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Przedwiośnie
Zdoławszy ochłonąć po dwóch tygodniach ferii zimowych, wracamy
do szkolnych ławek świeży i wypoczęci. Jednak pogoda nie rozpieszcza.
Za oknami szaro i ponuro, słupki rtęci nie przekraczają magicznej bariery 10
stopni powyżej zera. Drzewa dalej pozbawione są liści, pąków, kwiatów,
krajobraz „zdobią” jedynie smutne, nagie gałęzie. Pocieszenia nie można
szukać także wśród posępnych twarzy niezliczonych przechodniów,
spieszących się z punktu A do punktu B. Wszyscy się spieszą, cały świat jest
w ciągłym ruchu. I w szkole trudno znaleźć powody do radości. Z dnia
na dzień zalewani jesteśmy kolejnymi falami kartkóweczek i sprawdzianów.
To wszystko sprawia, że zapał, z którym przyszliśmy tutaj, do zamoyskich
murów, szybko mija. Albo już minął.
Spójrzmy na to z drugiej strony. Mamy przedWIOŚNIE, lada dzień miasto
i przestrzeń publiczna stanie się piękniejsza dzięki procesowi kwitnięcia
kwiatów, zazielenia się trawy. Dni staną się długie i cieplejsze, do szaf
powędrują kurtki, szaliki. Wreszcie pobyt poza domem, na świeżym
powietrzu będzie przyjemnością.
A na razie, póki mamy za oknem aurę jaką mamy, zachęcam do czytania
nowego numeru „Gońca Zamoyskiego”. Przyjemnej lektury.
RB
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kandydatów:
Andrzej
Dziuba
z klasy IG, Marian Fila z IIB, Paweł
Lancares z IIG, Agata Murawska
z IG, Aleksandra Szaniawska z IIE
i Piotr Leszek Tomaszewski z IE.
Żaden z programów mnie nie
poruszył, ani nie zachęcił, każdy
zawierał zbyt wiele nierealnych,
a czasem wręcz absurdalnych punktów, które wywoływały pytanie:
śmiać się czy płakać? Przejdźmy
jednak do szczegółów tych „fascynujących” wyborczych obietnic.

K

olejna kadencja Prezydium
Samorządu
Uczniowskiego
dobiegła końca. W poprzednim
numerze
podsumowałem
jego
działalność przez ostatni rok. Tym
razem skupię się na tych, którzy
przez najbliższe dwanaście miesięcy
będą próbowali uczynić życie
w naszej szkole lepszym, czyli
nowej trójce samorządowej. Jako że
za nieco ponad 3 miesiące żegnam
się z tymi murami (a przynajmniej
taką mam nadzieję), mogłem
przyjrzeć się kampanii wyborczej
z przymrużeniem oka, pośmiać się
z absolutnie nierealnych punktów
programowych, a nawet zorganizować te wybory. A teraz podzielę
się moimi refleksjami.

Andrzej
Dziuba zaproponował
ośmiopunktowy program, o którym
trudno wypowiedzieć się jednoznacznie. Z jednej strony tradycyjne
punkty, takie jak utrzymanie
zwyczajowych
imprez
i akcji
szkolnych czy sprawne działanie
radiowęzła, które da się zrealizować, jeśli ma się trochę chęci,
motywacji i samozaparcia. Z drugiej

Wybory odbyły się we wtorek 21
stycznia na obu długich przerwach.
Do walki o trzy uważane za zaszczytne miejsca stanęła szóstka
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strony postulaty dość absurdalne.
Zaczynając od początku - „skrzynka
dialogu z nauczycielami”. Pomysł
sam w sobie może i niegłupi, tylko
pytanie, kto to będzie czytał,
bo na pewno nie nauczyciele...
Następnie „szczęśliwe numerki” pomysł powracający co jakiś czas
w programach wyborczych, przywołujący wspomnienie podstawówki i totalnie nierealny w liceum,
a już na pewno w takim jak
Zamoyski. Kolejny punkt to moim
zdaniem gwóźdź programu –
wymiany międzyklasowe. Pomijając
fakt, że jest to już w ogóle
niemożliwe, bo przecież każdego
dnia uczymy się do matury
i dyrekcja na pewno nie zgodzi się
na takie roszady, to zastanawiam się,
po co się wymieniać, czemu
by to miało służyć. Jeśli ktoś
mi potrafi wytłumaczyć, to proszę
o kontakt. Program kończy się
punktami, które były obiecywane
w zeszłym roku, natomiast nie udało
się ich zrealizować bynajmniej nie
z braku chęci samorządu, ale
z niemożności zrobienia czegokolwiek. Niemniej życzę powodzenia.

społeczeństwa”. Brzmi to interesująco i tajemniczo, tym bardziej,
że zostało umieszczone już w pierwszym punkcie. Jeśli rzeczywiście
udałoby się zorganizować spotkania
z ciekawymi osobami, to byłby
niewątpliwy sukces, życzę powodzenia, mam nadzieję, że się uda
zanim opuszczę mury tej szkoły.
Następnie Marian Fila w swoim
programie kładzie duży nacisk
na rozwój sportu w Zamoyskim:
udział Zamoyszczaków w licznych
zawodach międzyszkolnych, organizację szkolnego turnieju koszykówki czy wspieranie uczniów
biorących udział w pozaszkolnych
imprezach sportowych, jak na przykład Ecco Walkathon. Jest to w dużej mierze całkiem realny pomysł,
o ile starczy zapału i będą chętni,
co jak wiemy w naszej szkole nie
jest taką oczywistością. Osobiście
rozbawił mnie punkt zapowiadający
walkę
z przykrymi
zapachami
w szatniach. Proponuję wymianę
rur. Oczywiście na własny koszt.
Bardzo oryginalny jest pomysł
o organizacji kiermaszu spożywczego w szkole. O ile zorganizowanie czegoś takiego w celach
zarobkowych
jest
sprzeczne
z prawem, to już kiermasz charytatywny byłby do zrealizowania.
Tylko po raz kolejny pojawia się
problem, czy znajdą się chętni.
Może i znaleźliby się, choć szczerze
mówiąc dla mnie to dziwny pomysł
zamiany szkoły w małe targowisko.
Najzabawniejsza jest prośba o zgła-

Marian Fila natomiast zaproponował, obok tradycyjnych elementów
programu
(rozwój
radiowęzła,
kontynuacja
akcji
i imprez szkolnych), kilka rzeczy,
nad którymi wypada się zatrzymać.
Po
pierwsze, „wykłady najwybitniejszych osobników naszego
5
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szanie się, gdy ma się problem
„z nieuczciwą oceną”. Mam takie
problemy już trzeci rok, więc jestem
bardzo skuszony, tym bardziej,
że nawet moja ogromna wyobraźnia
nie daje mi możliwości ujrzenia
takiej sceny. Na koniec mały ukłon
ze strony kandydata – próba
uzyskania większych funduszy dla
„Gońca Zamoyskiego”. Dziękujemy bardzo za dobre chęci
i życzymy powodzenia.

pamiętają jeszcze maratony filmowe, które organizował swego czasu
pan profesor Leszek Kozłowski,
a cieszyły się one raczej niewielkim
zainteresowaniem. Sam w sobie
pomysł jest jednak niegłupi.
Tradycyjnie w programie pojawia
się temat konkursu kolęd i festiwalu
artystycznego, natomiast nie została
poruszona
sprawa
radiowęzła.
Co akurat uważam za bardzo
pozytywne, gdyż temat radiowęzła
jest takim wielokrotnie odgrzewanym kawałkiem pizzy, który
natrętnie powraca. Natomiast Agata
Murawska jako kolejna porusza
temat sportu – organizacji szkolnych
zawodów i większej ilości SKS-ów.
Zakończę omawianie programu
punktem, który właściwie go rozpoczął – „nowy strój na wf”. Szczerze
mówiąc nie do końca rozumiem
problem, gdyż nauczyciele są, przynajmniej w kwestii spodenek,
bardzo elastyczni i liberalni. Ciągle
powracający temat walki o wolność
wyboru stroju na wf po prostu mnie
dziwi i nie jestem w tym zdziwieniu
osamotniony.

Następny na liście wyborczej był
Paweł Lancares. Uznał on jednak,
że idea programów wyborczych jest
przereklamowana (bo po co komu
program). Nie ujrzeliśmy więc
żadnych
plakatów,
żadnych
punktów. On sam chyba jednak nie
liczył na żaden sukces.
Agata Murawska, kolejna przedstawicielka klasy IG, zaproponowała krótki, zwięzły i jasny
program. Punktem, na który warto
zwrócić uwagę są dni tematyczne.
Organizacja
takowych,
które
przecież odbywają się w wielu
innych
szkołach,
wymagałaby
na pewno ogromu pracy, rozmów
z wieloma nauczycielami, zapału
uczniowskiego, którego często
brakuje, ale gdyby się udało,
mogłoby to znacznie urozmaicić
zamoyskie
życie.
Następnym
całkiem ciekawym pomysłem jest
organizacja wieczorów filmowych.
Problemem mógłby być jednak brak
zainteresowania, co starsi z nas

Następny program, Aleksandry
Szaniawskiej, nie jest ani za krótki
ani za długi. Wydaje się być również
bardziej realistyczny od programów
pierwszoklasistów, choć zdarzają się
również postulaty „od czapy”.
Na początek realizm i nuda jednocześnie, czyli radiowęzeł, Konkurs
Kolęd i MROK, większe ich propagowanie i zachęcanie do brania
6
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udziału. Oby się udało. Powraca
tu również temat sportu, a konkretnie SKS-ów. Kolejny raz
również problem nierozwiązany
przez dotychczasowy Samorząd
mimo prób – miejsca parkingowe
dla uczniów. Życzę... już nawet nie
powodzenia,
życzę
szczęścia,
przyda się. Są jednak punkty
znacznie ciekawsze. I przynajmniej
trochę realne. Po pierwsze, „więcej
wyjść do placówek naukowych
i kulturalnych”. Choć w przypadku
mojej (i chyba nie tylko mojej)
klasy
miłą
odmianą
byłyby
JAKIEKOLWIEK wyjścia. Pomysł
ciekawy, ale w realiach naszej
szkoły trudny do zrealizowania,
gdyż naprawdę niełatwo jest
uzyskać pozwolenie na wyjście,
nawet w celach naukowych.
Niemniej warto się starać, gdyż tego
typu wycieczki mogą przynosić
dobre owoce, a przy zaangażowaniu
Samorządu i poszczególnych klas
może uda się coś wywalczyć.
Podobnie klasowe wyjścia na dni
otwarte uczelni są mało realne,
bo „przecież możemy sobie sami
pójść”. Oczywiście nie mówię,
że to niemożliwe, dużo zależy także
od wychowawcy klasy, jednak
w przypadku większości klas nie
ma na co liczyć. Bardzo mnie
natomiast zainteresowały warsztaty
tematyczne dla klas, co więcej jest
to pomysł do zrealizowania, skoro
można
zorganizować
wykład
o transplantologii, to można i war-

sztaty dziennikarskie czy ekonomiczne. Pomysł konkretny, ciekawy
i oryginalny, wymagający starań
i zabiegów. Na koniec kolejny ukłon
– za zapisany w programie „rozwój
»Gońca Zamoyskiego«” serdecznie
dziękujemy.

