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Wszystko ma (też) swój początek

„Wszystko ma swój koniec” – taki tytuł widniał miesiąc temu w „Gońcu”. Ale
trzeba też zaznaczyć, że wszystko to, co się kończy, również ma swój
początek. Jednocześnie zawsze zaczyna się coś nowego: coś odchodzi
do historii, pojawia się coś nowego. I tak po roku dwa tysiące trzynastym
mamy nowy, czternasty. Tak się też złożyło, że dopiero teraz witamy zimę.
Rozpoczynają się charakterystyczne dla pierwszych tygodni roku
postanowienia. Zaczyna się nowy semestr, kolejne kartkówki, testy...
i nieprzygotowania. Swoją kadencję rozpoczyna nowy samorząd szkolny,
wybrany demokratycznie przez Zamoyszczaków. Pozostaje nam żyć nadzieją,
że tym razem zrealizowana zostanie choćby część postulatów
z rozbudowanych programów wyborczych. Także na stołecznych ulicach
rozpoczęła się nowa epoka, epoka bez ikarusów.
Zaczyna się także kadencja nowego redaktora naczelnego, oraz nowych,
pełnych energii (i cierpliwości) grafików. Jako nowy Chefredakteur obiecuję,
że „Goniec” dotrze do nowych osób. W tym celu od niedawna funkcjonuje
strona internetowa, działa też fanpejdż na Facebooku. No i oczywiście
rozwijać się też będzie najbardziej tradycyjna i konserwatywna, papierowa
wersja „Gońca”.
rb
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więta,
święta
i
po
świętach. Bożonarodzeniowa atmosfera opadła w tym roku
wyjątkowo szybko, może ze względu na wręcz wielkanocną
pogodę.
Pozostały
tylko
wspomnienia,
prezenty, dekoracje (które trzeba
w końcu zdjąć...) i zapasy jedzenia
(którego nie daliśmy już rady zjeść)
w
lodówce
i
zamrażalniku.
Kilkudniowe świętowanie, wizyty u rodziny, gdzie przecież trzeba
spróbować wszystkiego, na pewno
nam (a przynajmniej mi) nie służą.
Dla wielu był to czas całkowitej
dyspensy i część pewnie żałuje,
że nie powstrzymała się od zjedzenia
kolejnego
pierniczka,
pieroga
czy kawałka karpia.

Ś

Postanowieniem noworocznym staje
się więc zrzucenie nabytych
kilogramów. Niestety, tylko niektórym udaje się je wypełnić.
Dlaczego? Z braku środków, miejsca, towarzystwa, a może po prostu
motywacji? Dlaczego nie spełniamy
planów, na których nam zależy?
Chcieć to móc! Najlepiej nie rzucać
się od razu na głęboką wodę, nie
zaczynać drastycznej diety (z którą
nie wytrzymamy nawet kilku dni)
ani nie kupować najdroższych butów
do biegania, jeśli nie jesteśmy
pewni, czy w ogóle polubimy ten
sport. Trzeba znaleźć coś, co będzie
sprawiać nam przyjemność, czym
nie będziemy się zbytnio męczyć,
ale jednocześnie coś, co przyniesie
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nam zadowalające efekty.

które ostatnio jest bardzo popularne.
Ważne jest, by nie starać się biec jak
najszybciej, tylko bez zatrzymania
przebiec jak najdłuższy dystans.
Polepsza się wtedy nasza kondycja.
Zaletą jest również możliwość
wspólnego
spędzenia
czasu
ze znajomymi. Tak samo jest
z innymi sportami, na przykład
z jazdą na rowerze lub na rolkach.
Ja osobiście zdecydowanie zachęcam do pływania, które angażuje
do wysiłku całe ciało. Co więcej,
wzmacnia kręgosłup, układ oddechowy i układ krążenia oraz
poprawia koordynację ruchową.
Warto jest spróbować kilku rzeczy
i wybrać tę, która najbardziej nam
odpowiada.

Fot. Runner’s World

Chodzi o to, by nie tylko pozbyć się
zbędnych kilogramów po świętach,
ale zmienić cały swój styl życia
na zdrowszy i lepszy. Dzięki temu
będziemy bardziej szczęśliwi. Nie
warto od razu kupować rocznego
karnetu na najdroższą siłownię lub
basen, bo nie wiadomo, czy akurat
ta aktywność nam się spodoba i czy
wytrwamy w regularnych ćwiczeniach. Lepiej zacząć od czegoś,
co nie wymaga od nas zbyt dużych

Fot. Rankigndiet.pl

wydatków. Dopiero, gdy przekonamy się do danej dziedziny, możemy zainwestować w profesjonalny sprzęt i strój. Najlepiej, moim
zdaniem, jest zacząć od ćwiczeń
w domu. Każdy z nas ma jakiś sportowy
strój,
karimatę,
koc,
a na YouTubie
można
znaleźć
mnóstwo filmików z dokładnie
wytłumaczonymi
ćwiczeniami
na każdą partię ciała. Każdy znajdzie
coś dla siebie i się nie znudzi.
Można również spróbować biegania,

Tak samo jest z dietą. To słowo
kojarzy się nam z wielkimi ograniczeniami, głodówką i ciągłym
odmawianiem sobie przekąsek, które
5
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lubimy. A wcale nie musi tak być.
Bardziej chodzi o ograniczenie niezdrowych rzeczy (słodyczy, napojów
gazowanych), zwracanie uwagi
na skład produktów, niepodjadanie,
wolniejsze jedzenie, większą ilość
(najlepiej pięć) posiłków w ciągu
dnia oraz szukanie zdrowszych
zamienników naszych ulubionych
potraw. Zdecydowaną większość
z nich można samodzielnie przyrządzić w domu, dzięki czemu
wiemy dokładnie o pochodzeniu
składników. Ważne jest, żebyśmy
byli
świadomi,
co
jemy,

co wybieramy
do
jedzenia.
Nawet jeśli nie zmienicie całkowicie
swojego stylu życia, to poprzez
zmianę małych rzeczy zauważycie
poprawę samopoczucia. Na efekty
zmian w wyglądzie też nie będziecie
długo czekać. Naprawdę warto
poświęcić 30 minut dziennie
(to wcale
nie
tak
dużo!)
na ćwiczenia lub ograniczyć słodzenie herbaty, żeby zobaczyć, jak
wasze życie się zmieni. Trzymam
kciuki za wykonanie przez was
postanowień,
nie
tylko
tych
noworocznych.

