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Płacz

Listopad to płaczący miesiąc. Płacze niebo oblewając nas rzęsistym
deszczem. Ogólnie płacze cała natura rosząc świat codzienną poranną
mgłą. W listopadzie możemy zapłakać nad grobami naszych bliskich,
których kochaliśmy, a ich już nie ma z nami. Można również również
wybuchnąć płaczem ze smutku, gdy spoglądamy na celebrowanie Dnia
Niepodległości, który powinien być podniosłym momentem radości
i zjednoczenia, a czym jest, to każdy widzi. Zapłakać wypada, gdy patrzymy na nasze oceny podczas pierwszego tegorocznego zebrania. Tak to
już jest z listopadem, że płaczu, choćby w duchu, nie da się uniknąć.
Połączmy się również w bólu z rodzicami ś.p. Oli Rosłoniec, naszej
szkolnej koleżanki, którą nie wszyscy znaliśmy, ale która nie powinna
opuszczać nas tak szybko.
M.K.
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Życie

Ż

ycie. Abstrakcja. Coś tak oczywistego, że brak słów aby je określić. Nie
zastanawiamy się nad nim. Po prostu, żyjemy. Tak zwyczajnie, z chwili na
chwilę, z dnia na dzień, z roku na rok. Zbyt szybko. Nie zwracając uwagi na
szczegóły, drobnostki, codzienność. Nie potrafiąc cieszyć się z najprostszych
rzeczy, pięknego wschodu słońca o poranku, miłego gestu, uśmiechu bliskiej
osoby. Żyjemy zbyt szybko, skupiając się tylko na sobie, goniąc za „ja”, „mój”,
„moje”, nie doceniając innych ludzi, którzy stanowczo zbyt szybko odchodzą,
na chwilę, na dzień, na zawsze, niczym liście przez wiatr zerwane zbyt wcześnie z drzew. „Memento mori”- „Pamiętaj o śmierci”, mówi antyczna sentencja. Choć z wieków cienia, tak odległych, wciąż aktualna, aż za bardzo. Życie
jest ulotne jak płomień świecy, który gaśnie od najsłabszego oddechu wiatru. Czujemy się wieczni, niezniszczalni. A jednak wszystko przemija. Każda
chwila jest tą jedyną i tą ostatnią. Ta sama godzina i ta sama data nigdy się
nie powtarza. Nauczyliśmy się kontrolować żywioły, naturę, lecz nie dane jest
nam panować nad czasem. Nie możemy cofnąć go, przeżyć chwili jeszcze raz
i jeszcze raz, na nowo. Więc cieszmy się, radujmy z każdego ułamka wieczności, tak jakby był tym ostatnim. Bo nie wiemy kiedy biały kwiat naszego życia
zrzuci ostatni płatek.
Weronika Pisula, Wioletta Komuda
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Z przykrością i wielkim bólem informujemy, iż 11 listopada
bieżącego roku zgasł płomień świecy życia naszej szkolnej koleżanki
OLI ROSŁONIEC
Składamy kondolencje i łączymy się w cierpieniu z Rodzicami,
Rodzeństwem i wszystkimi znajomymi .
Redakcja „Gońca Zamoyskiego”



Chodźcie coś wam pokażę
Dwadzieścia pięć minut podróży „czerwoną strzałą”, na wschód
od Warszawy, leży Sulejówek – miasto, które zapisało się w historii Polski
dwudziestolecia międzywojennego
jako miejsce zamieszkania Józefa Piłsudskiego – jednej z najwybitniejszych
postaci naszego kraju. Zawdzięczamy
mu istnienie wolnej, niepodległej Polski. W tymże miasteczku, pomiędzy
uliczkami, w głębi dużego kompleksu
leśnego, wznosi się dziewięćdziesięcioletni, neoklasycystyczny dworek
„Milusin” – rezydencja Marszałka.
Historia tego miejsca rozpoczyna się
w 1923 roku, po wycofaniu się Piłsudskiego z polityki. Osiadł on wtedy
w wówczas małej, podwarszawskiej
wsi, w budzącym zachwyt gmachu zaprojektowanym dla niego na deskach
kreślarskich Kazimierza Skórewicza
(autora m.in. siedziby Sejmu RP)
i wzniesionym przez Komitet Żołnierzy Polskich. Dom był dla niego
ucieczką, oazą spokoju od burzliwego
w tamtym okresie życia politycznego.
Oddawał się tam twórczości pisarskiej
oraz życiu rodzinnemu z żoną Aleksandrą i dwiema córkami – Wandą
i Jadwigą. Tam też przyjmował polity-



ków i swoich najbliższych współpracowników oraz wydawał rozkazy dla
swoich żołnierzy idących na stolicę w
czasie przewrotu majowego w 1926
r.. W tym samym roku opuścił budynek, a w późniejszych latach „Wódz”,
jak nazywali go jego zwolennicy, aż
do chwili śmierci w 1935 r. przyjeżdżał do Sulejówka na wypoczynek.
Po jego śmierci podwarszawski dom
przekształcono w muzeum poświęcone osobie Piłsudskiego. W okresie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
„Milusin” pozostawał własnością
państwa.
Dopiero w 2000 roku powstała dwa lata wcześniej Fundacja Rodziny Piłsudskiego odzyskała tę nieruchomość od państwa i utworzyła Dom
Pamięci Józefa Piłsudskiego. Pięć lat
później wystawiono w nim pamiątki
po Marszałku sprowadzone z Londynu – między innymi mundur marszałkowski, Krzyż Wielki Virtuti Militari,
Order Orła Białego, a także przedmioty życia codziennego, jak binokle,
zegarek czy intensywnie użytkowana
papierośnica. Trzy lata po otwarciu
wystawy, wspólnymi siłami Fundacji
oraz Ministerstwa Kultury, powołane
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zostało muzeum biograficzne dokumentujące życie „Wodza”. Udostępnienie nowego gmachu powstałego
z idei Fundacji oraz przywróconego
do przedwojennej świetności dworku planowane jest na 2017/2018
rok. Wizualizacje nie zostały jeszcze
opublikowane, ale wstępne koncepcje
zakładają wybudowanie nowoczesnego budynku, częściowo ukrytego pod
ziemią, korespondującego architektonicznie z dawnym dworkiem. W celu
zbadania, co o pomyśle upamiętnienia
Marszałka sądzą obywatele miasta,
uzbrojony w notes, długopis, dyktafon, termos z herbatą (wszakże jesień
już daje o sobie znać) oraz nieodłączną dziennikarską dociekliwość, ruszyłem na ulice miasta.
Zbieranie opinii szło opornie
– większość przechodniów odchodziła po kilku chwilach, emanując
deficytem zaciekawienia lub otwarcie deklarowała brak swojego punktu
widzenia, czy też wiedzy o projekcie.
Nie wywołało to u mnie zdziwienia
– polityka informacyjna miasta Sulejówek stoi na dość niskim poziomie,
a gros mieszkańców zainteresowany
jest raczej sprawami służącymi lokalnej społeczności. Po kilkudziesięciu
minutach udało mi się jednak dopiąć
swego i oto, co kilka osób zdecydowało się powiedzieć na ten temat. Wśród
osób, które zdecydowały udzielić mi
krótkiej wypowiedzi przeważały głosy negatywne. Pojawiło się raptem
kilka zdań „na plus”.
„Sulejówek nie jest dobrą lokalizacją dla takiego przedsięwzięcia.