Fot.: Robert Bengsz

Ostatnim już kandydatem był Piotr
Tomaszewski nazywany Leszkiem.
Program jego był w moim mniemaniu
dość
minimalistyczny.

Organizacja festiwali, lepsza praca
radiowęzła to oczywiście chleb
powszedni. Oprócz tego kolejny raz
wysuwają się konkursy sportowe,
jak najbardziej do zrealizowania,
bez większego wysiłku, potrzeba
jedynie chętnych. W tym samym
punkcie znajdują się także dni
tematyczne, przy ogromie zapału
i chęci do zrealizowania, ciekawy
pomysł na ożywienie Zamoya. Poza
tym podstawówkowy „szczęśliwy
numerek”, o którym na pewno
myślą ciepło wszyscy nauczyciele.
Żeby jednak nie pozostawić
absolutnie negatywnego wrażenia na
koniec, bardzo ciekawy był pomysł
7
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organizowania wymian międzynarodowych. Wiadomo mi, że kilkakilkanaście lat temu przeprowadzane były wymiany ze szkołą
w Niemczech, natomiast obecnie ich
nie ma. Dlaczego? Nie wiadomo.
Sam pomysł znakomity i rzuca
trochę dobrego światła na ten
program.

w Prezydium Samorządu Uczniowskiego znaleźli się Aleksandra
Szaniawska (58 głosów) i Andrzej
Dziuba (42 głosy). Do samorządu
nie dostali się Agata Murawska (32
głosy), Piotr Tomaszewski (28
głosów) i Paweł Lancares (10
głosów).
Frekwencja
wyniosła
44,7%. Komisja wyborcza, której
przewodziłem, stwierdziła drobne
nieprawidłowości, jednak nie miały
one żadnego wpływu na wynik
wyborów. W imieniu komisji i redakcji
„Gońca
Zamoyskiego”
chciałbym pogratulować zarówno
zwycięzcom, jak i przegranym.

Ogólnie kampania wyborcza była
przeciętna, co jednak w realiach
Zamoyskiego nie jest niczym
nowym. Plakaty owszem były, ale
albo swoim wyglądem odstraszały,
albo rozbawiały hasłem czy też
rysunkiem, niekoniecznie zachęcając do oddania głosu. Niektórzy
kandydaci wcale nie zdecydowali
się na plakaty, na czym paradoksalnie niektórzy dobrze wyszli.
Żaden z kandydatów nie zaprezentował programu, który by mnie
porwał, niektórym tylko udało się
mnie rozbawić. Jednak fakt faktem,
że jeśli zwycięska trójka pozbiera
ze wszystkich programów najlepsze
postulaty i wprowadzi je w życie,
to zamoyska rzeczywistość może
stać się lepsza.

Kolejna kadencja rozpoczęta. Dla
mnie to już tylko 3 miesiące
i prawdopodobnie
nie
zdążę
zobaczyć efektów pracy nowej
trójki. A jestem bardzo ciekaw,
co się wydarzy. Mam nadzieję,
że idiotyczne elementy programów
zostaną zarzucone, że nie będzie
problemów z komunikacją pomiędzy rządzącymi, mimo początkowych problemów, że uda im się
ustalić wspólny plan działania, który
przyniesie dobre efekty. I że będzie
się żyło mniej więcej dobrze
Zamoyszczakom z klas drugich,
pierwszych oraz tym, którzy przyjdą
tu dopiero we wrześniu.

Na koniec odrobina statystyk.
W wyborach zwyciężył Marian Fila
uzyskując 94 głosy. Oprócz niego

Mateusz Kuchta
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garnituru, z prążkiem czy bez,
krawat czy muszka. Nie jest
to obojętne, nie może być przypadkowe.
Studniówkowy
maraton
kupowania to kolejny przejaw
konsumpcjonizmu, ale w tej sytuacji
chyba nie warto o tym myśleć,
bo studniówkę mamy (zazwyczaj)
tylko raz w życiu. Już na początku
roku kwestia tego, jak będzie, jakie
sukienki i garnitury będą założone,
była głównym tematem rozmów
na korytarzach. W połowie stycznia
rozpoczęły się próby poloneza,
który z względu na zmianę
choreografa i muzyki, był zupełnie
inny od tych prezentowanych
w ostatnich latach. Początkowo,
ze względu na „braki osobowe”
i trudności w skupieniu się na próbach, widok naszych układów nie
był zachwycający, nie nastrajał
optymistycznie, jednak z czasem,
ku ogromnemu zaskoczeniu, udało

W

dniu 1 lutego w zamoyskich
murach
odbyło
się
wydarzenie, które jest kamieniem
milowym dla wszystkich maturzystów – studniówka. Rozpoczęło
się odliczanie do matury, zegar tyka.
Ale zanim zaczął, trwała zabawa
do rana.
Pierwsze przygotowania do studniówki miały miejsce już w połowie ubiegłego roku, gdy tworzyły
się niektóre pary do poloneza.
To pokazuje, jak ważny jest dla nas,
uczniów, ten bal, skoro już tyle
czasu wcześniej niektórzy szykowali
się do niego. Nieco później zaczął
się szał zakupów. Panie rozglądały
się za niesamowitymi kreacjami,
które olśnią kolegów i spowodują
zazdrość u koleżanek. Panowie
natomiast stawali przed dylematami
wbrew pozorom równie trudnymi,
jak te kobiece –
jaki kolor
9
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się to zrealizować tak, że było
na co patrzeć. W końcu nadszedł tak
wyczekiwany dzień 1 lutego.

wanym przez pana Dariusza
Skrzydlewskiego oraz zupełnie inną,
powszechnie nieznaną muzyką.
Zrobił ogromne wrażenie na gronie
pedagogicznym
i rodzicach.
Po trzech rożnych układach tanecznych i krótkiej przemowie pani
dyrektor miała miejsce uroczysta
kolacja. Na jedzenie nie można było
narzekać, było dość smaczne
i sprawnie podane do stołów.
Później, do samego rana, można
było jeść różne przekąski, kanapki,
ciasteczka, wystawione w formie
szwedzkiego stołu. Prawdziwą
furorę robiła fontanna z czekoladą.
O godzinie 22 rozpoczął się kabaret
studniówkowy, czyli tradycyjna
prześmiewcza
kreacja naszych
nauczycieli. Mimo, że skończył się
kilka minut przed północą trudno
było się nudzić, mimo że niektóre
scenki były niepotrzebnie długie.
Ogólnie jednak kabaret był niesamowicie śmieszny, w niektórych
momentach można było wręcz
„pokładać się” ze śmiechu. Wśród
przedstawionych nauczycieli byli
m.in. p. prof. Jadwiga Holas, Edyta
Ołdakowska-Dębek, Edyta Kostrzewa, Jan Olenowicz i Leszek
Kozłowski. Jednak gwiazdą wieczoru był Dariusz Khosrowshahian,
który
mistrzowsko
i
bardzo
realistycznie zagrał p. prof. Annę
Gajewską, wszyscy śmiali się
do rozpuku. Kabaret skończył się
około północy i wtedy, po szybkim
posprzątaniu auli, rozpoczęła się
dyskoteka, która trwała do białego

Zaczęliśmy schodzić się do szkoły
o18. To dość dziwne uczucie,
przychodzić do szkoły w sobotę,
w dodatku o takiej porze. Gdy już
wszyscy (głównie panie) przebrali
się w odpowiednie stroje, rozpoczęły
się
zdjęcia
klasowe,
po których nerwowo oczekiwaliśmy
na poloneza. Przez ten czas można
było rozejrzeć się. Niesamowite
wrażenie robiły stroje wszystkich,
wszędzie
kulturalne
garnitury
i oszałamiające sukienki, można
było poczuć się bardzo poważnie
i podniośle. Jedna z koleżanek
stwierdziła, że my, panowie, „wreszcie wyglądamy jak ludzie”. Panie
również zmyślnymi sukienkami
i fryzurami robiły ogromne, często
niespodziewane wrażenie. Sam
wygląd szkoły także zadziwiał.
Kolorowe dekoracje, lampki porozwieszane na ścianach, reflektory
rzucające na ściany fioletowe
światło sprawiały, że można było
zapomnieć, gdzie się jest, w niczym
nie można było poznać tego szarego, przytłaczającego ogromem
przestrzeni budynku, jaki oglądamy
na co dzień. Poprzez ozdoby została
wytworzona aura tajemniczości,
czegoś niezwykłego. Podniosłym
wydarzeniem był również polonez,
który, co warto podkreślić po raz
drugi, był zupełnie inny, świeży,
oryginalny, z układem przygoto10
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beznadziejna”. I zostawiam to zdanie ku rozwadze młodszych
roczników. Większość świetnie się
bawiła, praktycznie nie dało się
odczuć, że spędzamy tę noc
w szkole, atmosfera była niesamowita. Pamiętajcie, że przeniesienie
zamoyskiej
studniówki
do jakiegoś bogatego hotelu jest nie
tylko niemożliwe w warunkach
naszej szkoły, ale po prostu nie
warto. Można się świetnie bawić
w Zamoyskim. I tak właśnie było
w tym roku.

rana (czytaj: do godziny 6).
Za obsługę muzyczną odpowiedzialny był DJ More, który
wywiązał się ze swojego zadania
idealnie, o czym świadczy fakt,
że przez całe sześć godzin trwania
zabawy parkiet był oblegany przez
tłum tańczących Zamoyszczaków.
Większość z nas świetnie bawiła się
przez długie godziny nocne.
Studniówka 2014 będzie dla nas
niezapomnianym przeżyciem. Najczęstszą opinią, którą można
usłyszeć, jest to, że „studniówka
w szkole wcale nie musi być

Fot. Emilia Gnypek

Fot. Malwina Jędrzejewska

Mateusz Kuchta
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aszczuci, potępieni, nieustannie śledzeni i prześladowani. Ukryci
w lasach, nieugięci, wierni przysiędze i honorowi, ostatni na wojennej
ścieżce w walce o wolność…

Z

Żołnierze wyklęci
Nasi bohaterowie
Jedno z państw tzw. Wielkiej Trójki,
Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich, wbrew postanowieniom Karty Atlantyckiej, odmówił
wschodnim Europejczykom prawa
do wolności i samostanowienia. Pod
płaszczykiem wyzwolenia pancerne
legiony spod znaku czerwonej
gwiazdy wkroczyły na tereny
Węgier, Rumunii, Czechosłowacji,

8

maja 1945 roku w Europie
zakończył się największy konflikt w dziejach ludzkości. Przed
alianckimi siłami skapitulowała
zbrodnicza
niemiecka
Trzecia
Rzesza. Wyzwolona z rąk okupanta
zachodnia Europa świętowała, nie
zauważając, że we wschodniej części kontynentu
zmieniło się
praktycznie tylko jedno: okupant.