Fot. Ola

Julka Kaczorowska
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Projekt: Wioletta Komuda

obiega końca kolejna kadencja
władz Samorządu Uczniowskiego. Już wkrótce odbędą się
wybory, w których wyłoniona
zostanie trójka uczniów, mająca
za zadanie dbanie o jak najlepszy
żywot braci uczniowskiej w naszym
liceum oraz organizowanie różnych
ciekawych akcji w Zamoyskim.
Jednak mimo to, że wybory
te powinny tradycyjnie odbyć się
w połowie stycznia, nic jeszcze
o nich nie wiadomo. Dla porównania, w ubiegłym roku już
w grudniowym numerze
„Gońca
Zamoyskiego” znalazła się notatka
ówczesnego
przewodniczącego
Filipa Dymitrowskiego na temat
tego, kiedy i w jakiej formie zostaną
przeprowadzone
wybory.
Tym
razem
takiej
informacji
nie
ma wcale, co doskonale obrazuje
nam
całość
funkcjonowania
samorządu przez ostatni rok.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego (bo taką dumną nazwę nosi
według statutu naszej szkoły owa
„trójca”) obecnie składa się z dwóch
trzecioklasistów, przewodniczącego
Krzyśka Nowickiego oraz jego
zastępcy Antoniego Żukowskiego,
a także drugoklasistki Agnieszki
Nitek. Z tej trójki tylko Agnieszka
ma prawo ubiegać się o reelekcję,
natomiast w momencie pisania tego
artykułu nie jest mi wiadome, czy
z tego prawa skorzysta. Wszyscy
troje natomiast przez ostatni rok...
no właśnie, pracowali? Szczerze mówiąc, nie można stwierdzić, że nie
ma żadnych efektów, ale są one
nikłe. Może „rozpuściły” nas trochę
rządy Filipa Dymitrowskiego, podczas których Zamoyski był w miarę
możliwości niemalże krainą mlekiem i miodem płynącą, ale wydaje
się, że podczas ostatniego roku
osiągnęliśmy drugi kraniec na skali

D
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efektywności pracy. Żeby jednak nie
być gołosłownym, przyjrzymy się
bliżej pracy samorządu w mijającym
roku.

zachowanie tradycji średnio się
udało
i
chociaż
te
kilka
przyjemnych, rozrywkowych aspektów życia Zamoyszczaka niemalże
zupełnie
zniknęło.
Kolejnym
elementem programu (tego i wielu
innych) jest radiowęzeł. Jego
działalność w Zamoyskim jest
bardzo specyficzna
i można
ją podzielić na dwa okresy. Pierwszy, w którym przeważał tak
zwany czarny rap, i drugi, gdy
królowała
muzyka
Beatlesów
i innych podobnych wykonawców
w dawce „niezjadliwej” nawet dla
fanów. W obu tych okresach
zdarzały się również dni „ciszy
w eterze”. Przez ostatni miesiąc
muzyka z radiowęzła rozbrzmiewała
już bardzo rzadko, prawie nigdy, nie
można było liczyć ani na rap, ani
na Beatlesów. Był to punkt, który
pojawił
się
w
programach
wyborczych
zarówno
przewodniczącego, jak i jego zastępców,
który co prawda jest realizowany,
ale w stopniu bardzo niskim. Dalej
można przejść do punktów programu Krzyśka takich jak kanapy
na korytarzach, więcej automatów
czy „wolność dla dresu”, które
od początku wydawały się być
żartem, w który to jednak żart wielu
nie do końca świadomych realiów
Zamoyskiego uwierzyło. Antoni,

Program Krzyśka Nowickiego, który
został opublikowany tuż przed
samymi wyborami, był jednak, jak
widać po wynikach, najbardziej
przekonujący. Podstawowym elementem, który zawierał, podobnie
jak wszystkie pozostałe programy,
jest zachowanie tradycyjnych elementów
kultury
Zamoyskiego,
takich jak Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Konkurs Kolęd czy
Festiwal MROK. Konkurs Piosenki
Obcojęzycznej został odwołany
z powodu braku zainteresowania
uczniów. Prawdę mówiąc nie chce
mi się wierzyć, żeby absolutnie
NIKT nie był chętny do wzięcia
udziału, choć pozostaje faktem,
że poziom zainteresowania większości Zamoyszczaków wydarzeniami, które dzieją się w naszej
szkole jest żałośnie niski. Festiwal
MROK pierwotnie został przełożony
na wrzesień, kiedy to słuch o nim
zaginął. Natomiast Konkurs Kolęd
został zamieniony na Koncert Kolęd,
podczas którego można było wysłuchać pieśni bożonarodzeniowych
w wykonaniu zespołu złożonego
z uczniów naszej szkoły. Więc
8
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którego plan był krótki, zwięzły oraz
realistyczny i zakładał
między
innymi sprawne działanie radiowęzła i podtrzymanie tradycyjnych
imprez szkolnych. Jak już wiemy nie
został
zrealizowany.
Jednak
to Antoni z ramienia Samorządu
moderował (już po raz drugi) akcję
„Szlachetna Paczka” oraz współorganizował
kupno
nowych
zamoyskich bluz, które pojawią się
w szkole wkrótce. Agnieszka
natomiast, która oprócz tradycyjnych
elementów programowych proponowała utworzenie systemu wzajemnej pomocy uczniowskiej, rozpowszechnienie zbierania korków
w szkole czy rozbudowaną promocję
naszej szkoły poza jej murami,
zniknęła wraz ze swoimi postulatami
w szarej, szkolnej rzeczywistości.
Może pracowała, może coś robiła,
jednak pierwszy lepszy Zamoyszczak efektów jej pracy nie widział
i nie widzi, postulaty wyborcze nie
zostały zrealizowane.

ulega wątpliwości, że jest ono nikłe,
w końcu mało kto czyta ogłoszenia
wywieszone na ścianach, a nawet jak
przeczyta, to niewiele z tym robi.
Jednym z podstawowych czynników
niepowodzeń może być również
silny konserwatyzm władz naszej
szkoły, które nie wyrażają zgody
na wszystkie uczniowskie inicjatywy. Jednak tajemnicą poliszynela
jest
też
konflikt
pomiędzy
Krzyśkiem i Antonim, który
uniemożliwiał im przez ten rok
normalną współpracę. A Agnieszka
stała między nimi, może to z tego
powodu nie widać jej działań,
ponieważ zwyczajnie nie mogła nic
zrobić. Jednak Samorząd nie działał
tak, jak powinien i mimo to, że nie
każdy zdaje sobie sprawę, jak trudne
to jest zadanie, mamy prawo
wymagać czegoś od ludzi, którzy
świadomie
zgłosili
się
na te stanowiska.
Non omnis moriar – nie umrę cały.
Tak
pisał
Horacy,
wierząc,
że poprzez swoją poezję, swoje
dzieła
zyska
nieśmiertelność,
wieczną pamięć i chwałę. Nie może
tak powiedzieć o sobie ten skład Samorządu Uczniowskiego. Za rok
nikt nie będzie pamiętał tej kadencji.
Ich działania, jeśli nawet są, pozostają niewidoczne, nie spełnili

Można się zastanawiać nad przyczynami takiego działania Samorządu. Niewątpliwie trudno organizuje się różne akcje bez zainteresowania społecznego, w tym
przypadku nas – uczniów. A nie
9
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swojej roli uprzyjemnienia nam choć
trochę przebywania tutaj. Znikną
z naszej pamięci. Już teraz mogą powiedzieć, choć bardzo wątpliwe,

żeby to zrobili, omnis moriar –
umrę cały...

