
się swoim zwycięstwem ja uważnie
przyglądam się monitorowi. Stojąc
w progu drzwi niewiele mogę zobaczyć, ale to wystarczy bym zrozumiał,
że się nie udało. Dźwięk z głośników
dobiega z opóźnieniem do obrazu, co
pozwala Mercedes na nieco dłuższą
chwile błogości. Ale w końcu przeraźliwy skowyt wypełnia gabinet kobiety.
Zrywa się i przylepia nos do ekranu.
- Co do..!? – Urywa widząc jak na fotelu dygocze jeszcze krwawa papka,
która została z Ulessy. Gdzieś zniknęła
lewa połowa jej ciała.
- Cholera. – Mercedes opiera się
o blat biurka i zdejmując okulary pociera czoło.
- Co, tobie też się nie udało? – Pytam.
Odwraca się błyskawicznie i rzuca mi
wściekłe spojrzenie. – Może jak już
opatentuje swój wynalazek, poświęcę
trochę czasu dla ciebie i…
W tem gdzieś z góry, prawdopodobnie z Sali pacjentów dobywa się przeraźliwy krzyk. Kobieta patrzy na mnie
znacząco uśmiechając się złośliwie.
- Niedoczekanie Doktorze. – I wybiega pędząc obejrzeć owoc swojej ciężkiej pracy.
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Małgosia Watras

Internet jest złem koniecznym. Jest
źródłem informacji oraz dezinformacji, siedliskiem głupoty i miejscem
konfliktów. Czasem można w nim
zobaczyć dużo ciekawych rzeczy.
Niekoniecznie dobrych…
Pisząc te słowa nie mam na myśli
pseudo satanistycznych stron, w
których można znaleźć tylko stek bzdur. Nie mam na myśli także blogów
niby wampirów o skłonnościach do
homoseksualizmu i błyszczenia
w
słońcu. O nie. To co widziałem, jest
prawdą funkcjonującą w sieci.
Jest to strona. Nie, nie podam wam jej
nazwy. Ani adresu. Tylko i wyłącznie
dla waszego dobra. Ciekawość to
pierwszy stopień do piekła…
Na początku pojawia się komunikat
o wejściu na stronę. Radzę wam
kliknąć „NIE”. Ale wiem, że nie po
to czytacie moje wypociny. Chcecie się dowiedzieć, co się stanie, gdy
naciśniecie „TAK”. Więc klikacie.
Ekran robi się momentalnie czarny.

To nie jest błąd ani awaria. Wystarczy
poczekać…
Następnie pojawi się ramka z
napisem: „Czy chcesz skorzystać z
moich usług? „. Potwierdzacie
i
czekacie, aż wyświetli się arkusz do
wypełnienia, zatytułowany „Czego
pragniesz?” Musicie wpisać podstawowe dane osobowe, takie jak wiek,
płeć, data urodzenia. Zabawa zaczyna
się dopiero potem. Musicie napisać,
czego tak naprawdę pragniecie. Każdy
pisze co chce. Mogą to być pieniądze,
wymarzony partner, czyjaś śmierć lub
kataklizm. Co tylko chcecie.
Po wypełnieniu arkusza pojawia
się pytanie : „Czy chcesz oddać mi
swoją duszę?”. W tym momencie
możecie jeszcze wszystko zatrzymać.
Ale wy lubicie się zabawić, no nie?
Więc zgadzacie się na oddanie swojej
duszy.
W tym momencie wasz komputer się
zrestartuje. Adresu strony nie będzie
w historii przeglądania. Jakbyście w
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ogóle na nią nie wchodzili. Za to na
pulpicie pojawi ikona nowego dokumentu tekstowego. Po otworzeniu pojawi się tekst : „Twoje życzenie spełni
się w ciągu tygodnia”.
Czekacie więc tydzień na wasze
życzenie. Forma „spełnienia” będzie
inna w zależności od życzenia. Jeśli
wybraliście pieniądze to usłyszycie pukanie do drzwi i znajdziecie na waszej
wycieraczce walizkę wypełnioną banknotami. Ja tak właśnie wybrałem i
dopiero teraz zaczynam tego żałować.
Jakiś czas potem na pulpicie mojego komputera pojawiła się kolejna tajemnicza ikona. Otworzyłem
ją i zobaczyłem taką wiadomość : „
Życzenie zostało spełnione, czas na
zapłatę”. Wiecie o jaką zapłatę chodzi,
prawda?
Mam nadzieję, że to przeczytaliście
i rozjaśniło wam trochę umysły.
Nie wchodźcie na Stronę. Chyba,
że naprawdę chcecie spełnić swoje
marzenia.
A pewnie są wśród was
tacy, którzy zaryzykują i oddadzą
swoją duszę Stronie. Jeśli tak, to na
pewno wkrótce się zobaczymy…

Jacek Wiśniewski
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„Wspomnienie lata”
Już noc zimna, dłuższa,
poranek chłodny.
Na trawie szron,
jeszcze słońca ciepły blask.
Już drzewa liściem się złocą,
pierwsze płatki zrzucają,
trochę przedwcześnie
szeleszcząc pod stopą,
pachną jesienią,
wspomnieniem lata,
milionem przygód
dni, które przeminęły bezpowrotnie.
Jeszcze słońca ciepły blask,
lecz silniejszy niż zwykle wieje wiatr,
zwiastuje nadejście chłodniejszych
dni.
Puka w drzwi i okiennice domów,
siedzącym w cieple
przypominając wspomnienia letnich
chwil…

TWÓRCZOŚĆ

Weronika Pisula
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ZŁOTE USTA
Najlepsze złote usta roku szkolnego 2012/2013
- “Co roku opowiadam te same dowcipy i wciąż mnie śmieszą”
- p. prof. Leszek Kozłowski
- “Skąd weźmiemy wodę? (głos z klasy: z kranu?) Bardzo dobrze!”
- p. prof. Anna Gajewska podczas opisu doświadczenia
- “Był tak brzydki, że matka musiała mu wieszać wieprzowinę na szyi,
żeby psy chciały się z nim bawić” - p. prof. Leszek Kozłowski o Wielkim Księciu Konstantym
- “Czy możesz powiedzieć swojej nerce, żeby przestała działać? Zawsze możesz, ale raczej cię nie posłucha” - p. prof. Marzena Domarecka
- “Wczoraj ja cierpiałam przez twojego kota, dzisiaj ty będziesz cierpieć
przez tę szmatę” - p. prof. Dorota Narojczyk o szmatce do tablicy

Zapadły wam w pamięć inne teksty naszych nauczycieli?
Wysyłajcie je na naszego e-maila: gzamoyski@vp.pl
20 GONIEC ZAMOYSKI WRZESIEŃ 2013