12
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Bułgarii. I Polski.

za pomocą swoich polskich marionetek z PPR. W Polsce stacjonowały
regularne jednostki Armii Czerwonej, NKWD, które miały służyć
pomocą w utrzymaniu porządku.
Polscy komuniści kopiowali wzorce
sowiecki, szybko tworząc własne
oddziały bezpieczeństwa i wojska,
realizujące
interesy
Moskwy.
Dawnych żołnierzy niepodległościowych aresztowano, oskarżając ich
o wyimaginowane zbrodnie. Torturowano ich brutalnie, wymuszając
zeznania i skazywano na śmierć
bądź długoletnie wyroki. Z ubeckich
sal przesłuchań wychodziło się
na proces albo wcale. Każdego
sprzeciwiającego się aresztowano
bądź likwidowano. Najbardziej
jednak bolał fakt, że dokonywali
tego właśni rodacy.

Polska, nieugięta, wierna sojuszom
i własnym słowom, doznała podczas II wojny światowej druzgocących strat. Nasi rodacy ginęli
w łapankach, hitlerowskich obozach
śmierci, na ulicach, w sowieckich
łagrach na Sybirze, eksterminowani.
Polacy nie poddali się jednak.
Walczyli dzielnie przeciwko okupantom,
przygotowywali
się
do odzyskania niepodległości przy
wsparciu
aliantów
zachodnich.
Heroiczna
postawa
żołnierzy
Września’39, AK, NSZ, Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, Ludowego
Wojska Polskiego została jednak
przez aliantów zapomniana. Polska
została rzucona w ręce okupanta
ze wschodu. Prawdziwego zwycięzcy II wojny światowej.

Jednak wielu nie poddało się
i z bronią w ręku wystąpili przeciwko nowej władzy. W lasach wciąż
trwały znaczne zgrupowania partyzanckie, do nich ciągnęli byli
żołnierze, prześladowani przez nowe
władze, a także ci, którzy chcieli
niepodległej Polski, wolnej od prześladowań. Znowu podjęli walkę
partyzancką.
Żołnierze z WiN, NIE, NSZ, NOW,
dawnej AK przystąpili do walki.
Niszczyli
komitety
partyjne
i rozbijali oddziały UB, odbijali
więźniów. Niektórzy już wcześniej,
bo od 1944 roku, tępili czerwone

Sowieci wkraczając na ziemie II RP
po kolei likwidowali akowskie
oddziały,
które
zaoferowały
im współpracę przeciw hitlerowcom. Tak było w Wilnie, Lwowie.
Polscy żołnierze byli łapani,
wywożeni na wschód, torturowani
i zabijani. Często stawali przed
wyborem wstąpienia do Ludowego
Wojska Polskiego albo więzienia lub
śmierci
Sowieci szybko zabrali się za wprowadzanie totalitarnego systemu
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bandy, złożone często z byłych
przestępców, działające na wschodnich terenach Polski.

W sumie ponad ćwierć miliona
wrogów reżimu znalazło się
w więzieniach i obozach.

Walczyli z Sowietami i polskimi
komunistami. Działali nawet za tzw.
linią Curzona, wschodnia granicą
dzisiejszej Polski. Wciąż wierzyli,
że ich walka ma sens i nie jest
skazana na porażkę. W wielu
miejscowościach stanowili realna
władzę.

Ostatni Żołnierz Wyklęty,
Franczak
ps.
Laluś
21 października 1963 roku.
dnia 18 lat po zakończeniu II
światowej skończyła się
zancka walka o wolna Polskę.

Józef
zginął
Tego
wojny
party-

Dużą część Żołnierzy Wyklętych
stanowili ludzie młodzi, postawieni
przez komunistów pod ścianą.
Ujawnienie się oznaczało dla nich
w najlepszym wypadku więzienie.
Nie o taka Polskę walczyli.

Zdarzali się i degeneraci, wypaczający ideę walki o wolność.
Zwykli przestępcy i rabusie, których
jedynym celem było wzbogacenie
się. Ci jednak byli rzadkością,
szybko zostawali zlikwidowani
przez Żołnierzy Wyklętych. Sowieci
jednak wykorzystywali to do kreowania negatywnego, zbrodniczego
wizerunku partyzantów.

Tragizm ich historii polegał na tym,
że musieli oni na zawsze porzucać
swoich bliskich, żyć w lasach, często
przemieszczając
się,
głodni
i wycieńczeni. Dla wolnej Polski
byli gotowi do poświęceń. Czy dziś
bylibyśmy zdolni do tego samego?

Według szacunków historyków
przez struktury polskich organizacji
niepodległościowych w latach 194463 mogło przewinąć się nawet pół
miliona ludzi. Sowieci zamordowali
zaś ponad 20 tys. Żołnierzy
Wyklętych, często podczas tzw. 15
minutowych procesów kiblowych,
odbywających się nie na sali
sądowej, a w celach więziennych.
Wielu ciał wciąż nie odnaleziono.

1 marca przypada Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nie
zapominajmy o tych bohaterskich
ludziach, którzy nie poddali się
i walczyli do końca. Niech ich
bohaterstwo nie zostanie zapomniane.

14
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Najbardziej znani Żołnierze Wyklęci:
Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” – operujący w Borach Tucholskich,
skazany na śmierć w 1951 roku
Józef Kuraś „Ogień” – operujący na Podhalu, okrążony
komunistyczne siły, strzelił do siebie, zmarł od ran w 1947 roku

przez

Ppor. Anatol Radziwonik „Olech” – operujący na Wileńszczyźnie, Podlasiu,
wsch. terenach dawnej II RP , poległ w 1949 roku
Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” – operujący na Lubelszczyźnie,
skazany na śmierć i stracony w 1949 roku
Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc” – operujący na ziemi łódzkiej, śląskiej,
kieleckiej, poznańskiej, skazany na śmierć i stracony w 1947 roku
Antoni Żubryd „Zuch” – operujący w Bieszczadach, zabity przez agenta UB
w 1946 roku
Kpt. Kazimierz Kamieński „Huzar” – operujący na Wileńszczyźnie i
Podlasiu, skazany na śmierć i stracony w 1953 roku
Por. Hieronim Piotrowski „Jur”- operujący na Wileńszczyźnie i Podlasiu,
poległ w 1947 roku
Mjr Jan Tabortowski „Bruzda” – operujący na Wileńszczyźnie i Podlasiu,
poległ w 1954 roku
Jakub Drożdż
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Sprostowanie do artykułu „Nelson Mandela - rozliczenie z historią. Dwie
strony medalu.”
W moim artykule ze styczniowego wydania „Gońca Zamoyskiego”
popełniłem dwa istotne błędy merytoryczne.
1.
Europejczycy nie byli pierwsi w Transwalu i Oranii. Tereny
te były zamieszkane przez miejscową ludność murzyńską. Biali byli
pierwsi na terenie dzisiejszego Kapsztadu (Capetown)
2.
Większość przestępstw nie jest popełniana na białej
mniejszości. Czarnoskórzy stanowią zdecydowana większość ofiar
przestępstw i zbrodni.
Chciałbym podziękować p. prof. Leszkowi Kozłowskiemu za zwrócenie
uwagi. Za błędy przepraszam wszystkich czytelników.
Jakub Drożdż
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ender. To jedno słowo od paru
tygodni w kraju nad Wisłą
wywołuje burzę, za każdym razem
gdy przewinie się ono w telewizji,
gazecie, na stronie internetowej,
a nawet w zwykłej dyskusji.
W „debatę o gender” zaangażowali
się wszyscy: Kościół katolicki,
opozycja (z obu stron sceny
politycznej), rząd. Głównym problemem w tym sporze jest to, że tak
naprawdę nikt nie wie o co chodzi
z tym gender.

G

obszaru Unii Europejskiej i jej
poszczególnych członków. „Z drugiej strony prawicowa część
opozycji, Kościół i bardziej konserwatywne media uważają, że gender
jest ideologią mającą na celu
promowanie środowiska LGBT.
Poza Polską stosunek do gender jest
jeszcze inny. Według WHO
(Światowej Organizacji Zdrowia)
gender
to „stworzone
przez
społeczeństwo role, zachowania,
aktywności i atrybuty, jakie dane
społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla mężczyzn i kobiet”. Ludzie
z wyższym wykształceniem „postrzegają” gender jako naukę
(„postrzegają” ponieważ kierunek
o nazwie „gender studies” istnieje
i można
na
nim
studiować,
np. na Uniwersytecie
Warszawskim). Jak widać, ile środowisk,
tyle opinii.