Mateusz Kuchta
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Zostaliśmy poinformowani, jak
wyglądają procedury związane
z zakwalifikowaniem
zmarłego
do oddania
swoich
narządów,
co można przeszczepiać i jakie
organy są najbardziej potrzebne.
Mieliśmy wielki zaszczyt dodatkowo poznać pana Tadeusza
Żytkiewicza, który został
zoperowany przez Zbigniewa Religę. Profesor dał temu Panu, mającemu
wówczas 61 lat, drugie życie,
w momencie gdy był po trzecim
zawale i nikt nie dawał mu nadziei.
Obecnie ma 86 lat i prowadzi jak
na swój stan aktywne życie. Jest
najstarszym człowiekiem, który żyje
po przeszczepie serca w Europie.

13

grudnia 2013 roku w naszej
szkole mieliśmy przyjemność gościć osoby (dwóch studentów medycyny, a także pana
z centrum transplantacyjnego), które
poświęciły swój czas, by opowiedzieć nam o przeszczepach. Jest
to bardzo ważny, a także kontrowersyjny w naszym kraju temat.
Wywołuje wiele emocji i uważam,
że trzeba o takich sprawach mówić
jak najwięcej. Szczególnie, że dzięki
transplantacji jeden człowiek może
uratować niejedno życie, życie osób,
które w wyniku wypadku lub
choroby nie mogą się cieszyć się
każdym dniem. Mimo że dawców
jest coraz więcej to i tak jest to tylko
kropelka w morzu potrzeb. Wykład
był bardzo ciekawy i spotkanie
przebiegało bardzo profesjonalnie.

Aneta Mintzberg,
Julia Biegańska
11
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święty, a wiele gwiazd i celebrytów
cytuje go oraz przypomina jego
słowa. Jednak dopiero dzisiaj widać,
że prezydent Mandela nie był wcale
święty (jak każdy człowiek), a wręcz
przeciwnie. Jego postępowanie
i działania
doprowadziły
RPA
do ruiny.

5

grudnia 2013 r. w wieku 95 lat
zmarł Nelson Mandela, legendarny już przywódca Afrykańskiego Kongresu Narodowego,
pierwszy czarnoskóry prezydent
Republiki Południowej Afryki,
laureat pokojowej nagrody Nobla.
Wielokrotnie więziony za walkę
z panującym w RPA systemem
apartheidu.Cały świat opłakiwał
zmarłego Mandelę. Pomimo wielu
wpadek (mylenie go z Morganem
Freemanem, pogrzebowe selfszoty
prezydenta Obamy, fałszywy tłumacz na pogrzebie) pożegnano
człowieka, który był symbolem
walki z rasizmem. Mandela czczony
jest przez media
niemalże jak

Od razu zastrzegam, że ten artykuł
nie miał być pamfletem na nieżyjącego Nelsona Mandelę. Jego celem
jest zwrócenie uwagi na aktualną
sytuację RPA, a także ciemną kartę
z życia
prezydenta
Mandeli.
Zaraz pewnie podniosą się głosy:
Jak
to?
RPA
w
ruinie?
A co z Mistrzostwami Świata
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z 2010? A rozwój miast?

ziemię i nie wraca, pracując
w niewolniczych warunkach. Jedno-

Na początku trzeba wyjaśnić czym
był apartheid. Apartheid nie była
to jedynie
segregacja
rasowa.
To teoria, oparta na segregacji
rasowej,
która głosiła
odrębny
rozwój poszczególnych ras.

cześnie doszło do podziału wśród
ludności murzyńskiej. Od biedoty
oddzieliła
się
wąska
grupa
czarnoskórej elity, faworyzowanej
przez różnorakie parytety i programy
rządowe.

Mandela w ciągu dwudziestu lat
po obaleniu apartheidu zniszczył
dobrze prosperujący i rozwijający
się kraj, choć niesprawiedliwie
rządzony i nie pozbawiony wad
(segregacja rasowa, jednak czarni
materialnie i politycznie byli
w lepszej
sytuacji
niż
w południowych
stanach
USA

Kraj jest też ogarnięty wojną. Wojną
pomiędzy murzyńskimi plemionami
oraz uciekinierami z innych krajów,
którzy
przybyli
do
RPA
w poszukiwaniu pracy i lepszych
warunków życia.
Morderstwa i gwałty są tam
na porządku
dziennym.
Warto
tu jednak
zaznaczyć,
że przytłaczającą większość ofiar przestępstw stanowią biali Afrykanerzy.
Dwadzieścia
lat
po
upadku
apartheidu w RPA wciąż panują
rasistowskie prześladowania.

do czasów Martina Luter Kinga).
RPA zamieniło się w stolicę
przestępstw,
i ubóstwa.

gwałtu,

przemocy

Wystarczy spojrzeć na strukturę
społeczną RPA. Więcej niż połowa
tego kraju żyje w skrajnym ubóstwie, wielu w slumsach na obrze-

Biali osadnicy zamykają się
w chronionych przez prywatne firmy
ochroniarskie osiedlach. Planuje się
im jednak odebrać prawo do noszenia broni. Tymczasem pojedyncze

żach wielkich miast. Gospodarka
opiera się tam głównie na wydobyciu surowców naturalnych i metali
szlachetnych. Wielu robotników
za głodowe

stawki

schodzi

pod
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farmy są atakowane, a ich
mieszkańcy
są
mordowani.
A przedtem
poddani wymyślnym
okrucieństwom.

wadził działalność dziś uznaną
za terrorystyczną,
polegającą
na wysadzaniu budynków rządowych i atakowaniu farm, za co został
zresztą uwięziony i przesiedział
w więzieniu prawie 27 lat. W celu
dopuszczenia czarnoskórej ludności
do władzy nie cofnął się przed przemocą. Nie jest to jak się dziś ogólnie
określa „pokojowy sprzeciw wobec
władzy”.