Główne pytanie brzmi – gdzie ono
miałoby się znajdować? W naszym
mieście nie ma odpowiedniego miejsca na takie inwestycje. Miasto jest
i tak bardzo zadłużone – czy nie lepiej
te pieniądze przeznaczyć na coś innego?” ~ Pani Natalia
„Nie popieram budowy tego
typu placówki w Sulejówku. Miasto
nie jest przygotowane na taką inwestycję. Kompletnie nie posiada zaplecza, którego potrzebują turyści, np.
hoteli, restauracji, czy prężnie działającej informacji turystycznej. Moim
zdaniem warto najpierw zainwestować w rozbudowę tejże infrastruktury,
a dopiero później brać się za realizację ambitnych planów, które samemu
Sulejówkowi większych korzyści nie
przyniosą.”. ~ Pan Witold
„Jako historyk uważam, że
sam cel jest szczytny i warto przypominać obecnym pokoleniom o tak
ważnej dla narodu polskiego postaci,
ale czy rozmach tego przedsięwzięcia
musi być taki duży? Czy rzeczywiście jest sens wybudowania sporego
gmachu, jeśli zdecydowanie bardziej
sprawdziłby się doprowadzony do
idealnego stanu dworek i kompleks
parkowy, z niewielkim budynkiem
obok? To pytanie należy skierować do
włodarzy miasta i architektów, którzy
przygotowują projekt zagospodarowania tego terenu. Moje zdanie, zresztą
zapewne jak wielu mieszkańców nie
jest jednoznaczne – sądzę, że Miasto
powinno „wyjść do ludzi” z koncepcją, popularyzować ten projekt.” ~
Pan Piotr



Nie podzielam zdania przeważającej części sulejowian. Bezsprzecznie idea krzewienia pamięci
o marszałku Józefie Piłsudskim zasługuje na podziw – w końcu bez niego
nie żylibyśmy w wolnym i niezależnym kraju. Tymczasem wciąż rosnące
problemy nie torują drogi do symbolicznego wbicia w grunt pierwszej łopaty – zmniejszające się rządowe dotacje, przesunięcia rozpoczęcia prac
budowlanych podają w wątpliwość
moje przekonanie, że za kilka lat, na
stulecie niepodległej Polski, dzierżąc
w dłoni bilet, wejdziemy do sal planowanej placówki edukacyjnej i podziwiać będziemy kolekcję reliktów
pozostałych po „Wodzu”.



Dla zainteresowanych:
Dworek „Milusin”
ul. Oleandrów 5
05-070 Sulejówek
tel. (22) 783 02 30.
Wstęp wolny, tylko między środą a
niedzielą w godzinach 10-16 lub po
uprzednim kontakcie telefonicznym.
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Konrad Sadowski

BYŁEM NA MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

Przyznaję się bez bicia. Nazwijcie
mnie faszystą, nacjonalistą, bandytą,
tęczobójcą. Co chcecie. Ale ja i tak
będę dumny, że byłem na Marszu Niepodległości.
Marsz Niepodległości to manifestacja, która ma na celu uczczenie
święta, jakim jest 11 Listopada. Jest
on organizowany przez środowiska
narodowe i prawicowe, głównie przez
Ruch Narodowy i ONR. Jego ideą jest
promowanie patriotycznych wartości.
Media głównego nurtu poświęcają mu

wiele uwagi, kreując jego negatywny
wizerunek.
Tyle suchych faktów. Teraz
o samym marszu. Już od 5 listopada
słyszałem jakie są zagrożenia, media
prorokowały zamieszki, środowiska
lewicowe od początku przestrzegały
przed nacjonalistami i „idącym faszyzmem”.
A co zobaczyłem o 15:00, 11
listopada bieżącego roku na rondzie
Dmowskiego? Morze biało-czerwonych flag, choć widziałem także flagi



Węgier i Włoch, setki transparentów
z różnymi hasłami. I ludzi, tysiące ludzi. Ludzi w wieku różnym, od dzieci
w wózkach po staruszków z akowskimi i nsz-towskimi opaskami. Ludzi
różnej sprawności, także niepełnosprawnych na wózkach. I poczułem tę
niesamowitą atmosferę, która zawsze
towarzyszy takim manifestacjom. Poczułem, że dobrze zrobiłem, że przyszedłem na Marsz Niepodległości.
Manifestacja rozpoczęła się
z drobnym opóźnieniem. Choć początkowo znajdowałem się niemalże
w czołówce, to szybko znalazłem się
mniej więcej w środku pochodu. Wokół mnie przechodziły setki ludzi.
Skandowaliśmy hasła. Od patriotycznych, przez oddające część bohaterom walki o niepodległość, po antykomunistyczne. Nie zabrakło miejsca na hymn narodowy i rotę. Były
także hasła antyrządowe. Ale proszę,
to od początku miała być manifestacja
przeciw rządom Donalda Tuska, więc
czego się spodziewaliście?
Byli też ludzie z twarzami
zakrytymi kominiarkami i szalikami.
Przyznaje, wyglądali oni groźnie, ale
zachowywali się nadzwyczaj spokojnie. A zakrywali twarze z uwagi na
posiadanie i odpalanie środków pirotechnicznych, takich jak race czy petardy. Nie robiły one nikomu krzywdy,
a tylko dodawały kolorytu panującej
atmosferze dumy i wspólnego świętowania.
Niestety, wszystko to trwało
do momentu dotarcia pod ambasadę
Rosji. Marsz zatrzymał się tam, co pociągnęło za sobą skutki, które szybko
znalazły się na pierwszych stronach