Według strony rządzącej i środowisk
lewicowych
„gender
mainstreaming” wprowadzane jest
na rozkaz UE, która w imię
równouprawnienia płci stworzyła
zapis zmuszający każdego, kto
korzysta z pieniędzy unijnych
do stosowania się do „gedner
mainstreamingu”. „Przestrzeganie
zasady równości szans kobiet
i mężczyzn jest wpisane we wszystkie działania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jest
to następstwo tzw. kwestii horyzontalnych, wspólnych dla całego

W Polsce gender w debacie
publicznej zajęło zaszczytne miejsce
„zapychacza” czasu antenowego
i czegoś, do czego politycy mogą się
odwołać, kiedy znudzą im się
17
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rozmowy na „poważne tematy”, tuż
obok
Smoleńska,
Krzysztofa
Olewnika i wielu innych.

gejów czy lesbijki czeka straszna
przyszłość”. W szale sylwestrowym burzę wokół listu udało się
wyciszyć i dzisiaj już nikt o nim nie
mówi.
Niedawno
posłanka
Solidarnej Polski Beata Kempa
ogłosiła, że z nią na czele powstaje
sejmowa komisja ds. przeciwdziałania ideologii gender. Sam fakt
jej powstania media nie nagłośniły,
ale popularności dodała jej wiadomość, że posłanka Twojego Ruchu,
Anna Grodzka, zapowiedziała zgłoszenie swojej osoby do składu
komisji. Posłanka Kempa wiedząc,
że Grodzka będzie utrudniać pracę
komisji dodała zapis do statutu
mówiący, że każdy członek komisji
musi podpisać deklarację o niepopieraniu ustawy o m.in. związkach
partnerskich. Grodzka ostatecznie
dostała status obserwatora.

Zainteresowanie „genderem” jest
ciągle podtrzymywane prasowymi
nagłówkami i nowymi informacjami w telewizji. Ważnymi wydarzeniami w „życiu” gender był list
Episkopatu Polski ws. gender pod
koniec grudnia i powstanie parlamentarnej komisji ds. przeciwdziałania ideologii gender. Ostatnio
media podały także informację,
że „Ekipa Kaczyńskiego przyjęła
»gender«”. List Episkopatu Polski
ws. gender przygotowany na 29
grudnia 2013 (Niedziela Świętej
Rodziny)
„wyciekł”
tydzień
wcześniej i cała Polska mogła poznać oficjalne stanowisko Kościoła
w Polsce na temat gender. Reakcja
opinii publicznej nie była zbyt
pozytywna i list został szybko
poprawiony. Na nieszczęście Kościoła „Gazeta Wyborcza” zrobiła
zestawienie obu listów i „nie ma już
epatowania »masturbacją, deprawacją, transseksualizacją, seksualnizacją, pedofilią«, za które według
biskupów odpowiada »ideologia
gender«. Z listu wypadły fragmenty
o studiach na temat gender, gdzie
kształci się »nowych propagatorów
tej ideologii«. Gender - zdaniem
biskupów - głosi, że rodzina jest już
przeżytkiem. Biskupi twierdzą,
że dziecko wychowywane przez

Burza o gender będzie trwała
przynajmniej do czasu, kiedy Polska
przestanie być na utrzymaniu Unii
Europejskiej. Jest to idealny temat
na „debatę” polityków w „Faktach
po faktach” TVN24 lub innego
programu
zwanego
potocznie
„okładaniem się po głowach”.
Panowie w czerni mogą przerzucać
się oskarżeniami i „faktami”, ale
żadnych konkretów podawać nie
muszą. No bo wszyscy wiedzą
o co chodzi, nieprawdaż?
Jan Jasiński
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R

osja. Państwo – potęga. Można
by wręcz rzec – potęga imperialna. Istniejący od wieków, zmieniający swe granice, lecz ciągle
ogromny kraj kilkakrotnie miał
wpływ na losy całego świata.
Właśnie to państwo zostało wybrane
do organizacji zimowych igrzysk
w 2014 roku. Jednakże w centrum
zainteresowania mediów na całym
świecie jeszcze do niedawna nie był
sport, lecz kwestie historyczne.
„Od momentu ogłoszenia Soczi
gospodarzem igrzysk, dzięki działalności aktywistów z rozrzuconej
po świecie czerkieskiej diaspory,
którzy starają się naświetlić szczegóły aktu uznawanego przez nich
za ludobójstwo, tragedia Czerkiesów znalazła się na nagłówkach
gazet i wzbudziła masowe protesty
w Stambule, Nowym Jorku,
Ammanie i Vancouver.” – pisze
National Geographic w swoim
styczniowym numerze. Czyżby więc
dopiero przygotowania do igrzysk

przypomniały
światu
nanym ludobójstwie?

o doko-

Zimowe
Igrzyska
Olimpijskie
odbędą się w Soczi (rosyjskiej
miejscowości znajdującej się nad
Morzem
Czarnym,
niedaleko
gruzińskiej granicy). Taka decyzja
zapadła
podczas
119.
sesji
Międzynarodowego
Komitetu
Olimpijskiego
w
Gwatemali
4 lipca 2007 r. Stosunkowo niedawno
świat
dowiedział
się
o konflikcie między Czerkiesją
a Rosją. Czerkiesi stracili swoje
ziemie i wszystko, co do nich
należało wskutek porażki w czasie
wojny o Kaukaz oraz w partyzanckich bitwach z Rosjanami. Ponadto zostali wygnani w najdalsze
zakątki Imperium Otomańskiego.
Jednakże większość z nich zginęła
podczas okrutnych walk lub
w czasie trudnej wędrówki do Soczi
w 1864 roku. Gdy czerkiescy
aktywiści dowiedzieli się, że zimo19
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we igrzyska odbędą się właśnie
w Soczi, uznali że jest to najlepszy
moment, by zwrócić uwagę mediów.
Tereny nienaruszonej przyrody jak
dotąd nie cieszyły się dużą popularnością. Teraz trwają tam igrzyska.
Dlaczego więc Rosja zorganizowała
tak wielkie wydarzenie w miejscu,
gdzie panujący klimat nie gwarantuje
odpowiednich
warunków
do przeprowadzenia
zawodów?
Najwidoczniej jest to kolejny gest
propagandowy Putina – przywódcy,
którego wielu Rosjan uznaje za dar
od Boga. Rosja, podobnie jak inne
wielkie i potężne nacje, wciąż tęskni
za swoim imperialnym statusem.
Natomiast sam Władimir Putin
reprezentuje typ władcy obecny
od setek lat rosyjskiej historii. Jednakże
antygejowskie
ustawy
uchwalone przez rosyjski parlament
oraz
wszechobecne
oskarżenia
o łapownictwo
nie
działają

na korzyść tego państwa. W wielu
miastach na świecie odbyły się
masowe protesty, mające na celu
bojkot zimowych igrzysk.
Opinia zagraniczna w sprawie Rosji
nigdy nie była jednoznaczna.
Według niektórych kraj ten jest
pełen propagandy i wiary w swoją
potęgę. Inni powiedzą, że Rosja
to państwo demokratyczne, jednakże ciągle „związane ze swoją
tradycją i kulturą, która jest jednym
z elementów patriotyzmu”. Czy
jednym z tych elementów jest chęć
imperialnej dominacji? Odpowiedź
nie jest łatwa. Natomiast co do tego,
że jest krajem lubiącym się wyróżniać, nie ma żadnych wątpliwości.
Rosja wydając na swoje sportowe
przedsięwzięcie ponad 50 mld.
ma nadzieję na zniesienie międzynarodowej izolacji. Czas pokaże
na jak długo.
Andrzej Żurawski

20

GONIEC ZAMOYSKI • LUTY - MARZEC 2014

transsyberyjskiej
prowadzącej
z Moskwy do Władywostoku, linii
transmandżurskiej
prowadzącej
z miejscowości Tatarskaja do Pekinu, linii transmongolskiej biegnącej od Ułan Ude, przez Ułan
Bator, do Pekinu oraz linii Bajkalsko-Amurskiej,
która
biegnie
na północ od linii transsyberyjskiej,
równolegle do niej. Warto wiedzieć,
że podróż koleją transsyberyjską
z Moskwy do Władywostoku trwa
ok. 6 dni i 4 godziny. Jej trasa
przebiega przez wiele ważnych
rosyjskich miast, takich jak Niżny
Nowogród,
będący
głównym
ośrodkiem przemysłu samochodowego, maszynowego, chemicznego, metalurgicznego i stoczniowego, Jekaterynburg, który jest

K

olej transsyberyjska to z pewnością jedna z najbardziej
znanych linii kolejowych na świecie.
Dzięki niej, my Europejczycy,
możemy dostać się do Mongolii czy
Chin bez konieczności użycia
samolotu. Jednak jaka jest jej
historia i co warto o niej wiedzieć?
Kolej transsyberyjska została wybudowana w latach 1891-1916.
Obecnie jest uznawana za najdłuższą
linię kolejową na świecie o łącznej
długości torów wynoszącej ponad
9200 km. Warto dodać, że jako
jedyna linia kolejowa łączy dwa
kontynenty i przekracza osiem stref
czasowych. Opiera się na niej ponad
30% gospodarki Federacji Rosyjskiej. Ponadto kolej transsyberyjska
składa się z czterech szlaków: linii
21
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ośrodkiem przemysłu elektromaszynowego, hutniczego, spożywczego
i włókienniczego,
Nowosybirsk,
uznawany za jeden z największych
ośrodków
przemysłu
elektronicznego, lotniczego i maszynowego
w Rosji oraz Krasnojarsk i Irkuck,
będące
ważnymi
miastami
w syberyjskiej części Rosji. W 2002
roku cała trasa kolei transsyberyjskiej
została
zelektryfikowana.
Wpłynęło to znacznie na usprawnienie ruchu kolejowego na tej linii.
W ostatnich latach znacznie
rozwinął się ruch turystyczny
na trasie transsyberyjskiej. Coraz
więcej ludzi chce doświadczyć
podróży najdłuższą linią kolejową
na świecie, chociaż nieraz wycieczka pociągiem na tej trasie okazuje
się być droższa niż przelot
samolotem na tej samej trasie.

że za największą stację kolejową
uznaje się dworzec w nieoficjalnej
stolicy Syberii, Nowosybirsku, który
został wybudowany w 1940 roku.

Wycieczka koleją transsyberyjską
jest ciekawą alternatywą dla ludzi
pragnących zwiedzić były Związek
Radziecki. Mają oni do wyboru
możliwość podróży w wagonach
trzech klas – najniższej, średniej
i wysokiej. Jedynym problemem jest
brak modernizacji torów, co prowadzi do coraz częstszych awarii
i opóźnień
pociągów.
Mimo
wszystko myślę, że warto wybrać się
w taką podróż.