Dwadzieścia lat po zniesieniu segregacji rasowej przepaść pomiędzy
białymi, a czarnymi pogłębiła się
jeszcze bardziej. Głównie za sprawą
setek pomordowanych Afrykanerów,
których jedyną winą był kolor skóry.
Warto
jeszcze
zaznaczyć,
że to czarni mordują miejscową
ludność. Tak, tak, bowiem to biali
byli pierwszymi mieszkańcami
dzisiejszego
RPA,
głównie
Transwalu i Oranii. Jako pierwsi
przybyli na tę ziemię i na niej się
osiedlili. Dopiero w XVIII i XIX
wieku zaczęła przybywać czarna
ludność, uciekająca przed okrutną
polityką
europejskich
kolonizatorów.

Spuścizną Mandeli jest także ustawa
aborcyjna, przez którą, jak się
szacuje, zmarło kilkanaście milionów nienarodzonych dzieci, a także
brak skutecznie (mimo wielkich
chęci prezydenta Mandeli) prowadzonej polityki walki z epidemią
AIDS, która opanowała południe
Afryki.
Oto dziedzictwo Nelsona Mandeli,
bojownika o wolność i prawa
człowieka.

Młody Mandela w młodości pro-

Jakub Drożdż
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orzystając
z
przerwy
świątecznej
wróciłam
na jakiś
czas
do
domu.
W Warszawie
mieszkam
od momentu rozpoczęcia liceum,
więc nie mogę powiedzieć,
że czuję się tu jak u siebie. Jednak
funkcjonując tu bez przerwy
od niemal półtora roku, przyzwyczaiłam się do pewnych rzeczy,
stały
się
one
dla
mnie
codziennością.
Przyzwyczaiłam
się, że mam mało czasu
i praktycznie cały dzień się coś
robi. Nie da się przysiąść
i odpocząć, czasami nawet trzeba
siedzieć do świtu, żeby zdążyć
ze wszystkim. Konieczność zajmowania się tyloma rzeczami naraz
przysparza wiele problemów,
jednak miasto jest do tego idealnie
przystosowane: wcale sprawna
komunikacja miejska, multum
miejsc, gdzie można szybko
i smacznie
zjeść,
możliwość
zamówienia praktycznie wszystkiego z dostawą do domu, pracy

etc. Wszystko to sprawia, że mimo
zmęczenia całym dniem, ludzie
nawet nie zauważają, jak bardzo
są wykończeni.

K

Kiedy wróciłam do siebie, nagle
cały ten pęd został przerwany.
Każdy kolejny dzień płynął powoli. Z niczym nie trzeba się było
spieszyć i wreszcie dało się odetchnąć. Cały stres, o którym nawet
nie miałam pojęcia, bo nie zdążyłam go zauważyć, zniknął.
Mimo to będąc w domu pierwszy
raz od tak dawna, ciągle czegoś
mi brakowało. Rozleniwiła mnie
ta Warszawa. W momencie, kiedy
miałam przejść na drugi koniec
miasta na piechotę (przy czym
dystans ten jest równy mniej
więcej tyle co z naszej szkoły
na Krakowskie
Przedmieście),
bardzo zatęskniłam za komunikacją miejską. Chciałam zjeść
na mieście, ale jedyne miejsca,
w których można dostać coś
dobrego, to szereg pizzerii albo
15
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chiński fast-food, więc lepiej już
samemu przygotowywać sobie
jedzenie.

właściwa. Cieszę się z tego, że tak
zdecydowałam i mogłam zobaczyć, że dzięki odrobinie pracy
można uzyskać tak wiele. Wiem,
jak bardzo każdy z was narzeka
na to, ile musimy się uczyć,
że brak nam wolnego czasu
i że ta szkoła
pozbawia
sił
i energii. Że nic nie możemy sami
robić, nigdzie wyjść, albo że nie
jeździmy na wycieczki klasowe.
Jednak myślę, że są to tylko
drobne rzeczy, które kiedyś będzie
się wspominać z ponurym uśmiechem oraz, że tych wspomnień,
które sprawią, że stanie się
on wesoły, będzie o wiele więcej.
Mam taką nadzieję i tego wam
życzę. Dlatego przywitajcie kolejny dzień szkoły z uśmiechem na
twarzach, bo nawet nie zauważycie, kiedy to wszystko się skończy.

Po przerwie świątecznej ponownie
wróciłam do mojego warszawskiego mieszkania i mimo
że od razu poczułam się zmęczona,
również odetchnęłam troszeczkę.
Po półtora roku mogę stwierdzić,
że decyzja, którą podjęłam,
by mieszkać i uczyć się tutaj, była

Małgosia Watras
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P

Dopiero po II wojnie światowej
miasto znalazło się w granicach

Stargard Szczeciński otrzymał prawa
miejskie 24 czerwca 1243 roku.
Położony jest na granicy dwóch
krain geograficznych – Pojezierza
Pomorskiego i Niziny Szczecińskiej.
Miasto charakteryzuje się typową
staroniemiecką architekturą. Wiąże
się to z tym, że przez wiele lat
pozostawało ono na terenie Niemiec.

Polski. W Stargardzie znajduje się
wiele wartych uwagi zabytków.
Pierwszym są powstałe w II połowie
XIII wieku mury obronne, których
fragmenty, liczące łącznie 1040
metrów, pozostały w praktycznie
nienaruszonym stanie do dnia
dzisiejszego. Poszczególne odcinki
murów są poprzedzielane bramami
i basztami.
Niektóre
z
nich

omorze. Ten termin kojarzy
nam
się
najczęściej
z plażowaniem,
kąpielą,
czyli
po prostu z wypoczynkiem. Warszawiacy najczęściej wybierają się
w okolice Gdańska lub Krynicy
Morskiej. Dlaczego? Odpowiedź jest
bardzo prosta – odległość. Jednak
Pomorze Zachodnie też ma nam
wiele do zaoferowania. W tym
miejscu mógłbym przybliżyć wiele
nadmorskich miast, takich jak
Świnoujście, czy Kołobrzeg. Jednak
wolę opisać mało znane miasteczko,
leżące około 40 kilometrów
od Szczecina.
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są dostępne dla turystów również
od wewnątrz. Innym ważnym zabytkiem Stargardu Szczecińskiego jest
kolegiata pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Świata. Znajduje
się ona przy ulicy Grodzkiej,

niemieckiego architekta Hinricha
Brunsberga. Trwała ona do roku
1500. W 1635 roku kościół został
spalony podczas wielkiego pożaru,
który nawiedził miasto. Jednak już
4 lata później rozpoczęto odbudowę
świątyni. Dzisiaj jest to bez
wątpienia jeden z najważniejszych
zabytków Star-gardu. Poza nim
do tej
grupy
zaliczają
się:
odbudowany w 1961 roku Ratusz
Miejski,
Arsenał,
gotyckie
i neogotyckie budowle sakralne oraz
miejskie fortyfikacje – baszty,
bramy, bastiony i basteje. Warto
wspomnieć, że miasto leży na szlaku
gotyku ceglanego, obok siedmiu
innych polskich miast – Chełmna,
Gdańska, Olsztyna, Płocka, Sławna,
Szczecina i Torunia.