gazet. Niektórzy z uczestników Marszu obrzucili teren ambasady kamieniami, racami i petardami, a także
podpalili budkę strażniczą. Widziałem
ludzi, którzy próbowali się tam wedrzeć (przysłałbym im kartki do szpitala, bo Rosjanie raczej nie puściliby
tego płazem).
I tu dochodzimy do pierwszych błędów organizacyjnych. Zarówno policji, jak i organizatorów.
Obie strony nie przewidziały takiego
obrotu zdarzeń. Przed ambasadą zabrakło kordonu policjantów (który był
z innej strony, ale o tym zaraz). Nie
zabrakło natomiast Straży Marszu,
która interweniowała natychmiast po
podpaleniu. Dodajmy, że był wśród
nich jeden z organizatorów, Krzysztof
Bosak, który osobiście bronił dostępu
do ambasady. Jednak wina leży także
po stronie organizatorów. Przecież od
początku można było się domyślić, że
coś takiego się wydarzy, jeśli manifestacja narodowa przechodzi obok ambasady Rosji.
Warto zaznaczyć, że ludzie
niepragnący zadymy i rozróby, poszli
dalej, oddalając się od miejsca incydentu. Marsz trwał nadal.
Na kolejny problem Marsz
natrafił pomiędzy Belwederem a drugim wejściem do ambasady Rosji.
Przed budynkiem ambasady stał kordon uzbrojonych po zęby policjantów.
Tymczasem okazało się, że Marsz
został zdelegalizowany, a policja rozdzieliła go na kilka części. I tak część,
w której się znajdowałem została
zablokowana z przodu i z tyłu przez
policjantów z tarczami i pałkami. I tu
dochodzimy do prawdziwej głupoty.
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Otóż policja przez megafon podała, że
Marsz został zdelegalizowany i mamy
się rozejść. Tylko pytanie jak, skoro
zostaliśmy zablokowani ze wszystkich stron. Wyślą po nas helikoptery
czy może mamy się rozpłynąć? Komunikat wywołał tylko panikę i zdezorientowanie. Ludzie krążyli w jedną
i w drugą stronę, szukając wyjścia
z pułapki. Istniała też groźba, że policjanci ruszą i zaczną pałować tłum.
Na szczęście pół godziny później policjanci otworzyli przejście i ludzie
z ulgą opuścili Belwederską. Ten, kto
chciał, mógł iść dalej, jednakże większość szybko rozproszyła się.
Teraz o spaleniu tęczy i zamieszkach. Nie wiedziałem tych incydentów. Wiecie dlaczego? Bo działy się poza trasą Marszu! I to trzeba
stanowczo podkreślić. Organizatorzy
Marszu nie mogą odpowiadać za to,
że ktoś rozpoczął zadymy. Posłużę
się przykładem zaczerpniętym z artykułu Pawła Rybackiego ze strony
www.redisbad.info: „Podczas uroczystości państwowej, której przewodniczy Prezydent RP, niedaleko dochodzi
do podpalenia meczetu. Czy nazwiemy wówczas głowę państwa nietolerancyjną? Jest to całkowity absurd i
ignorancja, która zasługuje na medal
manipulacji roku.” A tęcza, która notabene miała być instalacją tymczasową, płonie co roku. I nie rozumiem
za bardzo, dlaczego miasto odnowiło
ją kilka dni przed Marszem. To było
więcej niż jasne, że tęcza zapłonie ponownie.
Co do ataku na squatty: w tym
przypadku wina leży po obu stronach.
Tak naprawdę nie wiadomo kto za-

czął. Jednak najpierw zastanawiałbym
się co „alternatywna młodzież” trzyma tam w swoich mieszkaniach. Bo
na bezbronną mi na pewno nie wyglądała, rzucając koktajlami mołotowa.
Marsz Niepodległości niestety
nie przebiegł spokojnie. Jego bilansem
jest spalona tęcza, kilka zdewastowanych ulic, zatrzymani i ranni. Jednak,
co trzeba podkreślić, było spokojniej
niż w poprzednich latach. Jest to zasługa Straży Marszu, która wyłapywała co krewkich uczestników i chroniła
całą trasę. Widać postęp w organizacji
Marszu.
Błędy leżą po stronie wszystkich. I organizatorów, którzy błędnie
zaplanowali trasę, i policji, która od
początku szykowała się na pałowanie,
i ratusza, który podjął błędną decyzję
i rozwiązał Marsz, co wywołało dezinformację i niepokoje.
Apeluję do wszystkich: zamiast wydawać pochopne opinie,
posłuchajcie wywiadów z organizatorami Marszu oraz tego, co mają do
powiedzenia jego uczestnicy.
Jakub Drożdż
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„Miasto moje, a w nim…”
– historia Milanówka

Miasto-ogród, miasto krówek, mały
Londyn – to określenia używane na nazwanie małej, podwarszawskiej miejscowości – Milanówka. Lecz skąd się
one wzięły? Aby się tego dowiedzieć,
musimy najpierw poznać historię tego
miasta.
Na początku cofniemy się do roku
1899, kiedy to Michał Lasocki herbu
Dołęga, właściciel majątku Milanówek, założył spółkę, która dokonała
parcelacji jego ziemi i tym samym
umożliwiła powstanie na nich miejscowości wypoczynkowej. Od samych początków istnienia letniska,

zachęcało ono kolonizatorów dogodnym dojazdem do stolicy, walorami
przyrodniczymi i stosunkowo niskimi
kosztami działek. Te atuty najbardziej
przyciągały znużoną zgiełkiem wielkiego miasta warszawską inteligencję.
Do najbardziej znanych letników lub
stałych mieszkańców należeli m.in.
Bolesław Prus, Jan Szczepkowski,
Konstanty Ildefons Gałczyński czy
rodzina Żeromskich. Budowali oni
sobie piękne wille, które możemy podziwiać do dziś.
Niedługo po odzyskaniu niepodległości w Milanówku zaczął prężnie dzia-
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łać samorząd, który doprowadził do
uzyskania statutu gminy. Dzięki wpływowym i bogatym mieszkańcom rozwijało się ono coraz bardziej. W 1924
r. powstała Centralna Doświadczalna
Stacja Jedwabnicza założona przez
Stanisławę i Henryka Witaczków, którzy stali się pionierami, jeśli chodzi
o hodowlę jedwabników w Polsce (dla
niewtajemniczonych jedwabniki to takie śmieszne motyle, z których kokonów wyrabia się jedwab)
Rozwój został przerwany przez wybuch II wojny światowej. Czas wojny
był okresem silnie działającej konspiracji na terenie gminy. Ze swoich
willi rozkazy wydawali dowódcy AK,
stacjonowały tu oddziały dywersyjne,
trzy radiostacje łączności z Londynem, odbierano tu zrzuty broni i amunicji, odbywały się tajne nauczania.
Po upadku powstania warszawskiego,
Milanówek, na krótki okres czasu,
stał się nieformalną polityczną stolicą
Polski. Skrywały się tutaj władze Polski Podziemnej, najróżniejsze frakcje
polityczne miały tu swoje zebrania,
a Komendant AK gen. Leopold Okulicki wydawał stąd swoje rozkazy.