Na koniec kilka ciekawostek. Najzimniejsze miejsce na trasie kolei
transsyberyjskiej
znajduje
się
na odcinku Mogocza-Skoworodkino,
gdzie temperatura zimą dochodzi
do -63 stopni. Z kolei najcieplejszy
obszar na jej trasie to teren
Władywostoku. Ponadto najwyższym punktem na trasie jest
Jabłonowski Pierewał, położony
1040 m.n.p.m. Warto dodać,

Daniel Klimowicz
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d kilku tygodni cała Polska żyje
sprawą uwolnienia po dwudziestu pięciu latach więzienia
Mariusza Trynkiewicza, pedofila,
mordercy czwórki dzieci. Regionalna prasa, ogólnokrajowe tabloidy,
a także stacje radiowe i telewizyjne
złapały ten temat i przestrzegają
przed „szatanem z Piotrkowa
[Trybunalskiego]”.
Dziennikarze
zastanawiają się, gdzie teraz mieszka. Wersji było kilka: część osób
twierdzi, że osiadł w Rudzie Śląskiej, kolejni twierdzą, że zamieszkał we Wrocławiu. Spekulacji jest
mnóstwo. W końcu, gdzie dwóch
Polaków, tam trzy wersje.
Zainteresowanie Polaków Trynkiewiczem nie jest jednak nowym
i szokującym zjawiskiem. Od niepamiętnych czasów ludzkość intrygował temat seryjnych morderców,
którzy w celu zaspokojenia swoich
„potrzeb”, zabijają przypadkowe
i niewinne osoby. Wydawcy gazet
i czasopism
wiedzą
doskonale,
że informacje o zabójcach i krwawych mordach zawsze świetnie się
sprzedają, a dzienniki z takimi
„njusami” rozchodzą się jak ciepłe
bułeczki. Nie inaczej było ostatnio.
„Fakt”, „Super Express”, a nawet
tygodniki opinii, w których również
pisano
o
wyjściu
pedofila

z więzienia,
sprzedawały
się
w rekordowych ilościach egzemplarzy. Ludzie szukali i szukają dalej
sensacji. Temat seryjnych morderców nie jest czymś nowym.
Kim jest seryjny zabójca? W sensie
prawnym jest to osoba, która dopuściła się co najmniej dwóch morderstw w oddzielnych epizodach.
W przeciwieństwie do zabójców
na zlecenie i terrorystów, ich przestępstwa spowodowane są patologią,
innymi słowy ich czyny nie mają
motywów zarobkowych, politycznych i ideologicznych. Seryjni
mordercy często myleni są z masowymi zabójcami, co jest błędem.
Masowy morderca, w przeciwieństwie do seryjnego zabójcy, popełnia
wielokrotne zabójstwa w pojedynczym wydarzeniu i tym samym
miejscu. Wyróżnia się oprócz tego
szalonych
morderców,
którzy
od seryjnych
„odpowiedników”
różni się zachowaniem między
zabójstwami. Szalony, jak sama
nazwa wskazuje, wykazuje się
nadpobudliwością i często również
podnieceniem, seryjny - w czasie
między przestępstwami powraca
do normalnego stanu psychicznego
i zachowania.
Seryjni mordercy kierują się
różnymi motywami. Nie są to jednak

O
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satysfakcję i euforię ze śmierci
ofiary. Ostatnim typem jest maniak
mocy i władzy, który cieszy się
z uczucia kontroli i dominacji nad
ofiarą.
Historia zna setki przypadków
seryjnych morderców. W Polsce,
obok Mariusza Trynkiewicza, głośna
była sprawa Leszka Pękalskiego,
który na przełomie lat 80. i 90.
dokonał, jak sam przyznawał
w śledztwie, ponad 90 morderstw.
Mimo to skazano go tylko za jedno
zabójstwo, za które dostał 25 lat
więzienia. „Wampir z Bytowa”, jak
go nazywa lokalna prasa, wyjdzie
na wolność pod koniec 2017 roku.
Kolejnym przykładem seryjnego
mordercy
może
być
postać
Henry'ego Lee Lucasa, który
przyznał się do popełnienia ponad
sześciuset zabójstw. Został skazany
na karę śmierci, wyroku jednak nie
wykonano. Zmarł na atak serca
w 2001 roku.

nigdy powody finansowe i ideologiczne. Pierwszym typem zabójcy
jest misjonarz. Jest to osoba, która
ma poczucie „misji”. Uważa ona,
że musi zniszczyć i wykorzenić daną
grupę ludzi (np. prostytutki),
a poprzez morderstwa „oczyszcza”
społeczeństwa ze „śmieci”, czyli
„niepożądanych” i „niechcianych”
jednostek. Misjonarze są w pełni
świadomi
swoich
czynów,
w przeciwieństwie do kolejnego
typu
morderców,
wizjonerów.
Z misjonarzami łączy go natomiast
szybkość
zabijania.
Wizjoner
ma widzenia, które każą mu
mordować, wydaje mu się, że słyszy
głosy nawołujące do popełnienia
czynu. Ma tendencję do porównywania siebie do Boga lub diabła,
do pana decydującego o życiu
i śmierci. Morduje z reguły w sposób brutalny, ofiary dobiera losowo,
może być nią każda napotkana przez
zabójcę osoba. Istnieją także typy
morderców skupionych na procesie
zabijania, nie na samym czynie.
Do takich typów można zaliczyć
tzw. zabójców z lubieżności, którzy
mordują w celu zaspokojenia swojego wypaczonego popędu seksualnego, morderców zorientowanych
na emocje, którzy zabijają dla
zabawy, przygody, albo nawet,
o zgrozo, „z nudów”. Odczuwają oni

Jak widać, postać Trynkiewicza,
niestety, nie jest odosobnionym
przykładem. Od niepamiętnych
czasów na świecie istnieli seryjni
mordercy, istnieją i istnieć będą
dalej. Pojawienie się kolejnego
tematu o seryjnych mordercach
w polskich i/lub zagranicznych
mediach jest tylko kwestią czasu.
Robert Bengsz

Korzystałem ze stron www.kryminalistyka.fr.pl/ i www.seryjnimordercypsyche.blogspot.com/
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statnio,
znużony
już
filmowymi horrorami, zacząłem szukać klasycznych strasznych
historii
i
natknąłem
się
na creepypasty. Zdziwiłem się,
że nie znalazłem ich wcześniej,
bo Internet aż roi się od podobnych
tekstów. Lecz czym one są? Termin
„creepypasta”,
wywodzi
się
z pojęcia
„copypasta”,
czyli
określenia
tekstu,
zazwyczaj
krótkiego, masowo kopiowanego
przez użytkowników Internetu,
przedstawiającego straszne historie w większości faktycznie mające
nastraszyć czytelnika, po części
będące parodią mniej lub bardziej
znanych horrorów czy strasznych
motywów. Opowieść taka może
przybrać formę legendy miejskiej.

Boga miejscach, do których nikt
normalny (nie licząc bohaterów
tychże opowieści) nie odważyłby
się wejść.

O

Jedne z popularniejszych creepypast
opowiadają o krążących po Internecie nawiedzonych plikach, które
są rozsyłane do użytkowników sieci
poprzez
e-mail
powodując
u odbiorcy różne dziwne dolegliwości takie jak ataki padaczki,
nudności lub ataki paniki.
W creepypastach swój początek
mają znane postacie dzisiejszej
popkultury takie jak Slenderman lub
Jeff The Killer.
Na koniec, abyście poznali temat
creepypast od strony bardziej
„praktycznej”, zamieszczam jedną
ze swoich bardziej ulubionych
historii. Miłej lektury:

Creepypasty, jak już wcześniej
wspomniałem, zazwyczaj są krótkie,
a ich akcja rozgrywa się w każdym
zakamarku świata: w domu,
w szkole, szpitalu psychiatrycznym
albo w różnych opuszczonych przez

„Myśliwy,
po
całym
dniu
polowania, znajdował się w środku
ogromnej puszczy. Robiło się
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ciemno i całkowicie opadł z sił.
Zdecydował się iść w jednym
kierunku, dopóki nie upewni się
co do swojego położenia. Po paru
godzinach znalazł chatkę na małej
polanie. Ponieważ było już bardzo
ciemno zdecydował, że zostanie
w niej na noc. Podszedł do chatki.
Drzwi były otwarte. W środku
nikogo nie było. Myśliwy położył
się na znalezionym łóżku, decydując, że wszystko wyjaśni właścicielowi chatki rano. Rozejrzał się
po wnętrzu chatki. Zaskoczony
spostrzegł na ścianach kilka portre-

tów, namalowanych z dbałością
o najmniejsze szczegóły. Wszystkie
portrety bez wyjątku wyglądały,
jakby się mu przyglądały. Ich twarze
wykrzywione były w grymasach
nienawiści i złości. Myśliwy poczuł
się dziwnie. Starając się za wszelką
cenę zignorować portrety, odwrócił
twarz od ściany i wykończony
zapadł w głęboki sen. Rano myśliwy
zbudził się. Odwrócił się i zamrugał
w nieoczekiwanym świetle słońca.
Spostrzegł, że w chatce nie
ma żadnych portretów, tylko okna.”

Jędrek Mularski
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Konrad
Sadowski,
„Goniec
Zamoyski”:
Nazywacie
się
Kräkenhead. Skąd wziął się pomysł
na nazwę zespołu?

W

dniach 31 stycznia -1 lutego
b.r. w XXVIII LO im. Jana
Kochanowskiego odbył się pierwszy
festiwal muzyczny organizowany
przez tę placówkę. Przez dwa dni
na scenie przewinęło się dwudziestu
trzech wykonawców: jedni rywalizowali ze sobą w sześciu kategoriach (Grand Prix, najlepszy materiał
zgłoszeniowy, najlepszy instrumentalista, najlepszy wokalista,
najlepszy utwór własny i najlepszy
cover), inni dawali występy pozakonkursowo.
Również
nasze
Liceum było reprezentowane na tej
imprezie. Drugiego dnia festiwalu
publiczności zaprezentował się
zespół Kräkenhead, w którym gra
uczeń klasy 1G, Michał Michalik.
Miałem możliwość przeprowadzenia z nim krótkiego wywiadu.
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Michał Michalik, Kräkenhead:
Nazwa tak naprawdę została nadana
na potrzeby koncertu. Zaciekawiła
ona spore grono osób, co poskutkowało
też
zainteresowaniem
samym koncertem. Jakieś 3 tygodnie
przed
występem
Saian
(gitarzysta – przyp. red.) rzucił ją,
kiedy wracaliśmy z próby. Zaakceptowaliśmy ją tymczasowo, ale teraz
zastanawiamy się nad jej zmianą,
aby zainteresować szersze grono
odbiorców, a nie tylko grupy
rockowe i metalowe, gdyż ta nazwa
brzmi typowo dla tych stylów.