nieopodal Rynku staromiejskiego.
Pierwszy kościół powstał w tym
miejscu w 1242 roku. Najprawdopodobniej
był
wykonany
z drewna, jednak przetrwał tylko
40 lat. W 1292 roku w miejsce
malutkiej świątyni, została wybudowana
większa,
wykonana
z gotyckiej cegły. W 1388 roku
rozpoczęła się rozbudowa kościoła
według
projektu
słynnego

Stargard
Szczeciński
to
bez
wątpienia miejsce godne uwagi.
Wiele osób jest nieświadomych,
że takie miasteczko może skrywać
tyle pięknych zabytków. Zachęcam
wszystkich podróżujących w tamtym
kierunku, aby zatrzymali się w tym
miejscu i zobaczyli na własne oczy
piękne zabytki tej części Pomorza.
Daniel Klimowicz
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d dawna wiadomo, że niektóre
dyscypliny sportowe z czasem
zanikają. Wielu z nas zapewne nie
ogląda transmisji mistrzostw świata
w saneczkarstwie, czy wyścigów
konnych. Takie sporty wydają nam
się nieciekawe, nie budzą w nas
emocji. Piłka nożna, czy koszykówka mają więcej dynamiki. Tym
czasem wielu ludzi próbuje udowadniać, że wcale tak nie jest.

posługują się głównie harcerze
polegające na wykorzystaniu wszelkich
umiejętności koniecznych
do życia
w
lesie)
wymaga
od harcerza przejścia przez wiele
wymagających prób.

O

Kim jest maszer? Odpowiedź powinna brzmieć: osoba, która jest
przewodnikiem psiego zaprzęgu. Psy
rasy Alaskan Husky, którymi
opiekuje się Biegnący Wilk,
doskonale sprawdzają się w wyścigach. To na nie pan Dariusz
przygotowuje się latami. Musi
dobrze nakarmić zwierzęta (mięsem
wołowym) i latami z nimi trenować.
Wszystkie
starania
maszera
są czynione w jednym celu - aby
ukończyć trasę wyścigu. Takie rajdy
mogą mieć około 500, a nawet 1000
kilometrów! Ponadto odbywają się
na terenach północnej Skandynawii,
gdzie temperatura spada czasami

Obecnie jedynym polskim maszerem długodystansowym jest Dariusz
Morsztyn, bardziej znany pod
przydomkiem - Biegnący Wilk.
Został mu on nadany na specjalnym,
wieczornym ognisku. Pan Dariusz
od wielu lat jest związany
ze skautingiem. Dlatego znajomi
zwracając się do niego na co dzień
posługują się tym pseudonimem.
Taka nazwa puszczańska (puszczaństwo - to określenie, którym
19
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r. założył on HROŚ (Harcerski Ruch
Ochrony Środowiska), który łączy
w sobie
założenia
skautingu,
ochrony przyrody i puszczaństwa.
Mimo, że jego organizacja nie jest
zbyt liczna (aktywnie udziela się
w niej nie więcej niż 50 osób),
to trwale walczy z obojętnym
stosunkiem człowieka do natury.

Fot: Dariusz Morsztyn

do -40OC! Spośród najtrudniejszych,
długodystansowych wyścigów psich
zaprzęgów świata (Iditarod-Alaska;
Yukon Quest - Alaska; Finnmarkslopet - Norwegia, Finnmark),
to właśnie Finnmarkslopet jest
najbardziej wymagającym. Organizowany od 1981 roku rajd jest
największym wydarzeniem sportowym północnej Norwegii. Regularnie otwiera je przedstawiciel
rządu lub Królestwa Norwegii,
a oglądalność
strony
wyścigu
wynosi średnio około 100 milionów!
Trasa wyścigu biegnie przez teren
lapońskiej tundry, europejski biegun
zimna (Karasiok). Jest to obszar
zamieszkiwany
głównie
przez
Lapończyków i renifery. Na starcie
stawia się średnio 100 zawodników,
ale tylko połowie z nich udaje się
trasę ukończyć. Dojechanie do mety
jest wielką nobilitacją w świecie
maszerskim oraz podróżniczym.
Jednakże "podstawowym celem
wyprawy
nie
jest
dążenie
do zwycięstwa za wszelką cenę, ale
realizacja prawdziwej współpracy
pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem w ekstremalnych warunkach
norweskiej zimy, w otoczeniu
dzikiej przyrody" - twierdzi Biegnący Wilk. Jest to związane
z poglądami pana Dariusza. W 1986

Siedziba HROŚ-u mieści się
w Republice Ściborskiej w Baniach
Mazurskich, niedaleko
Gołdapii.
Tam też znaj-duje się gospodarstwo
Biegnącego Wilka,
na
którym
trenuje on swoje psy.
Mimo tych
wszystkich
idei,
ta oryginalna dyscyplina sportowa
20
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jest
coraz
mniej
popularna.
A szkoda, bo w poprzednich latach
zamieszczono
wiele
publikacji
na temat Biegnącego Wilka m.in.
w: National Geographic Traveler,
The Times, Extremium, Dzienniku,
Readers Digest. Po wyścigach
z roku: 2008, 2010 i 2012, przyszedł
czas na rajd w marcu 2014r. Jednak
panu Dariuszowi brakuje dużej
części środków finansowych (każda
taka
wyprawa
jest
bardzo
kosztowna). W związku z czym
zamierza odwołać swój udział w tym

rajdzie. Jednak nasz polski maszer
nie czuje się przegranym. Biegnący
Wilk każdy etap swojego życia
uważa za dyscyplinę sportową.
W tym roku zamierza zorganizować
akcję "ratunku dzikich Mazur".
To właśnie ona jest jedną z nowych
przygód, ale i dyscyplin, gdyż
wymaga stałej pracy i konkurencji
z ludźmi,
którzy
nie
dbają
o to unikatowe środowisko.

Fot.: Dariusz Morsztyn

Andrzej Żurawski
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miast, do których dotychczas
dostarczano niezwykle awaryjne
jelcze polskiej produkcji. Kolejnym
historycznym wydarzeniem, w którym stołeczne ikarusy brały udział,
był strajk warszawskich kierowców
i motorniczych w 1981 roku,
podczas tzw. karnawału Solidarności. Autobusy te zablokowały
dzisiejsze
rondo
Dmowskiego
w centrum miasta, a ze stopni
jednego z nich przemówił Lech
Wałęsa. Węgierskie autobusy były
świadkami wprowadzenia stanu
wojennego pod koniec roku, obecności milicji i wojska na stołecznych ulicach. Na wielu zdjęciach
z tamtego okresu, przedstawiających
żołnierzy i milicjantów siedzących
przy koksownikach, oprócz nielicznych maluchów, dużych fiatów czy
polonezów pędzących po pustych
szosach, pojawiają się także wypełnione pasażerami ikarusy.