W latach 1944-45, w kościele pw. św.
Jadwigi, była ukrywana urna z sercem
Fryderyka Chopina, w strachu przed
zniszczeniem przez nazistów. Po wojnie, w czasie rządów komunistów,
upaństwowiono Stację Jedwabniczą
i utworzono Fabrykę Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych „MIFAM”
S.A. W 1951 r. Milanówek uzyskał
prawa miejskie.
Po 1989 r. następuje kolejna faza rozwoju Milanówka. W 1990 r. powstaje
tu fabryka krówek, z których miasto
słynie w całej Polsce oraz uzyskuje
ono statut miasta-ogrodu.
Dalej wytchnienia od miejskiego
zgiełku szukają tu znane osobistości,
takie jak Włodzimierz Szaranowicz,
Edyta Górniak, Katarzyna Pakosińska.
Jeżeli ktoś z moich szkolnych, „miastowych” kolegów chce wziąć z nich
przykład, to serdecznie zapraszam.
Jędrzej Mularski
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VI Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny
Już od sześciu lat Stowarzyszenie Żon
Misji Dyplomatycznych w Warszawie,
we współpracy z dyrekcją hotelu Marriott i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, organizuje międzynarodowy jarmark dobroczynny. W wystawnych pomieszczeniach hotelowych
tego dnia rozstawia się dziesiątki straganów, w których swoje regionalne
specjały sprzedawać będą pracownicy
licznych w Warszawie ambasad. Dochód ze sprzedaży zostanie w całości
przekazany na cele charytatywne.
Tegoroczny kiermasz odbył
się w niedzielę 24 listopada. Od samego rana do hotelu Marriott przybywają licznie ambasadorowie, dyplomaci z całymi rodzinami, ale i też
zwykli śmiertelnicy, którzy z dyplomatycznym światem mają niewiele
wspólnego. Już na samym wstępie
może zaszokować wielokulturowość,
przejawiająca się m.in.
w
strojach, rysach twarzy, kolorze skóry i zachowaniu przybyłych osób. Nie
można jednak doznać tutaj wrażenia
obcości. Pomimo wspomnianych już
wielkich różnic między poszczególnymi gośćmi, wszyscy ze sobą rozmawiają w niezwykle ciepłej i miłej
atmosferze. Rozmowa japońskiego
dyplomaty z peruwiańskim lub też senegalskim „odpowiednikiem” nie jest
tutaj rzeczą dziwną.
Także „zwykli” goście jar-

marku nie mogą się tu nudzić. Można kupić mnóstwo specjałów z całego świata. Także nietypowych, na
co dzień niedostępnych w Polsce.
W zeszłym roku, kiedy byłem na tym
niezwykłym kiermaszu po raz pierwszy, dostępne były takie egzotyczne
produkty jak fińska czy chorwacka
czekolada (swoją drogą gorąco polecam), kuwejckie soki jabłkowe (sic!)
czy też prawdziwe, bo palestyńskie,
arafatki. Można także skosztować regionalnych przysmaków na miejscu.
Pierogi z Finlandii, ser z Argentyny,
prawdziwe sushi prosto z Japonii…
Wybór jest naprawdę ogromny. Przy
okazji można uciąć miłą pogawędkę
ze sprzedającymi tam pracownikami ambasad i konsulatów… Znaczna
część osób mówi przynajmniej trochę
po polsku. Wszyscy natomiast mówią
po angielsku, który wydaje się całkowicie już zastąpił język francuski jako
język dyplomacji.
W tym roku także wybieram
się na międzynarodowy kiermasz.
Polecam go każdej osobie, która w
jakimkolwiek stopniu uwielbia podróże i fascynuje się zagranicą. Nie wyjeżdżając ze stolicy można przez ten
jeden dzień poczuć się jak w innym
kraju. I to dowolnie wybranym kraju.
Robert Bengsz
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kończył się październik, zaczął
się listopad. Rok temu o tej porze
pisałem, że liście spadają z dzrew. Teraz już tak nie napiszę. Bo już spadły.
Jednak tegoroczny listopad dla mnie
i nieco ponad dwustu Zamoyszczaków oznacza coraz głośniejsze bicie
maturalnego zegara. Zostało już tylko
pół roku.

ro

za

Matura – egzamin zdawany po ukończeniu szkoły średniej. Taką definicję podaje Słownik Języka Polskiego
PWN. Nie tłumaczy ona niestety, po
co zdaje się maturę. Dawniej przed
okresem tzw. Nowej Matury była
nazwana egzaminem dojrzałości, co
zostało zmienione na łacińskie sło-
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wo matura, które de facto oznacza to
samo, tylko nie brzmi aż tak górnolotnie. Dla osób nieznających łacinay
jest to po prostu matura. Wcześniejsza dojrzałość w nazwie była z jednej
strony stresująca (po zdaniu matury
stajemy się bezpowrotnie „dojrzali”),
z drugiej zaś komiczna (jak możemy
stać się dojrzali po napisaniu kilka testów i otrzymaniu z racji tego zapisanej cyferkami kartki papieru). Jednak
mimo zmiany nazwy, matura nadal
jest głównym czynnikiem stresogennym licealistów. Ta otoczka strachu
jest wywoływana przez polski system
edukacji, który wyniki matury ustanowił praktycznie jedynym czynnikiem
determinującym przyjęcie na studia.
Jeżeli zdarzy się, że będziemy mieli w
dniu matury gorsze samopoczucie lub
temat nie będzie nam pasował, może
to przesądzić o tym, że nie dostaniemy
się na studia. Wtedy jesteśmy zmuszeni pójść na jakiś zastępczy kierunek
i liczyć na więcej szczęscia przy poprawianiu matury rok później. A rok
ten staje się praktycznie zmarnowany.

są zachwycające. Oczywiście przygotowania do matury są także świetnym
pomysłem na sukces biznesowy, nawet lepszym niż zwykłe korepetycje,
bo z kursów maturalnych korzysta
znacznie więcej osób, wypełniając
kieszenie kursorów pieniędzmi. A czy
mózgi są od tego bardziej zapełnione
wiedzą?

Do czego przyczynia się matura?
Oprócz oczywiście dużej ilości stresu
i wykreowania naszego dalszego życia. W czasie roku przygotowującego
na pewno powoduje konieczność zmasowanej pracy. W trzeciej klasie, choć
mam znacznie mniej przedmiotów
niż dotychczas, to muszę pracować
o wiele więcej, a i efekty nie zawsze

Mateusz Kuchta

Osiem miesięcy intensywnej pracy,
,,padania na twarz’’ ze zmęczenia,
uczenia się wielu rzeczy, które na studiach się nie przydadzą, ale w rekrutacji są wymagane. Tak prezentuje się
rok maturalny. Przeżyłem trzy miesiące. Przeżyję i dalej. Żeby dostać się na
studia, potem do pracy. Tak działa ta
maszyna, zamęczamy się, idąc od celu
do celu, żeby na koniec życia dostać
głodową emeryturę. Albo żeby wcale
do niej nie dożyć. Wszyscy zgadzamy się na ten system, wszyscy w nim
trwamy. Idziemy do przodu nie patrząc zbyt dokładnie przed siebie. Tak
właśnie prezentuje się ta nadchodząca
groza.
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Jak co roku, z okazji Halloween,
ENEMEF zorganizował 25 października Noc Horrorów, o której mogliście przeczytać również w zeszłym
roku. Tym razem byłam w Multikinie
Złote Tarasy z grupą znajomych. Początkowo organizacja nie przebiegała
zbyt sprawnie - do każdej z sal ciągnęły się ogromne kolejki. ENEMEF
nie przewidział tego i maraton rozpoczął się równo o 22. Wszyscy którzy
stali w kolejce do wejścia, tak jak my,
pierwszy film zaczęli oglądać z lekkim opóźnieniem. Pomiędzy projekcjami były 15-20-minutowe przerwy,
a wszystkie seanse zakończyły się ok.
5.30.