MM: Pierwotnie miał to być zespół
grający dla przyjemności, bez
większych ambicji, ludzie z pasją
i chęcią współgrania. W pierwszym
składzie byli: Bartosz Godlewski
(wokal), Hajime Okamoto-Łęcki
(bas),
Saian
Saied
(gitara
prowadząca), Kamil Lewandowski
(gitara rytmiczna) oraz ja (perkusja).
Hajime skontaktował się z nami
w trakcie wakacji, na początku
sierpnia, a w drugiej połowie odbyły
się pierwsze próby. Głównym stylem miał być power-metal. Dopiero
po jakimś miesiącu czynniki
wewnętrzne zespołu zmusiły nas
do zmiany gitarzysty, „Lewego”.
W poszukiwaniu kogoś na wolne
miejsce gitary rytmicznej zadzwoniłem do Kamila Jankowskiego,
z którym grałem od 4 lat. Z początku miał być jedynie na chwilę,
występ na festiwalu UFO, a potem
czekały nas ponowne poszukiwania.
Jednak został on z nami na dłużej,
aż do teraz, i od dwóch miesięcy
tworzymy jednolity skład. Po przyjęciu „Jankesa” cały nasz horyzont
muzyczny obrócił się o 180 stopni zamiast grania cięższych brzmień
chcemy wskrzesić funk, lecz nie
czysty styl, zmieszany z rockiem,
a także heavy metalem. Tak dla
urozmaicenia.

KS: W jakich okolicznościach
powstał Wasz zespół?
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KS: I Festiwal Muzyczny w Kochanowskim to duża impreza. Pomimo
debiutu na mapie szkolnych festwali warszawskich liceów, przyciągnęła rzesze słuchaczy. Wygraliście
nagrodę
w kategorii Najlepszy
cover, czego Wam gratuluję. Jak
to osiągnęliście?

liceum. W gazetce festiwalowej
zostaliśmy opisani jako najlepszy
zespół dwóch dni, mimo że nie
wygraliśmy głównego GRAND
PRIX. Sądzę, że zabawa jaką
zafundowaliśmy uczestnikom, nasze
nastawienie i zaangażowanie, sprawiły iż zostaliśmy docenieni przez
publiczność, nie tylko statuetką, ale
też gromkimi brawami oraz wspomnianym bisem na koniec.
KS: Podczas występów gracie
głównie covery innych wykonawców, czy też stworzyliście parę
własnych kawałków?

MM: Cóż... Było ciężko, ponieważ
przewidywano, że festiwalem zainteresowało się niezbyt liczne grono
odbiorców. W dniu naszego występu dotarły do nas informacje,
że najliczniejszy koncert zebrał
grono słuchaczy nieprzekraczające
sto osób. Mimo zaproszeń wysyłanych do kolegów, nie spotkaliśmy
za
dużo
znajomych
twarzy.
W momencie wejścia na scenę
zobaczyliśmy ponad sto osób, czekających na nasz występ. Widownia
powiększała się z minuty na minutę,
proporcjonalnie do zbliżającego się
wejścia. Po naszym występie jako
jedyny zespół zostaliśmy poproszeni
o bis, co było wielkim zaskoczeniem, nie tylko dla nas, ale też kadry

MM: Na festiwalu zagraliśmy
6 coverów (wliczając w to intro oraz
utwór na bis), oraz jeden utwór
własny. Na festiwal przygotowaliśmy głównie nasze interpretacje utworów. Zrezygnowaliśmy
chwilowo z własnej twórczości.
Jednakże na przyszły koncert mamy
zaplanowany własny materiał, który
mamy nadzieję dotrze do słuchaczy
i zachęci ich do poznania nas lepiej.
29
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KS: Gdzie w najbliższym czasie
będzie można zobaczyć was
na żywo?

KS: W jakim kierunku zamierzacie
rozwijać się w przyszłości? Czy
macie plany związane z nagraniami
w studio?

MM: Następny występ odbędzie się
21 marca, w klubokawiarni „Mam
ochotę...”. Występ ten wygraliśmy
właśnie na festiwalu w Kochanowskim, co dotarło do nas dopiero
następnego dnia, ponieważ informacja ta była dobrze ukryta. Jak już
wcześniej wspominałem, zagramy
na nim większość autorskich utworów, ale zastanawiamy się nad
przeplataniem ich kilkoma ciekawymi coverami, oczywiście „własnej
produkcji”.

MM: Pragniemy pokazać wszystkim, że zespół z Polski potrafi
wybić się szybko i efektownie
na scenie międzynarodowej, tak jak
Behemoth, Acid Drinkers, Vader
czy klasyka polskiej muzyki Dżem, którego wbrew pozorom
słuchają także poza Europą. Nie
mówimy tu o okresie jednego roku,
czy dwóch lat. Dla nas liczy się
to, aby robić dobrą muzykę, nie
na szybko, ale z pasją. Jeśli nam się
nie uda zrobić kariery nie zdemotywuje nas to do dalszej gry. Pasja
opiera się na wspólnych doznaniach
muzycznych, a nie na myśleniu, ile
koncertów musimy zagrać i ile
dostaniemy wynagrodzenia.
Jeśli opracujemy swój autorski
materiał i będzie on nas satysfakcjonował, a publiczność i słuchacze zaakceptują go i zainteresują się
nim, to pewnie w niedługim czasie
wejdziemy do studia by nagrać pierwsze demo lub płytę. Nie będzie
ona długa, ale dla nas jednak będzie
wielkim krokiem naprzód.

KS: Po tak ambitnych zapewnieniach nie pozostaje mi nic innego,
jak pogratulować dotychczasowych
sukcesów i życzyć ich jeszcze
więcej w przyszłości. Dziękuję
za rozmowę.
MM: Ja również dziękuję oraz
zapraszam
na
nasz
fanpage
na Facebooku i na najbliższy
koncert.
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Kräkenhead:
Bartosz Godlewski (wokal)
Hajime Okamoto-Łęcki (bas)
Saian Saied (gitara prowadząca)
Kamil Lewandowski (gitara rytmiczna)
Michał Michalik (perkusja)
www.facebook.com/assh*lesintheroom
Klubokawiarnia „Mam ochotę…”, ul. Grójecka 75 (w budynku
Ośrodka Kultury dzieln nicy Ochota).

Zdjęcia dzięki uprzejmości Kräkenhead
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O

range Warsaw Festival to bez
wątpienia wydarzenie, które
już na stałe wpisało się w kalendarz
imprez
muzycznych
w stolicy.
Od 2008 roku letnie miesiące
(najpierw wrzesień i sierpień, później przełom maja i czerwca, albo
sam czerwiec) warszawscy miłośnicy koncertów mają zarezerwowane na weekendowe show organizowane przez firmę Orange. Przez
ostatnie kilka lat ten przegląd branży
muzycznej zyskał renomę i rywalizuje o uwagę z Live Music Festival
czy Open’erem.
Kilka dni temu ogłoszono szczegóły
siódmej już edycji festiwalu.
Istotnymi zmianami poczynionymi
przez organizatora są wydłużenie
imprezy – po raz pierwszy będą

to trzy dni (od 13 do 15 czerwca
b.r.), artyści zagrają na dwóch
scenach – głównej Orange Stage
na płycie Stadionu Narodowego
i mniejszej,
Warsaw
Stage,
położonej przy Alei Zielenieckiej.
Jak co roku postarano się o ściągnięcie do Warszawy wielkich
nazwisk przemysłu muzycznego.
W ubiegłych latach występy dawali
m.in. Beyoncé Knowles (ten koncert
odbił się w mediach szerokim
echem, jako pierwszy show Amerykanki w Polsce), Cypress Hill, The
Offspring,
Linkin
Park,
The Prodigy, Jay Kay z Jamiroquai,
Moby czy Calvin Harris. Dwa
tysiące czternasty rok do tej pory
przyniósł potwierdzenie udziału
32
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Kings of Leon, Snoop Liona (można
przypuszczać, że muzyk wykona
kilka
utworów
powstałych
we współpracy z Izą Lach – zwyciężczynią konkursu na remiks
utworu Liona), czy Queens of the
Stone Age. Ci artyści potwierdzili
swoją obecność pierwszego dnia
festiwalu. Drugiego dnia na pewno
zobaczymy
Florence
+
The
Machine. I na chwilę obecną tyle
wiemy o 14 czerwca. 15 czerwca

Podobnie uczyni sporo osób –
Guetta jako DJ znajduje się
w absolutnej czołówce jeśli chodzi
o popularność, szybkość produkowania kolejnych utworów i nawiązywanie kontaktu z publicznością
i porywanie ich do wspólnej zabawy. Do niego należy przyciągnięcie

uwagi tegorocznych uczestników
koncertu (podobnie jak Beyonce rok
temu). Sądzę więc, że tegoroczna
edycja koncertu, podobnie jak
poprzednie, będzie udana – fani już
zaczynają kupować bilety (które
notabene przystępne cenowo nie
są), a organizator
zapowiada,
że to jeszcze nie koniec atrakcji,
które będą czekać na słuchaczy
w czerwcu – w planach do ogłoszenia pozostało jeszcze kilka nazwisk.

popisy na Orange Stage dadzą
David Guetta, Kasabian (o których
więcej w numerze styczniowym
„Gońca”), Outkast (znani z hitu Hey
Ya!) i Timbaland – amerykański
producent muzyczny. Dosyć eklektyczne połączenie, jednak dla mnie
brzmi najcie-kawiej i jeśli wybiorę
się na OWF, to właśnie w tym dniu.

Konrad Sadowski
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ilmy francuskie są obecnie
rozpoznawalne na całym świecie. Każdy z nich ma swój
charakterystyczny niezwykły klimat, doceniany przez mieszkańców
różnych krajów. Scenarzyści, reżyserzy oraz aktorzy i aktorki
francuskie są nagradzani najważniejszymi nagrodami świata filmu
(m. in. Oskarami i Cezarami).

zdruzgotany, musiał zrezygnować
ze swoich dotychczasowych marzeń
i znaleźć inne hobby, na którym
zacznie zależeć mu równie mocno.
Zastanowił się, jakie rzeczy lubi
(pisanie, fotografowanie) i zdecydował, że chce spróbować kręcenia
filmów.