D

okładnie rok temu pisałem
o zniknięciu ze stołecznych ulic
tzw. parówek, czyli tramwajów
o charakterystycznym
obłym
kształcie i wyciu przypominającym
dźwięk syreny alarmowej. Niestety,
również i teraz, wraz z nadejściem
nowego, dwa tysiące czternastego
roku, Warszawa pożegnała kolejny
swój
symbol,
równie
łatwy
do spotkania jak parówki, kojarzony
chyba przez każdego mieszkańca
stolicy. Mowa tu oczywiście
o ikarusach,
węgierskich
autobusach-legendach, które przezwyciężyły zarówno zimę stulecia, jak
i tropikalne
upały,
pojazdach
o najskuteczniej i zarazem najzdrowszej, bo „naturalnej” klimatyzacji
w postaci otwieranych okien,
za to o, delikatnie mówiąc, mało
wydajnym ogrzewaniu w zimę.
Ikarusy pojawiły się na stołecznych
ulicach trzydzieści pięć lat temu, pod
koniec 1978 roku, tuż przed
wspomnianą już zimą stulecia. Ten
pierwszy, bardzo trudny egzamin
autobusy zdały wzorowo, co przekonało
komunistyczne
władze
do zakupu
kolejnych
takich
pojazdów także dla innych polskich

Pomimo
upadku
komunizmu
i transformacji ustrojowej w Polsce
na przełomie lat 80. i 90. autobusy
te dalej były produkowane i dostarczane do Warszawy. Zastępowały
najbardziej wysłużone pojazdy tej
samej marki. Dopiero w połowie lat
22
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podczas Euro 2012. Kolejne władze
stolicy zapowiadały jak najszybsze
ich wycofanie z warszawskich ulic
i tych obietnic nie dotrzymywały.
Wydawać się mogło, że ikarusa nic
nie jest w stanie zastąpić i nie znikną
nigdy ze stołecznego krajobrazu.

Fot. Robert Bengsz

90. do stolicy przyjechały pierwsze
autobusy
z
niską
podłogą
i wydajnym ogrzewaniem, przy
których ikarus wyglądał jak jeżdżące
muzeum. W chwili powstawania
III Rzeczpospolitej po stołecznych
ulicach jeździło ponad półtora
tysiąca
ikarusów.
Wycofanie
wszystkich sztuk zajęło nowym
niekomunistycznym władzom ponad
15 lat, licząc od czasu dostarczenia
ostatniego nowego egzemplarza
z Węgier w 1998 roku. Zarówno
węgierscy inżynierowie, jak i komunistyczne władze przewidywały, że
po polskich ulicach ikarusy będą
jeździć najwyżej do połowy lat 90.

Jeździły znacznie dłużej. Woziły
pasażerów podczas 7 pielgrzymek
papieskich, niezliczonych koncertów
zagranicznych zespołów, zdążyły
nawet dowieźć na stadiony kibiców

23

To
jednak
nastąpiło
wraz
z początkiem grudnia 2013 roku.
Od tamtej pory ikarusy już nie
wyjeżdżają na miasto wozić
warszawiaków do pracy i z pracy.
Wyjątek zrobiono 31 grudnia, kiedy
to węgierskie pojazdy dowoziły
na miejski Sylwester odbywający się
na błoniach Stadionu Narodowego.
Z początkiem roku 2014 ikarusy
definitywnie zniknęły z krajobrazu
Warszawy. Wielu osobom brakować
będzie wspinania się po stromych
schodach w celu wejścia do autobusu, zapachu spalin wewnątrz
pojazdu, stukania okien podczas
jazdy po nierównych polskich
szosach
czy
też
siedzenia
na poręczach w środku przegubu.
Warszawa straciła kolejny swój
symbol, drugi w ciągu zaledwie 365
dni, po wyjących „parówkach”.
Robert Bengsz

Projekt: Wioletta Komuda
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ierwszego stycznia, gdy opadają
emocje związane z Sylwestrem
i wszystkie skutki tych emocji, warto
włączyć Program 3 Polskiego Radia.
Tego dnia nadawany jest Trójkowy
Top Wszech Czasów, czyli lista 100
najlepszych Piosenek „wszechczasów” wybieranych przez słuchaczy „Trójki”. Na pomysł stworzenia
Topu wpadł Marek Niedźwiecki,
prawdopodobnie zainspirowany podobną audycją z Holandii, nadawaną już od 1972 r. Na szczycie
topu, w kolejnych latach jego
istnienia, uplasowały się takie zespoły jak np. Led Zeppelin, Queen,
Dire Stairs, Pink Floyd czy U2.
W tym roku pierwsze 5 miejsc
zajęły:

1. Dire Stairs – Brother In Arms
2. Led Zeppelin – Stairway To
Heaven
3. Archive – Again
4. Pink Floyd – Wish You Were Here
5. Deep Purple – Child In Time

P

(Całą listę można znaleźć na
fanpage’u Topu na facebooku
facebook.com/TrojkowyTopWszech
Czasow)
Jeśli komuś nie udało się w tym roku
posłuchać, to za rok też będzie szansa. Wystarczy 1 stycznia 2015r.
włączyć radio na „Trójkę” (częstotliwość 98,8 FM) i od godziny 9
do 21 słuchać.
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www.polskieradio.pl

Jędrzej Mularski
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dyby dziś zapytać przypadkową osobę o rockowe zespoły
pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa, znaczna większość pomyśli
o The Rolling Stones, Pink Floyd,
Queen, nieco młodszych Blur, Muse,
albo Radiohead, albo o absolutnym
klasyku wśród klasyków – The
Beatles. W latach 90. ubiegłego stulecia, na fali powstawania nowych
formacji, ukształtował się też jeden
z moich ulubionych zespołów –
Kasabian. Grają oni muzykę
z gatunku rocka alternatywnego,
pomieszanego z elektronicznymi
brzmieniami.
Historia
zespołu
zaczęła się w 1997 roku. Wtedy
Sergio Pizzorno, Tom Meighan
i Chris Edwards, którzy znali się
ze szkoły, założyli zespół, nadając
mu nazwę Saracuse. Ich pierwszy
występ na żywo odbył się rok
po założeniu
formacji
na urodzinach Chrisa w lokalnym

klubie. Wkrótce zostali zauważeni
i zmienili nazwę na Kasabian –
Edwardsowi spodobało się to słowo,
więc zdecydował o zmianie przydomku. Sama nazwa pochodzi
od nazwiska
Lindy
Kasabian,
zamieszanej w zabójstwo Sharon
Tate – żony reżysera Romana
Polańskiego. Kasabian to też
popularne armeńskie nazwisko;
wykształciło się od słowa Qasab
(tur.), oznaczającego rzeźnika.
Zespół wydał swój pierwszy album
w 2004 roku. Jego tytułem była
nazwa grupy. Zapowiadały go single
takie jak m.in. Club Foot, Processed
Beats,
czy mój ulubiony
utwór
L.S.F. Album osiągnął sporą
popularność, został ciepło przyjęty
przez krytyków i słuchaczy.
W okresie pomiędzy wydaniem pierwszego albumu a nagrywaniem kolejnego, Meighan i reszta wydali
koncertowy album „Live from