FILMY:
MARTWE ZŁO
Ten film został puszczony jako pierwszy. Jest to sequel produkcji z roku
1981 (której niestety nie oglądałam).
Opowiada historię grupy nastolatków,
którzy jadą na kilka dni do domku
w lesie, by pomóc koleżance uzależnionej od narkotyków. W piwnicy
znajdują starą księgę i przez przypadek uwalniają demona. Temat jest
już moim zdaniem zbyt często powtarzany (chociażby „Dom w głębi
lasu” z poprzedniego maratonu). Film
nie miał absolutnie żadnej atmosfery
grozy, „strach” mogły wywołać jedynie nagłe zmiany kadru. „Martwe
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zło” miało zbyt dużo scen po prostu
obrzydliwych, a wszystko było przerysowane. Pojawiły się również błędy
i niedociągnięcia w scenariuszu. Pod
koniec filmu zaczęłam się nudzić,
a zakończenie już kompletnie mnie
załamało. Absolutnie nie polecam!
OBECNOŚĆ
Bardzo dużo oczekiwałam po tym
filmie po obejrzeniu zwiastuna. Miałam nadzieję na zobaczenie horroru
z atmosferą, która powoduje strach,
a nie z rozlewem krwi. Nie zawiodłam
się, ale nie byłam też zachwycona.
Schemat niestety znowu się powtarza
- rodzina wprowadza się do domu,
w którym zaczynają się dziać dziwne
rzeczy. Później mają miejsce egzorcyzmy, które są ostatnio w KAŻDYM
horrorze. Pierwsza połowa filmu bardzo mi się podobała, później było już
trochę gorzej, ale i tak uważam, że jest
to film godny polecenia. Warto zwrócić uwagę na muzykę - interesujące
piosenki pojawiają się w zaskakujących momentach.
WORLD WAR Z
Byłam bardzo zawiedziona, gdy dowiedziałam się, że ten film będzie
puszczony na maratonie. Nigdy nie
miałam ochoty go obejrzeć. Spodziewałam się po prostu „krwawej jatki”
pomiędzy Bradem Pittem a zombie.
Jakże się myliłam! Film niesamowicie
mi się spodobał, chociaż nie zaklasyfikowałabym go jako horroru. Odpowiadała mi gra aktorska, sam pomysł,
wizerunek zombie i ujęcia z lotu ptaka. Sądzę, że producenci chcieli, by
film sprawiał wrażenie dokumentalno-katastroficznego, taki sposób fil-

mowania był bardzo ciekawy. Kolejną
rzeczą, która mi się podobała, było
wprowadzenie widza w sam środek
akcji, nie znamy początku historii ani
nie poznajemy jej dokładnego końca.
Film powinien się spodobać każdemu.
Polecam, tak samo jak Kuba Drożdż,
który napisał o tym filmie we wrześniowym numerze.
MAMA
Również wobec tego filmu miałam
wysokie oczekiwania. Historia dwóch
dziewczynek znalezionych po długich
poszukiwaniach w małym domku
w lesie, wydawała mi się czymś nowatorskim. Dziewczynki, u których
nie wykształciły się żadne ludzkie
odruchy, trafiły pod opiekę swojego
wujka. Po jakimś czasie okazało się,
że ktoś je odwiedza. Ktoś, kogo nazywają „Mama”. Niestety pomimo
niezłych założeń scenariusza, jedyną rzeczą, która może przestraszyć
w tym filmie, są nagłe zbliżenia
i zmiany perspektywy. Sam pomysł na
scenariusz był ciekawy, ale zakończenie było naciągane i popsuło cały film.
Zawiodłam się.
Ogólnie uważam, że w zeszłym roku
filmy były na o wiele lepszym poziomie, nie powtarzały tych samych schematów i każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Jednak nie żałuję, bo była to
świetna okazja do obejrzenia czterech
filmów z mojego ulubionego gatunku
za rozsądną cenę (ok. 30 zł) i spędzenia czasu w gronie znajomych.
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Julka Kaczorowska

RECENZJA

WAŁĘSA – FILM Z NADZIEI?
Film „Wałęsa. Człowiek z nadziei” budził bardzo skrajne emocje
już wtedy, gdy ogłoszono, że powstanie. Wynikało to główne ze skrajności
uczuć, jakimi Polacy dażą byłego prezydenta i legendę „Solidarności”. Sam
pomysł nakręcenia filmu o uwielbianym w świecie nobliście, którego
w Polsce usiłuje się (w zależności od
opcji politycznej) pogrążyć lub oczyścić ze wszelkich zarzutów, był bardzo
kontowersyjny. Jednak większość
ludzi oczekiwała tego filmu, żeby
poznać lepiej życie swojego idola,
upewnić się w swoim zdaniu na jego
temat lub po prostu przekonać się, jak
bardzo twórcy filmu „nakłamali”.
A czym naprawdę okazał się „Wałęsa”?
Tym, który jako pierwszy odważył się podjąć tak delikatny temat,
jakim jest życiorys byłego prezydenta,
jest Andrzej Wajda, reżyser wybitny,
choć w wielu kwestiach kontrower-

syjny. Z właściwym sobie rozmachem
zatrudnił genialnego scenarzystę Janusza Głowackiego, a w roli głównej
i tytułowej obsadził charyzmatycznego Roberta Więckiewicza. Również
reszta obsady aktorskiej robi wrażenie.
Pojawiają się takie nazwiska jak Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka,
Agnieszka Grochowska czy Maciej
Stuhr. Jeśli więc spojrzeć na film od
strony warsztatu można go stanowczo
uznać za majstersztyk. Postacią numer
jeden tego obrazu jest Wałęsa, co niezwykle podkreśla naturalna i wyjątkowo wyrazista gra Więckiewicza. Były
prezydent jest przedstawiony jako
świetny mówca, za którym idzie tłum.
Nie brakuje przy tym jego charakterystycznej wymowy czy lapsusów
językowych, które mistrzowsko zostały wplecione w scenariusz. Janusz
Głowacki zadbał o te szczegóły, choć
kontrowersyjnie zabrzmiały słowa
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scenarzysty o Wajdzie, który wycinał
niektóre fragmenty, co zostało opisane przez Głowackiego w wydanej niedawno książce „Przyszłem, czyli jak
pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie
dla Andrzeja Wajdy”. Ta sytuacja nie
przeszła bez echa i tylko zwiększyła
ilość głosów twierdzących, że prawdy
z tego filmu nie poznamy. Jest jednak
w tym filmie coś, co podoba się chyba wszystkim, bez względu poglądy
polityczne i stosunek do Wałęsy. Jest
to fenomenalnie wpleciona w całość
muzyka z lat 70. i 80. Możemy usłyszeć hity takich zespołów jak Brygada
Kryzys, Dezerter czy Tilt, które wówczas popularne były wśród buntującej
się młodzieży. Nadają one filmowi
niesamowity nastrój, który nieomal
przenosi nas w tamte czasy, pozwala
nam choć trochę poczuć i zrozumieć
tę trudną atmosferę. Pod względem
warsztatu temu filmowi nie można nic
zarzucić. Świetny scenariusz, charyzmatyczni aktorzy i nastrojowa muzyka tworzą naprawdę realistyczny
obraz.
Natomiast problem z oceną
filmu pojawia się, gdy dochodzimy
treści historycznych, czego oczywiscie nie dało się uniknąć. Powraca
podział na tych, którzy Wałęsę lubią
i tych, którzy
absolutnie go nie tolerują. Zwolennicy
prezydenta po obejrzeniu filmu mówią, że zobaczyli niezwykłą historię
prostego, niewykształconego robotnika Stoczni Gdańskiej, który dzięki
swej charyzmie, poświęceniu, determinacji znacząco przyczynił się do