F

Na początku pracował jako asystent
przy wielu produkcjach we Francji
jak i w Stanach Zjednoczonych.
Później sam wyreżyserował kilka
własnych filmów. Jego pierwszą
ważniejszą produkcją było „Metro”
w 1985 roku, które otrzymało
aż 3 Cezary. Zadowolony ze swojego sukcesu, Luc Besson rozpoczął
pracę nad najbardziej osobistym
ze swoich filmów - „Wielkim Błękicie”. Film jest dość luźno opartą
na faktach historią dwóch nurków:
Jacques’a Mayola i Enzo Maiorki.
Mężczyźni rywalizowali ze sobą
w dyscyplinie nazywanej nurkowaniem swobodnym (pokonanie jak
największej głębokości bez butli).
Główne role są grane przez Jeana
Reno, Jean-Marca Barra i Rosannę

Jednym z najbardziej znanych,
zdolnych i wszechstronnych reżyserów francuskich, który zajmuje się
również scenografią i produkcją, jest
Luc Besson. Urodził się on 8 marca
1959 roku w Paryżu. W dzieciństwie film nie był jego pasją.
Rodzice Luca byli instruktorami
nurkowania. Chłopiec dużo z nimi
podróżował i poznawał ich zawód,
dzięki czemu pokochał wodę
i pływanie. Jako nastolatek chciał
w przyszłości zostać biologiem
specjalizującym się w delfinach.
Jego plany pokrzyżował jednak
poważny wypadek, który uniemożliwił 17-letniemu wówczas
Lucowi nurkowanie. Chłopak był
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Arquette. Jest to jeden z moich
ulubionych
filmów.
Uważam,
że historia niesamowicie wciąga
widza, a po końcowych napisach
koniecznie chcemy się dowiedzieć
czegoś więcej o tym filmie, znanych nurkach lub tym rodzaju
nurkowania. Na uwagę zasługują
również niezwykłe zdjęcia (szczególnie te pod wodą) jak i klimatyczna muzyka. Ten film odniósł
olbrzymi sukces we Francji. Dla
publiczności (a w szczególności dla
młodych) był fenomenem. Pomimo
zachwytu publiczności, „Wielki
Błękit” został źle przyjęty na festiwalu w Cannes w roku 1988.
Krytykom nie podobał się styl
Bessona, ponieważ był podobny
do estetyki publicystycznej.

otrzymał Cezara dla najlepszego
reżysera w roku 1998. Później,
ożenił się z odtwórczynią głównej
roli - Millą Jovovich, z którą
zrealizował swoją wersję „Joanny
d’Arc”. Na tym etapie swojej
kariery był już docenianym przez
wielu artystą w związki z tym miał
zaszczyt być jurorem na 53.
festiwalu w Cannes. Zrealizował
jeszcze siedem, równie dobrze
nakręconych
i zachwycających,
własnych filmów (w tym animowany dla dzieci „Artur i Mimimki”).
W 2000 roku założył swoją własną
firmę EuropaCorp, która produkuje
filmy.
Luc
Besson
zajmuje
we Francji pozycję podobną do tej,
którą posiada Steven Spielberg
w Stanach Zjednoczonych.

Jego trzy kolejne filmy: „Nikita”,
„Leon Zawodowiec” i „Atlantis”
zostały równie dobrze przyjęte przez
widzów i przyniosły reżyserowi
międzynarodową sławę. W 1997
roku rozpoczął w Los Angeles pracę
nad „Piątym Elementem”. Ten
ambitny projekt science-fiction stał
się superprodukcją i jednym
z największych sukcesów komercyjnych kina francuskiego w USA.
Dzięki temu filmowi Luc Besson

Besson zajmuje się nadal reżyserią
filmów. Jego najnowsza produkcja „Lucy” pojawi się w kinach już
w tym roku. Jest on uwielbiany
przez widzów, którzy są pod wrażeniem jego potencjału w tworzeniu
jedynych w swoim rodzaju filmów.
Pomimo dość dużej ilości krytyki
jaką na siebie przyjmował, uważam,
że jest on najlepszym reżyserem
francuskim.
Julka Kaczorowska
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isanie artykułu o grze, która
wśród mas osiągnęła miano
kultowej i doskonałej, wydawać się
może trudne i bezsensowne, jednak
moje osobiste zamiłowanie i sentyment, jakim ją darzę, nie pozwala
mi odmówić. Jeszcze raz sięgnijmy
do starej legendy, szczególnie
że ta całkowicie na to zasłużyła.

zasady, ale i wymagająca od grającego myślenia, mająca olbrzymią
różnorodność, rozbudowany świat,
świetną grafikę, wciągającą fabułę,
a wszystko to okraszone wyśmienitą
muzyką – to po prostu nie mogło się
nie udać! Kiedy zachwyceni gracze
eksplorowali
świat
Heroesów,
a egzemplarze rodzącej się legendy
rozchodziły się jak świeże bułeczki,
zachęceni do dalszej pracy producenci nie próżnowali. I tak już
we wrześniu tego samego roku
na świat przyszło pierwsze pełnoprawne rozszerzenie – HoM&M:
Armageddon’s Blade, w polskim
przekładzie znane jako ,,Ostrze
Armageddonu’’.
Najważniejszą
nowelizacją było dodanie nowego
miasta – Wrót Żywiołów – oraz
kilku kampanii, dwudziestu paru
nowych scenariuszy i stworzeń.
Niespełna pół roku później ukazał
się jeszcze jeden, ostatni z oficjalnych, dodatek, znany w Polsce pod
nazwą
,,Cień
Śmierci”

P

Dokładnie piętnaście lat temu,
w lutym 1999 roku, premierę miała
Heroes of Might & Magic III. Gra
wyprodukowana została przez 3DO
(wraz z wykupioną wcześniej przez
ów studio firmą New World
Computing) oraz tego, który najbardziej przyczynił się do rozwoju
sagi, zapoczątkował jej ideę oraz
jest uważany za ojca świata Might
& Magic – Jona Van Caneghema.
,,Hirołsi’’ od razu po wejściu
na rynek podbili serca milionów
graczy.
Strategia turowa w świecie fantasy
posiadająca
nieskomplikowane
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(ang. ,,Shadow of Death”). Później
3DO, na swoje nieszczęście, całą
swą uwagę skupiło na wypuszczeniu
na rynek czwartej części serii
HoM&M, która po dziś dzień przez
większość fanów uważana jest
za najgorszą część sagi, a przez
którą firma poniosła porażkę
i zbankrutowała…

rozwijany był przez siedem lat.
W trakcie Slavie udało się nawet
złamać kod źródłowy, co byłoby
przełomowym osiągnięciem i pozwoliłoby na pełnoprawne modyfikowanie HoM&M III, a co wcześniej nikomu się nie udało.
Przerwanie oraz ostateczne zakończenie prac ogłoszono w roku 2012
i był to z pewnością potężny cios dla
kręgu fanów. W międzyczasie jednak w Internecie zaczęły pojawiać
się informacje o innym dodatku,
tworzonym również przez graczy
z Rosji, a mającym być ziszczeniem odwiecznych marzeń o wzbogaceniu gry w nowe miasta - ,,Horn
of the Abyss”. Pierwsza zapowiedź
miejsce miała na przełomie kwietnia
i maja 2008 roku. Twórcy obiecywali mnóstwo nowości, masę
jednostek i artefaktów oraz aż trzy
nowe frakcje – Cove (piracką
przystań), Kronverk (miasto krasnoludów) oraz Cathedral (miasto
mrocznej inkwizycji). Odsłona
pierwszej wersji zapowiedziana
została na zimę 2008/2009 roku,
jednak premiera jej opóźniła się
o trzy lata i tak cieszyć się nią
mogliśmy dopiero od 31 grudnia
2011. Na razie autorom udało się
zrealizować w pełni tylko jedno
z obiecanych miast. ,,Róg Otchłani”

Decyzja producentów o zakończeniu jakichkolwiek prac nad ,,Trójką”
byłaby najpewniej jej gwoździem
do trumny. Umrzeć ,,Hirołsom” nie
dali fani ze wschodu… Dwa lata
po ukazaniu się HoM&MIII opracowany został pierwszy fanowski
dodatek (choć sceptyczni często
twierdzą, że honorowanie go tym
tytułem to zbyt wiele, bo mało
co dodaje, a raczej zmienia) ,,In The Wake of Gods” (w skrócie:
WoG). Pomysłodawcą i głównodowodzącym pracami był Rosjanin
Slava Salnikov. Modyfikacja wprowadzała całkiem nowe rozwiązania
i możliwości, nowe kampanie, scenariusze, obiekty na mapie i całą
gamę stworzeń (w tym zupełnie
nowe idee, jak dodanie dowódców
lub jednostek ósmego poziomu).
Apogeum sławy osiągnięto w chwili, gdy autorzy opublikowali krótki
film przedstawiający nowe miasto –
tzw.
Egipski
Bastion.
Mod
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napawa optymizmem – najnowsza
aktualizacja pokazała się niespełna
dwa miesiące temu, a prace trwały,
trwają i trwać, miejmy nadzieję,
jeszcze długo będą…

co znacząco ułatwi dalsze modyfikowanie), Forge (nową frakcję
czerpiącą z science-fiction, która
pojawić
się
miała
jeszcze
w ,,Armageddon’s Blade”, jednak
ostatecznie, po sprzeciwie fanów,
została
zastąpiona
Wrotami
Żywiołów, teraz zaś jest odtwarzana), Master of Puppets (i nie, nie
chodzi tu o album Metalliki) czy
Grove – polskie miasto mrocznych
elfów. Mam nadzieję, że artykuł ten
przypomni o grze tym, którzy lata
temu odłożyli ją na półkę i z nadmiaru obowiązków i problemów
o niej
zapomnieli,
a rozbudzi
na nowo entuzjazm tych, którzy byli
niegdyś jej fanami. Mnie samego
świat Might&Magic wciągnął jakieś
10 lat temu i od tamtej chwili
regularnie
powracam
do owej
,,Legendarnej Trójki”. Hmm…
Może czas wreszcie przetrzeć
zakurzone pudełko, sięgnąć po zleżałą płytę i przypomnieć sobie urok
starych, dobrych Heroesów…

Opowiedziana historia to tylko
bardzo skromniutkie streszczenie.
Dobrze byłoby w niej pewnie
jeszcze choćby nadmienić o takich
fanowskich projektach, jak VCMI
(stawiający sobie za cel napisanie
kodu
źródłowego
HoM&MIII
zupełnie od nowa, w C++,

Filip Świerczyński
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dyby człowiek
myślą był
zdolny do urzeczywistniania
słów swoich, czy szeptanie do siebie
samego straciłoby wtedy sens? Czy
nazwano by tedy irracjonalnym
składanie obietnic i przysiąg,
a wyznaczanie sobie celów życiowych, będących napędem, by działać
nieprzerwanie i trwać w tym stanie,
by nie oszaleć, byłoby bezsensowne?