G
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Brixton Academy” (2005). Na fali
rozgłosu spowodowanego wydaniem
debiutanckiego krążka dwa lata
wcześniej, w sierpniu 2006 roku
muzyków z Anglii – „Empire”,
utrzymane
w
stylu
rocka,
z wpływami space rocka (wolnych,
długich partii organów elektrycznych czy syntezatorów) i elektroniki.
Nastąpiły roszady w składzie

Asylum” (czerwiec 2009), Kasabian
wypuścili EPkę „Fast Fuse”, która
nie była w żaden sposób promowana
– w ten sposób zyskała popularność
tylko u największych fanów grupy.
Jednakże czerwcowy album znowu
cieszył się powodzeniem – brytyjscy
krytycy wysoko ocenili nowe
dokonanie muzyków – album dotarł
do pierwszego miejsca najchętniej
kupowanych albumów na Wyspach.
Pozycję tą zajmował przez dwa
tygodnie. W osiągnięciu sukcesu
pomogły single takie jak Vlad The
Impaler, który de facto singlem nie
był – traktowany był jako wczesne
promo albumu. Miano pierwszego
oficjalnego kawałka z nowego
krążka uzyskał utwór pt. Fire
(miłośnicy
rozgrywek
ligi
angielskiej mogą kojarzyć charakterystyczne dźwięki), później dołączyły do niego Where Did All the
Love Go? i Underdog. Po tym
albumie zespół odebrał wiele nagród
– w 2009 roku Mercury Prize
za najlepszy album, rok później
na gali Brit Awards utytułowano
Kasabian jako „najlepszy zespół”,
a podczas Q Awards odebrał tytuł
„Najlepszego występu”. W tym
samym roku do słuchaczy trafiła
również kompilacja pt. „Kasabian:

zespołu – odszedł gitarzysta
Christopher Karloff, w jego miejsce
do zespołu trafił Ian Matthews.
Ten album również okazał się
sukcesem – pierwszy utwór promocyjny, Empire, znajdował się
na brytyjskiej topliście przez cztery
tygodnie. Album promowały jeszcze
Shoot The Runner i Me Plus One.
Pomiędzy „Empire” a kolejnym
albumem „West Ryder PaperLunatic
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The Albums”, zawierająca wszystkie
wydane do tej pory albumy.
2010 rok oznacza też pierwszy
przyjazd muzyków do Polski. Polscy
fani mieli okazję zobaczyć ich
w lipcu tego roku - wystąpili oni
na festiwalu Open’er w Gdyni. Rok
2011 przyniósł jak na razie ostatnie
wydawnictwo spod szyldu Kasabian

of Simple Pleasures. Podobnie jak
poprzednie albumy, i ten spodobał
się krytykom, którzy wydali
przychylne recenzje – pisali
o połączeniu wszystkiego, za co słuchacze
uwielbiają
The Rolling
Stones, Led Zeppelin czy Radiohead
ale jednocześnie o zachowaniu
unikalnego stylu. Zespół odwiedził
Polskę raz jeszcze przy okazji
Impact Fest w 2012 roku –
supportowali wtedy Red Hot Chilli
Peppers, które było główną atrakcją
festiwalu. Niestety, nie było mi dane
zobaczyć ich na żywo – natomiast
z wielką
nadzieją
spoglądam
na plany zespołu, które mówią
o wydaniu
nowego
albumu
w czerwcu 2014, jako uczczenie
dziesięciolecia grupy i trasie
koncertowej zaplanowanej na tenże
rok. Podsumowując,
Kasabian
są na scenie
muzycznej
czymś
innym. Powstali w tym samym
okresie co Coldplay, uniknęli jednak
skomercjonalizowania i skierowania
się w stronę popu. Oryginalne
dźwięki, użycie klasycznych instrumentów, utwory okraszone dynamiką, umiejętne wykorzystanie
elektronicznych brzmień, w skrócie
– radujące ucho. Gorąco polecam.

– CD pod tytułem „Velociraptor!”.
To od tej płyty rozpoczęła się moja
przygoda z zespołem – trafiły
do mnie interesujące dźwięki tegoż
albumu. Pierwszym singlem był
Days Are Forgotten, za nim zespół
wypuścił
jeszcze
Re-Wired
(w Polsce było o nim słychać
głównie za sprawą wideoklipu,
w którym wystąpił „Mały Fiat”),
Goodbye Kiss, i jeden z moich
faworytów z albumu – Man

Konrad Sadowski
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Projekt: Filip Świerczyński

OPOWIADANIE

arodek rewolucji kiełkować
zaczął na krótko po zmroku.
Nikt nie sądził, że bomba, na której
od dłuższego czasu siedzieliśmy,
ma już niebawem wybuchnąć…
Jako pierwsi za broń chwycili
górnicy. Wysadzenie paru nieznaczących szybów i przerwanie pracy
nie miało być niczym spektakularnym, jednak ku zaskoczeniu
zarówno strajkujących, jak i Rządu,
stało
się
tylko
gwoździem
do trumny. Pomimo wszechobecnej
cenzury wieść rozeszła się po kraju
bardzo szybko. Mówiono, że niepokornych górników aresztowano
i bezzwłocznie rozstrzelano, choć

Rządowi starali się zdementować
te (jak
określił
to
wówczas
publicznie jeden z polityków)
,,zagrażające
bezpieczeństwu
wewnętrznemu państwa i obywatelom plotki”. Pewnemu fotografowi
udało się nawet zrobić i przemycić
kilka zdjęć mających dokumentować
to i owo, jednak parę godzin
po umieszczeniu ich w ostatniej
z opozycyjnych gazet ów wścibski
reporter
,,zginął
w tragicznym
wypadku”, a cały nakład z niewiadomych
przyczyn
wycofano.
Z równie niewiadomych przyczyn
dwa dni później w biurze redakcji
wybuchł pożar, który strawił niemal