odzyskania niepodległości przez Polskę. Zobaczyli również swojego idola,
który zbłądził tylko raz, zmuszony do
tego przez nerwową sytuację rodzinną. Natomiast przeciwnicy noblisty
twierdzą, że film w bardzo zręczny
sposób prześlizgnął się między „ciemnymi plamami” w życiorysie Wałęsy,
zauważyli, że ominięto kilka lat jego
życia, w dodatku film pokazuje już
nie prostotę, ale wręcz chamstwo prezydenta, co akurat jego przeciwnicy
przyjmują za dobrą monetę. Niełatwo
jednak stwierdzić, że podobnie jak
w przypadku samego Wałęsy, tak
i o filmie na jego temat tyle jest opinii,
ilu Polaków go obejrzało.
Jako że postać Lecha Wałęsa
jest mi dość obojętna, mogłem podejść do tego filmu z pewnym dystansem, potraktować go jako widowisko
historyczne. Doceniam wybitną grę
aktorską, świetny scenariusz i genialną muzykę. Dostrzegam zarówno
prawdziwość, jak i pewne przemilczenia w przedstawionej biografii byłego
prezydenta. I zachęcam serdecznie do
zapoznania się z tym filmem, wyrobienia sobie własnej opinii na jego temat,
ale radzę również spróbować przyjrzeć się mu bez sympatii czy antypatii
na tle politycznym. Mimo że bardzo
kontrowersyjny, to jest po prostu film
i jako film należy go oglądać.
Mateusz Kuchta
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Pytanie...
Skierowane bezpośrednio do was
wszystkich, na które oczekuję odpowiedzi (pośrednio po to, by dowiedzieć się, czy w ogóle to czytacie ).
Przechodząc obok ogłoszeń wiszących przy małej sali gimnastycznej,
wpadłam ostatnio na pewien bardzo
nierealny pomysł. Jak pewnie większość z was wie, w naszej szkole, kiedy już wszyscy uczniowie bezpiecznie opuszczą mury przybytku, odbywają się zajęcia aikido prowadzone
z ramienia grupy SOTO. Na zajęcia
mogą uczęszczać zarówno dzieci, jak
i dorośli. Jako że osobiście interesuję
się sportami walki, pogłębiłam trochę
temat i po „konsultacji” z pewnym
obeznanym znajomym dowiedziałam
się, że odbywały się tu kiedyś również
inne zajęcia (jakże mnie to ucieszyło)
z capoeiry. Na dodatek prowadził je
instruktor z grupy, do której aktualnie
należę.
>>>Dla tych, którzy nie wiedzą, capoeira to wymyślona przez brazylijskich

niewolników w XIX wieku sztuka
walki i tańca, gra, która jest połączeniem boksu, tai-chi, samby, muzyki
amerykańskiej i swatu.<<<
Moje pytanie brzmi: Czy byłby ktoś
chętny, mimo wszystkich przeciwności (zajęć pozalekcyjnych, ogromu
pracy w szkole, zwykłego lenistwa
czy słabych kości) uczęszczać na takie zajęcia, jeśli możliwe okazałoby
się wznowienie ich w budynku naszej
szkoły? Pytanie to kieruję zarówno
do uczniów, nauczycieli, jak i całego
personelu szkoły, przed jakimkolwiek
uprzedzeniem dyrekcji o moim „szalonym” planie, ponieważ potrzebuję
wiedzieć, czy jest w ogóle o co się
starać. Dlatego też bardzo proszę was
wszystkich, jeśli jest ktoś zainteresowany taką możliwością proszę o wiadomość na maila Gońca:
gzamoyski@vp.pl.
Małgosia Watras
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Wyruszyli pod przykrywką wyprawy.
Zabrali ze sobą namiot ze śpiworami
i zapasy na dwa dni. Oprócz tego
łopaty, kilofy oraz laskę dynamitu,
wyszabrowaną
od
miejscowego
dziadka, któremu nikt nigdy nie
wierzył. I dodatkową amunicję
do rewolwerów, wraz ze strzelbą
śrutową.
Drogę przeszli w milczeniu.
Do „strefy” było dość daleko, jednak
nie wypowiedzieli ani słowa. Obeszli
całe wzgórze wzdłuż i wszerz. Nie
znaleźli nic ciekawego. Wieczorem
rozbili obóz.
- Ale kicha, co nie ? powiedział Igor, grzejąc się przy
ognisku.- A już myślałem, że
znajdziemy coś za pierwszym razem.
- Jasne - burknął Paweł.Może chociaż zobaczymy zmarłych?
Igor spochmurniał.
- U mnie, na Ukrainie, ludzie
są bardzo przesądni. Sadzę, że mnie
też to się udziela. Nie żartuj sobie,
bardzo bym prosił.
- Nie ma najmniejszego
problemu.
Kiedy Paweł zamykał oczy, usłyszał
w oddali wycie wilka. Było ono
żałosne, chociaż student poczuł
chłód. W wyciu usłyszał przestrogę.
Następnie zasnął.
v
Następnego dnia zaczęli kopać. Poszli
na samo wzgórze, wsadzili łopaty
w ziemię. Przez godzinę dokopali
się tylko do innej warstwy gleby.
Wciąż nie było żadnego śladu, tropu
umożliwiającego odkrycie tajemnicy.
Zmęczeni studenci poszukali miejsca