OPOWIADANIE

Od początków mileniów swego
istnienia szukał odpowiedzi na pytanie, „po co to, co jest, jest?”
Dlaczego on, będąc tu, nie narusza
porządku tego, co jest gdzie indziej
i właściwie, czemu nie mogłoby być
inaczej. Szukając odpowiedzi, tworzył. Tworzył wielkich filozofów,
tworzył myślicieli, dzieci z świeżym
poglądem na byt, tworzył księgi
z wszechwiedzą, historie, zaczęte
zbyt, dawno by je pamiętać. Tworzył
rzeczy
zbyt
skomplikowane
by je całe objąć i zrozumieć.
Wreszcie, któregoś dnia, zrezygnowany, gdy poczuł, że jest już niemal
oszalały, zapragnął, by ktoś z nim
porozmawiał, uwolnił go od tego
kata-świata.

G

Dawno, dawno temu… A może
to było dzisiaj. Żył wtedy człowiek,
który potrafił takie cuda. Miał
fantazję by tworzyć. Szepty,
marzenia, dzbanki, drzewa, chwile,
dni, istnienia…
Kiedy nudziło go już wszystko,
kreował sobie do towarzystwa życie.
Przeróżnego rodzaju, spojrzenia,
rasy czy nastawienia. W ten sposób
zapełniał ziemię, którą stworzył,
kiedy znużyło go chodzenie
po próżni. Miejscu jego narodzin.

Interweniował jeden z jego licznych
synów, który Smode się nazywał.
Rzekł on: „Ojcze, jak żyję przebacz,
lecz jam nie widział jeszcze takiego
człowieka, którego zmorą byłaby
jego możliwość do… niemal
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wszystkiego.” Zdziwił się starzec
niezmiernie, gdy usłyszał, że istnieje
taka rzecz, której on nie potrafi. Dał
się skusić i poprosił, by Smode
kontynuował. Młody ciągnął dalej:
„Jak to, nie wiesz, o czym mówię?
Tyś jest przecież stworzycielem. Tak,
tak, powiem Tobie, co mi chodzi
po głowie. Mianowicie, Ty, mój drogi Ojcze, nigdy nie przerywasz sobie,
ciągle tworzysz, nie przestajesz,
ciągle dążysz, nie udajesz nawet,
że chciałbyś odpocząć. I to jest
ta rzecz, która Tobie jest obca. Nie
ma, nie będzie, nie było i kropka.
Łagodnie powiedziałem, ale chyba
dotarło, że tyś zawsze był i będziesz
sobie oprawcą.
Wstrząsnęły te słowa sędziwym
stworzycielem i powziął on postano-

wienie, że od dnia tego, kiedy syn
go przebudził odda pałeczkę stworzenia w ręce swych najpodobniejszych dzieci – ludzi. Pozwoli
im tkać, jak on kiedyś to robił,
ze słów poezję materii, by mogli,
na świat jego własny wydać
rozmaitości, które umysły ich
zrodziły, przez ten okres, kiedy
myśli ich jego były.
I dał im możliwość czynienia
nowego zupełnie istnienia…
I to było pierwszym błędem, który
popełnił, bo zaraz jego miejsce
Smode zapełnił. Wcielił się w rolę
starego człowieka, więc nowy
koniec ludzi tych czeka.

*
Pada kwaśny deszcz. O szyby
dudnią krople wody, zwielokrotnione miliony razy, wydając
dźwięk wystrzału z karabinu
maszynowego. Piętro niżej huczy
odkurzacz, z korytarza słychać
krzyki sąsiadów, a z dachu dobiega
odgłos dziesiątek stóp, biegnących
w kierunku wschodu słońca.

W mieście, którego niebo niczym
różami usłane jest tonami kopalnianego pyłu, jedyną możliwością,
by zobaczyć światło dnia, jest
poranny spacer po polach anten
telewizyjnych, jakimi są dachy
podmiejskich blokowisk. Bardzo
rano, by praca w kopalni była
jeszcze niemożliwa, ale już na tyle
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późno by nie stać się ofiarą nocnych
drapieżników, które wyszły z Dna.
A czarne to Dno.

cwaniacy, którzy swoją korzyść
osiągają na cierpieniu innych.
I ponieważ do Miasta od lat nie
przybywają ludzie uczciwi, żeby
w ogóle nie powiedzieć ludzie,
najmłodsze jednostki tu się wychowujące, padają ofiarą ciągłych
spisków, pochopnych decyzji, które
w rezultacie okazują się zazwyczaj
błędne.

I daleko jest, zbyt daleko, aby móc
je dojrzeć stając na krawędzi
schodów doń prowadzących. Górnicy pracujący w kopalni schodzą
tylko do pewnej wysokości, do której w południe najdalej sięga słońce.
Ponieważ dalej mieszkają potwory.

W Mieście zamieszkałam, kiedy
było jeszcze młode. Nie mogę tego
powiedzieć o sobie. Byłam kiedyś
bardzo stara. Byłam też nieznośnie
młoda. Ale nigdy, przenigdy nie
było mnie w ogóle. Zawsze gdzieś
istniała chociażby cząstka mnie.
Choć drobinka, dzięki której miałam
szansę by potem trwać dalej,
od nowa przeczekiwać całe moje
życie. Od samego początku zaczynać współpracować z całym tym
systemem
panującym
wszechwszędzie. Dlatego moja egzystencja
w Mieście od samego początku była
skazana na sukces. Można powiedzieć, że jednocześnie narodziłam
się w nim i dałam mu początek.
I mimo tego wszystkiego los kazał
mi uznać je za największą porażkę,
jaka spotkała mnie w drodze
ku nieskończoności.

Ale potwory…
…boją się dzieci. Boją się dzieci,
bo dla tych szkarad płoną one
niebieskim ogniem. Takim właśnie,
jaki zwęgla te bestie z dna kopalni,
w sposób niemal tak łatwy, jak
mrugnięcie okiem.
Dlatego w mieście nie szanuje się
dzieci. Można je kupić, można
i sprzedać, wynająć, odesłać, wysłać,
wyrzucić, ukraść, przemycić, dać
jako
prezent,
dołączyć
jako
upominek do mało atrakcyjnego
towaru. Można je tresować jak psy
i jak do psów się do nich zwracać.
Ty kundlu.
Miasto jest miejscem zamieszkania
najgorszych żmij, oszustów czy
zbrodniarzy. A dzieci uczą od nich.
Bo od kogo innego mają?
Od początku życia otaczają je kłamcy,
konspiratorzy
i
podobni

Małgosia Watras
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O logice słów kilka…
Matematyka - królowa nauk.
Logika - jej siostra.
Odwiecznie u jej boku.
Lecz nie wszystko można policzyć
i obliczyć,
ubrać w cyfry
i tezy z dowodami.
Czasem trzeba coś założyć,
uwierzyć na słowo,
mimo że to irracjonalne.
Kiedyś przecież Ziemia była płaska,
a jednak człowiekowi z Samos
przeszła przez głowę szalona
wówczas myśl o elipsoidzie…
Nie na wszystko znajdziesz wzór.
Czasem trzeba wyjść poza
wszelkie schematy,
poszerzyć horyzonty,
spojrzeć twórczo na świat.
Edison jakoś wynalazł żarówkę…
A wiele jest jeszcze do odkrycia, stworzenia.
Wiele jeszcze można napisać słów,
stworzyć piosenek,
odnaleźć brzmień.
Nie wszystko zmierzysz i zważysz.
Jak określisz miłość do kogoś?
Musisz po prostu uwierzyć.
A gdy straciłeś już wiarę
we wszystko i wszystkich,
spójrz na czyny
i tam szukaj dowodu,
ślepy logiku….

Weronika Pisula
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KĄCIK JĘZYKOWY:

KĄCIK
JĘZYKOWY

Język polski

Która jest godzina?
Język angielski

Język niemiecki

Język francuski

What time is it?

Wie spät ist es?
[wi szpet ist es?]

Quelle heure est-il?
[Kel er et il?]

Język włoski

Język hiszpański

Che ora è?
[ke ora e?]

¿Qué hora es?
[ke ora es?]

Język czeski

Kolik je hodin?

Język rosyjski

Который час?
[kotoryj czas?]
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Język portugalski

Que horas são?
[ke oras sao?]
Język japoński

何時ですか
[Nanji desu ka?]

ZŁOTE USTA
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ZŁOTE USTA:
- „Leżałeś na antybiotyku? A nie
mogłeś go połknąć?” – p. prof. Urszula
Garbacz
- „Ja miałam swoją koncepcję lekcji, a
wy zastosowaliście antykoncepcję” – p.
prof. Edyta Ołdakowska-Dębek
- „Nie, on nie kłamał, on tylko nie mówił prawdy” – p. prof. Bogumiła
Kozyra
- „Ślub Williama i Kate, też mi coś… ślub stulecia to by był, jakby
papież się ożenił” – p. prof. Przemysław Poniatowski
- „Ja to nie jestem fanem takich seriali, ale może są tu jacyś zagorzali
wielbiciele "Pocztówek z wakacji" albo innych takich” – p. prof.
Leszek Kozłowski
- (ktoś z klasy) „Jak Francuzi odróżniają grzyby [le champignon] od
szampana [le champagne]? - Po smaku” - p. prof. U. Garbacz
- „Prześladują mnie smartfony” – p. prof. E. Ołdakowska-Dębek
- „Ja się nie pytam skąd się biorą dzieci, tylko skąd się biorą ławnicy” –
p. prof. L. Kozłowski

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