Z
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cały budynek i pochłonął wszystkich
jego pracowników. Mimo starań
władz, obieg informacji był całkiem
przyzwoity. Dzień w dzień słyszało
się to, o czym nie informowała
żadna ze stacji radiowych czy
telewizyjnych. Większość wiadomości pochodziła z dość wątpliwych
źródeł. Co do ich rzetelności nie
mieliśmy pewności, lecz i tak w nie
wierzyliśmy.
Wierzyliśmy,
bo to dawało nadzieję. To, że Rząd
oszukiwał nas na każdym kroku,
wiedzieli wszyscy.

zadomowić się w głowie. Mieliśmy
świadomość, że nas, mieszkańców
centralnej części kraju, też ona dosięgnie. Strach był nieopisany, choć
jeszcze większa była chęć obalenia
tych grubych, zakłamanych knurów
z Rządu, które to czelność miały
tytułować się mianem ,,pasterzy
narodu”. Chcieliśmy tego, co kiedyś
było synonimem nazwy tego kraju –
wolności. Ha! Czy w ogóle ktokolwiek z nas zastanawiał się
przedtem czym była prawdziwa
wolność? Oczywiście każdy obywatel był wolny – tak przynajmniej
mówili Rządowi – jednak jeżeli ktoś
przyjął te słowa nader dosłownie
i poczuł się zbyt pewny siebie, najczęściej po krótkim czasie ginął
w ,,tragicznym wypadku”, ,,popełniał samobójstwo” lub ,,przypadkowo” przedawkowywał leki nasenne. Dziwne ,,zbiegi okoliczności”
oraz tajemnicze zniknięcia nikogo
już nie dziwiły.

O rewolcie górników dowiedziałem
się we wtorek od jednego ze swoich
przyjaciół. Jego ojciec pracował
przy transporcie węgla i miał
nieustanny kontakt z ludźmi ich
pokroju. Był jednym z pierwszych,
którzy wiedzieli. Dzień po tym
doszła mnie wieść o starciach, jakie
miały mieć miejsce na południu
kraju. Mówiło się o tysiącach ofiar
i parunastu demolowanych dzielnicach. Plotka głosiła, że to milicja
otworzyła
ogień.
Doniesienia
o strajkach, ulicznych bitwach i masakrach na mieszkańcach stały się
codziennością. Rutyną. Cenzura
i kontrole stale się nasilały – mimo
wszystko radziliśmy sobie nieźle.
Myśl o rodzącej się rewolucji
każdemu zdążyła już na dobre

Według opowieści mojego ojca
obywatelskie
prawa
i
naszą
intymność zaczęto nam ograniczać
jeszcze na długo przed Trzecią
Wojną. Było to przed jego
narodzinami, więc nie potrafił
powiedzieć za dużo na ten temat.
Gdy
wojna
dobiegła
końca,
a w naszej ojczyźnie zaczął panować
29
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tak pieczołowicie ustalany przez
Rządowych ,,Nowy Ład”, zaczęło
się też powolne zakuwanie nas
w kajdany i przywiązywanie łańcuchami do smyczy. Pierwsza fala
nienawiści i prześladowań uderzyła
w homoseksualistów i mocno
wierzących. Oskarżeni wówczas
o ,,sianie zgorszenia w społeczeństwie” i ,,stawianie nieistnieńjącego bytu ponad dobrem państwa”,
zarówno jedni, jak i drudzy
umieszczeni zostali w specjalnie
odizolowanych gettach i obozach
pracy na północy kraju. Gdy owe
(cytując
ówczesnego
ministra
obrony) ,,odstające w znacznym
stopniu i w nieprzychylnym dla
społeczeństwa kierunku” grupy
wyłapano i wyrżnięto do cna,

przyszła kolej na Afroamerykanów,
Azjatów i Indian. Ostatecznie,
w celu
szybszego
rozwiązania
,,problemu” zbędnych jednostek,
masowo zaczęto stosować karę
śmierci, po jakimś czasie zaprzestano nawet pokazowych procesów
sądowych.
Każdy
niewygodny
i niesprzyjający partii nazywany był
terrorystą i mordowany. Wraz
z końcem historii ojciec przytaczał
zawsze pewne porównanie. Rząd
postępował zgodnie ze starym
przepisem - chcąc ugotować żabę –
pozbawić nas praw - nie wrzucał jej
od razu do gorącej wody,
a do chłodnej,
którą
powoli
podgrzewał do momentu, aż żaba –
choć nawet się nie spostrzegła – była
już martwa. To my byliśmy żabą…
Filip Świerczyński
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TWÓRCZOŚĆ

Mały biały koń
Spadł z wysokości w otchłań
pewnej grudniowej nocy.

Rys.: Weronika Pisula

Głuchy dźwięk.
Umarł stary czas.
Na jego gruzach powstanie nowy,
jak feniks z popiołów,
mały biały koń,
płatek śniegu
spadający z nieba,
a gdy dotknie ziemi,
podzieli los swoich poprzedników,
minionych lat.
Dziś jeszcze młody,
silny i piękny,
pełen ochoty do życia,
niezrażony niepowodzeniami,
tabula rasa.
Unosi się w przestworzach,
galopuje po niebie gwieździstym.
A gdy wzejdzie słońce,
skuszony jego światłem
poleci jeszcze wyżej,
dzieląc los z Ikarem.
Spadnie w otchłań przeszłości,
historii…
A jego miejsce na niebie
zajmie nowy,
mały biały koń…

Weronika Pisula
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ZŁOTE USTA:
- „No więc dzieci, tutaj mam
nitroglicerynę… (pani profesor zaczyna
wstrząsać probówką, klasa zamiera)
Żartowałam” – p. prof. Anna Gajewska
- „Islandia to nie ma armii, no bo kto
miałby ich zaatakować? Morsy? Foki?”
– p. prof. Leszek Kozłowski
- „Co to jest? Czy ktoś marchewkę skrobie albo obiera jabłko?” –
p. prof. Agata Siennicka-Olzacka podczas temperowania przez ucznia
ołówka
- „Tralalala, F=m*a” – p. prof. Małgorzata Dąbrowska
- „Kto wkroczył do Zaolzia? No pewnie Argentyńczycy” – p. prof.
L. Kozłowski
- „Mam nadzieję, że nie uczycie się matematyki... Oczywiście teraz,
na polskim” – p. prof. Bogumiła Kozyra
- „W inteligencję to ja z wami nie gram. - (klasa) Dlaczego? –
Bo zawsze wygrywam” – p. prof. Magdalena Szczygielska
- „Dobra, cicho, to ja mam tu monopol na żarty” – p. prof.
L. Kozłowski

Zapadły wam w pamięć inne teksty naszych nauczycieli?
Wysyłajcie je na naszego e-maila: gzamoyski@vp.pl
32