odpoczynku. Igor usiadł na starym
pniu, Paweł na kamieniu. Nagle
student upadł, trącony wstrząsem. Igor
podniósł się gwałtownie. Podszedł
ostrożnie do przyjaciela, pomógł mu
wstać.
- Nic ci nie jest?
- Nie, spokojnie.
- Co się stało?
- To ten kamień. On jakby się
poruszył.
Igor podszedł, pogładził kamień. Nic
się nie stało.
- Panikujesz, stary - wydał
wyrok.
- Sam na niego usiądź.
- Dobra.
Igor usiadł i zaraz potem spadł.
- To się rusza. Naprawdę.
- Usiądź jeszcze raz. Zdaje
się, że coś słyszałem.
Igor niepewnie usiadł na kamieniu.
W istocie, z oddali doszedł ich cichy
szmer, jakby ktoś odsuwał jakieś
wrota.
- Zaczekaj tu - Paweł wyjął
rewolwer i pewnym ruchem położył
palec na spuście. Lepiej było być
ostrożnym. Lufa chodziła na lewo
i prawo. W końcu wzrok Pawła
uchwycił czarną czeluść jaskini.
- Igor ? - zawołał.
Jestem
usłyszał
w odpowiedzi.
- Wstań i zaczekaj, aż ci nie
powiem.
Jaskinia zamknęła się. Czyli kamień
musiał być kluczem.
Znajdź
jakiś
ciężki
przedmiot. Nie wiem, jakąś kłodę,
może inny kamień- powiedział.
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Chwilę odczekał, aż jaskinia ponownie
się otworzyła.
- Chodź tu.
- Ja cię kręcę - powiedział
Igor.- Ale mamy fart.
- Dokładnie. Chociaż dziwię
się, że miejscowi tego nie znaleźli.
- Mniejsza o to. Skombinuj
jakąś grubą gałąź, polej naftą
i idziemy.
v
Wnętrze jaskini było mroczne
i nieprzyjazne. Paweł wątpił, by to
ludzkie ręce ja wykopały. Ktoś musiał
wykuć ją wcześniej. Nieprzyjemna
atmosfera zaczęła mu się udzielać, ale
nie poinformował o tym Igora.
Korytarz oświetlili naprędce
zrobioną
pochodnią.
Był
on
kręty, w wielu miejscach skaliste,
chropowate ściany zwężały się, a po
nich biegły rozmaite kable, zrobione
z przedziwnego materiału. W końcu
dotarli do serca jaskini.
Przejście rozszerzyło się,
odsłaniając grotę. Studenci weszli
do niej z rozdziawionymi ustami. Po
chwili opanowali się. Grota w świetle
pochodni wyglądała niezwykle. Paweł
oparł się ciężko o ścianę. Chwilę
później odskoczył jak oparzony, gdy w
miejscu, gdzie przed chwilą była jego
ręka coś pstryknęło i grota rozjarzyła
się światłem. Studenci zmrużyli oczy.
Po chwili wzrok przyzwyczaił się
i mogli obejrzeć grotę w pełnej
krasie.
Jaskinia
miała
pewnie
z dwadzieścia metrów wysokości
i z 50 szerokości. Zamiast typowych
skalnych ścian była pokryta metalem.

W świetle błyszczały tajemnicze
znaki, coś jak runy.
Z sufitu zwisały stalaktyty. Drgały
niespokojnie,
jakby
pociągane
niewidzialnymi nićmi. Przed sobą
mieli coś jakby talerz, chyba pojazd.
Wszędzie pełno kości, Paweł
zauważył nawet czaszkę, bynajmniej
nie
ludzką.
Wydłużona
kość
ciemieniowa, co najmniej dwukrotnie,
reszta podobna do człowieka, jeśli nie
liczyć powiększonych oczodołów.
Dalej zauważyli szklane rury
wypełnione bezbarwnym płynem.
A wewnątrz nich ludzkie ciała.
Unosiły
się
bezwiedne
popchnięte pękającym pęcherzykiem
powietrza. Wydawali się oddychać
rzadko, ale regularnie. Żyli, pogrążeni
w głębokim śnie. Igor podszedł do rury
i dotchnął szkła. Przejechał dłonią po
rurze, chcąc zetrzeć lekki szron. Paweł
przeżegnał się pospiesznie. Popatrzył
na przyjaciela. Igor miał zdębiałe
włosy i przerażone, śmiertelnie
przerażone oczy.
Rury ciągnęły się rzędami
wzdłuż pieczary. Wszystkie takie
same, w każdej człowiek. Igor wziął
pistolet i przyłożył do rury. Paweł
chwycił go za rękę.
- Zabijesz ich - głos zabrzmiał
cicho, nieprzekonująco, ale podziałał.
Igor opuścił broń.
- Kto? Kto mógł to zrobić?
Boże…Kto ? - powtarzał Igor. Paweł
nie miał sił go uspokajać. Sam chodził
po pieczarze dalej. Zdawało mu się,
że zamknięci wewnątrz szklanych
rur ludzie wyczuli jego obecność.
Starał się przekonać, że to nieprawda,
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jednak coraz częstsze zupełnie
nieprzypadkowe ruchy uwięzionych
przeraziły go. Na wszelki wypadek
chwycił za rewolwer.
W końcu dotarł do centrum
całej tej potwornej jaskini. Była to
szarawa kopuła z otwieranymi ruchem
drzwiami. Paweł zerknął na Igora.
Ten siedział w tym samym miejscu,
beznamiętnie wpatrując się w pustkę.
Pochodnią oświetlił runy na kopule.
Bezskutecznie próbował je odczytać.
Zdecydował się wejść do
kopuły. Zrobił ostrożny krok, a gdy
wrota uchyliły się odskoczył jak
oparzony. Zreflektował się jednak,
głośno przełknął ślinę, chociaż miał
sucho w gardle. Wszedł do wnętrza.
Obcy rzucił się bezwiednie
na Pawła. Ten zareagował za wolno,
krzycząc w nadziei, że zwróci uwagę
Igora. Paweł szarpnął się i wyrwał się
z rąk potwora, który nieoczekiwanie
osunął się na ziemię. Okazał się tylko
szkieletem, który przewrócił się pod
wpływem ruchu wrót. Paweł dał sobie
chwilę dla uspokojenia. Oddychał
głęboko i intensywnie. W końcu wstał
i wszedł do środka.
…które było niemalże puste,
nie licząc małego niby- stolika. Paweł
rozejrzał się dookoła. Nic. Żadnych
tajemniczych znaków, żadnych rys,
kabli. Pustka. Podszedł do nibystolika. Ręką dotknął krawędzi. Stolik
oślepił Pawła blaskiem. Usłyszał
dźwięk mechanizmu. Postarał się
spojrzeć, lecz sparaliżowane ciało
nie chciało go słuchać. Siłował się
z własnym ciałem i wygrał. Z stolika
wynurzył się świetlisty sześcian.

Lewitował w obrębie blasku. Paweł
schował rewolwer. Coś kazało mu
dotknąć blasku. To samo coś kazało
mu chwycić sześcian. Błękitne pioruny
pojawiły się na stoliku, błyskawicznie
objęły sześcian i Pawła. Krzyk ugrzązł
w gardle.
Informacja
w
postaci
impulsów, najprostszych emocji,
odczuć. Sam zarys uczuć. Strach,
rozpacz po utracie rodzinnego świata
z rąk przedziwnych agresorów.
Niepokój, po odnalezieniu nowego
świata. Wreszcie kontakt z osobnikami
innego gatunku. Panika spowodowana
wykryciem nowej nieznanej choroby.
Samotność
ostatnich
ocalałych.
Niemoc. Wstyd po porwaniu ludzi.
Także strach człowieka. Nadzieja
na nowe życie w symbiozie.
Zdeterminowanie,
zszokowanie
nieudanie się eksperymentu.
Informacja,
ostrzeżenie.
Przestroga przed uniknięciem tego
samego losu.
Igor otrząsnął się z otępienia i
zobaczył jak ludzie w rurach wyginają
się, otwierają usta i oczy, które świecą.
Twarze wykrzywiły się w grymasie
przerażenia. Igor wzrokiem poszukał
Pawła. Spojrzał na kopułę świecącą
jaśniej od oświetlenia jaskini. Pobiegł
tam. Wrota uchyliły się same.
Zobaczył uniesionego pół metra nad
ziemią Pawła, pokrytego tajemniczymi
symbolami i nie dającymi się opisać
piorunami,
wciąż
trzymającego
feralny sześcian. Chwycił przyjaciela
za bark i ściągnął na ziemię.
Gdyby ktoś oprócz Pawła był
w kopule stwierdziłby, że wszystko
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trwało nie więcej niż pół minuty. Mimo
to Paweł czuł jakby był w tym stanie
przez stulecia. Chłonął informację
każdą komórką swojego ciała. Igor
wybudził go siłą.
Z ciała Pawła zaczęły znikać
runy, uchodziły wraz z dymem
i rozwiewały się.
- Paweł, Paweł !! - Igor uderzył
przyjaciela w twarz. Ten oprzytomniał
i podniósł się z ziemi. Złapał się
za głowę. Zaraz przypomniał sobie
wszystko.
- Trzeba to zniszczyć!
Zniszczyć ! - krzyknął panicznie.
Co
zniszczyć?
Nie
rozumiem….
- Nie rozumiesz, nie widziałeś.
Jesteśmy zagubieni. Oni przybędą tu
podbić nas. Ale nie uda im się.
- Jak ty chcesz ich
zniszczyć?!
- Wiem, wiem jak. Sami mi
pokazali. Pośpiesz się!
Paweł gwałtownie wstał
i chwycił za sześcian. Wyciągnął go
z blasku i schował za ubraniem.
Jaskinia zaczęła drżeć.
- Uciekamy, szybko ! - Paweł
porwał Igora za rękę.
Wybiegli z jaskini na chwilę przed jej
zawaleniem. Ujrzeli jeszcze jak się
zapada i wali. Paweł usiadł na ziemi.
- Co tam się stało ? - zapytał
niespokojnie Igor. Paweł oddychał
niespokojnie.
- Obcy. Inna pozaziemska
rasa, która uciekła ze swojej planety.
Są na wymarciu, może już wymarli.
Przybyli tu, po zagładzie swojego
świata przez innych. Byli zbyt chorzy,

więc porwali mieszkańców i żyli z nimi
w symbiozie. Przetrwaliby. Chcieli,
żeby inni ich odnaleźli i uwolnili.
W jaki sposób nie wiem.
- Skąd to wszystko wiesz?
- Ten sześcian- Paweł wyjął
przedmiot - To coś jak książka
pokładowa. Zapisali tu wszystko.
W postaci samych emocji.
- Boże Święty! Przecież to
niemożliwe…
- To wszystko prawda.
Są… byli bardziej zaawansowani
technicznie od nas. Potrafili latać, nie
sposób tego opisać. A tamci… tamci
ich zaskoczyli. Wybili prawie co
do jednego. Oni tu przybędą, trzeba
ostrzec wszystkich
- Jasna cholera! Nikt w to
przecież nie uwierzy.
Paweł popatrzył uważnie
na Igora. Jego przyjaciel miał rację.
Nikt nie uwierzy w bujdy dwóch
studentów. Paweł podrzucił w ręku
feralny sześcian.
- Musimy odnaleźć dowód !
- postanowił.
v
Do kraju wrócili prawie rok później.
Nikomu nie podzielili się tym co
przeżyli. Pozostawili to za sobą. Nie
wiedzieli jednak, że miesiąc po ich
wyjeździe niebo nad zawaloną pieczarą
rozbłysło
jasnym promieniem,
niszcząc niemalże całą okolicę…

26 GONIEC ZAMOYSKI LISTOPAD 2013

Jakub Drożdż

Kropla

TWÓRCZOŚĆ

Filip Świerczyński

Jesteś jak ta kropla
Drobna, urokiem przepełniona.
Dajesz się ponieść ogromowi.
Spadasz biernie…
I choć efekt z początku wygląda dość miernie,
Dziurka w skale w końcu wyżłobiona…
Myślisz sobie: ‘Jestem pyłkiem.
Pyłkiem
Co na wietrze lata.’
Z nadchodzącym życia schyłkiem
Ujrzysz
Żeś Ty pyłek,
Ale na wyjściowej marynarce świata…
Stwierdzasz: ‘Cóż ja mogę?
Cóż w obliczu masy tak ogromnej…?’
I przestajesz marzyć.
Przestajesz siły swoje zaufaniem darzyć,
Oddajesz się myśli pozornej…
Wielu poświęca się, by ludzie jutra mieli szersze uśmiechy,
Choć ludzkości w rękawie zaczyna braknąć asów
I przestaje chodzić o to, by dzieci nasze dożyły przyszłych czasów,
A zaczyna o to, by ‘przyszłe czasy’ przeżyły nasze pociechy…
W tłumie nie ma jednostek samotnych.
Spotkać można tylko ludzi zagubionych…
Niezorganizowanych…
Osoby wartościowe często wolą się kryć.
Lecz choć otaczający je mur to relacji kat,
A zbudowany jest z cierpień i z łez przelanych,
Tylko z indywidualistami można budować nowy, lepszy świat,
A marzeniom trzeba dać swobodnie żyć.
Rewolucji potrzeba lat…
Kapitalizm? Pogoń za pieniądzem? Wojny religijne? ‘Mieć’ nad ‘być’?
Już niedługo ziemia pod cokołem zatrzęsie się od waszego upadku…
Szach-mat, Panowie!
Szach-mat…
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Na chwilę, na dzień, na
zawsze…
Odchodzą ciągle wszyscy,
bliżsi i dalsi,
na chwilę, na dzień, na zawsze.
Odchodzą ci których najbardziej
kochamy,
ci których najbardziej potrzebujemy,
boimy się bez nich żyć.
Przemijają jak liście,
liście spadłe na zimę.
Smutek nam tylko po nich zostanie,
smutek, kilka wspomnień,
nieoddane rzeczy.
Niewypowiedziane słowa,
pusty gniew, gorycz w gardle
i zaschłe łzy.
Przemijają, odchodzą
czasem zbyt wcześnie do krainy
lepszego bytu.
Znikają z naszego życia,
żyją tuż obok nas,
niezauważalnie,
jakby nigdy nic.
Przemija miłość, odchodzą starsi.
Refleksja na krótkim życiem,
jestem ułamkiem, chwilą,
liściem na wietrze.
Nie mam nic na zawsze
i niczym też jestem we
wszechświecie.
Tracę wszystko i wszystkich których
kocham.
Odchodzą ciągle wszyscy,
bliscy i dalsi,
na chwilę, na dzień, na zawsze…
Weronika Pisula
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