4 Nasze klasy
8 Szalone gazetkowe
lata dziewięćdziesiąte
10 Być damą wczoraj,
dziś i jutro
14 WG Finals
16 To dla mnie
chińszczyzna
18 O.S.T.R. –
Subiektywny ranking 3
najlepszych płyt
22 Symfonia Zmysłów.
Illusio – cz. 4
30 Próba
31 I cóż teraz…
32 Złote usta

i

W NUMERZE

/goniec.zamoyski
/GoniecZamoyski
goniec.redakcja@gmail.com
goniec.zamoyski.blogspot.com

Redaktor naczelny: Filip Ф. Świerczyński
Autorzy: Andrea Nowicka, Robert Bengsz, Kazimierz Michalik,
Mikołaj Miąsko, Natalia Kossakowska, Tomek Ratajczyk,
Skład i oprawa graficzna: Maria Wawreniuk
Opiekunowie redakcji: p. prof. Marzena Chylińska, p. prof.
Emilia Kędziorek, p. prof. Agnieszka Mitura

2

PARĘ SŁÓW REDNACZA…
Słońce grzeje coraz mocniej, a korytarze Zamoyskiego zdają się pustoszeć.
Czy wszechobecna duchota łamie silną wolę sumiennych Zamoyszczaków i nakazuje im
pozostawać w domach? A może to dający się we znaki brak trzecioklasistów, którzy właśnie
świętują swoje najdłuższe w życiu wakacje? Zapewne jedno i drugie – i choć (w chwili,
kiedy piszę te słowa) do końca roku szkolnego zostały jeszcze trzy tygodnie wytężonej,
ciężkiej pracy – już czuć ogarniającą wszystko i wszystkich aurę lata. Cóż… chcąc nie chcąc
za dwa miesiące musimy wrócić do szkoły – więc my, jako Redakcja ,,Gońca”, życzymy
Wam przede wszystkim tego, byście spędzili ten czas jak najlepiej i odpoczęli (bo przecież
w końcu nawet i w Zamoyskim odpoczynek jest czasem potrzebny) – tak, byśmy wszyscy
już we wrześniu mogli ruszyć pełną parą (choć o tym może na razie lepiej nie myślmy…).
Korzystając z tego, że to ostatni numer ,,Gońca” w tym roku szkolnym, chciałbym
podziękować tym, którzy opuścili już mury XVIII LO, a o których pamięć będzie się tutaj
utrzymywać jeszcze długi, długi czas – i tak – w imieniu swoim, Redakcji i Zamoyszczaków
dziękuję byłemu przewodniczącemu SU Marianowi Fili za próby ,,rozruszania” społeczności
szkolnej oraz wsparcie, które nieraz okazywał nam, Redakcji. Dziękuję byłemu redaktorowi
naczelnemu ,,Gońca” i mojemu mentorowi Robertowi Bengszowi za pomoc, którą my,
Redakcja, niejednokrotnie od niego otrzymywaliśmy (nawet w ,,gorącym” okresie
przedmaturalnym) oraz za to, że – podobnie jak Marian – wspierał zawsze wszelkie
uczniowskie akcje. Dziękuję Mateuszowi Ołdakowi za organizację wszystkich tych
pozytywnie szalonych eventów, facebookową działalność i podejmowanie wszelkich prób,
by wnieść za zamoyskie mury trochę humoru i uśmiechu. Panowie, wierzę, że nie tylko ja,
ale i całe grono uczniowskie jest Wam za to wszystko szalenie wdzięczne!
Kończąc ten być może przydługi, jak na wakacyjny numer, wstęp, życzę Wam, Czytelnicy,
udanej lektury.

Ф.

”

Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie
I korzenie oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie
W dół, na boki, wzwyż ku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo
Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo...
Mamy już koniec roku w liceum ogólnokształcącym. Odchodzą maturzyści,
podpora oraz nadzieja młodszych kolegów i koleżanek. Szkoła wydaje się
bez nich taka pusta... Wszyscy skupiają się na nauce, aby jak najlepiej się
prezentować i nie zawieść rodziców, nauczycieli, a przede wszystkim
samych siebie i żeby „byle zdać”. Kto jednak się dobrze rozglądał
i poświęcił chwilę uwagi mógł zauważyć nielicznie pojawiające się
z inicjatywy uczniów plakaty. Spiesząc się między jedną lekcją a drugą,
wiedziona typową kobiecą ciekawością spojrzałam na jeden z kilku
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plakatów. Na miarę dziesięciominutowej przerwy przeczytałam to, co było
tam napisane i już wtedy wiedziałam, że to jest to. Spotkanie twórczości
Jacka Kaczmarskiego w naszej szkole. Nie znając szczegółów, w jednej
chwili postanowiłam na to pójść. W następnej – zaczęłam się zastanawiać,
co tak naprawdę wiem o Jacku Kaczamrskim oprócz tego, że napisał znane
wszystkim „Mury” i tworzył w czasach młodości moich rodziców? Próbując
to ocenić obiektywnie i ambitnie – to prawie nic. To mnie skłoniło, aby
rozpocząć poszukiwania.
Jacek Kaczmarski urodził się w Warszawie 22 marca 1957 roku w rodzinie
artystów (jego matka była malarką żydowskiego pochodzenia,
a ojciec wieloletnim prezesem Zarządu Głównego Związku Polskich
Artystów Plastyków). Mimo zdolności humanistycznych, młody Jacek
postanowił pójść do Liceum Ogólnokształcącego im. Narcyzy
Żmichowskiej do klasy francuskiej, z niej przeniósł się na matematycznofizyczną. W trzeciej klasie liceum dzięki swojej polonistce dotarł do finału
olimpiady polonistycznej. Ten sukces zaważył na decyzji dotyczącej
wykształcenia wyższego – po maturze udał się na polonistykę na
Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach miał indywidualny tok nauki
a pracę magisterską napisał bardzo wcześnie, ponieważ na 3 roku studiów.
Za młodu uczęszczał na zajęcia do szkoły muzycznej, do klasy fortepianu,
jednak dużo bardziej interesowała go gra na gitarze. Samodzielnie nauczył
się grać – i to lewą ręką, mimo że był właściwie praworęczny. Już w 1976
roku dostał (wraz z Piotrem Gierakiem, z którym występował) I nagrodę
na Jarmarku Piosenki Studenckiej w Warszawie, przez kolejne lata
sukcesywnie przyznawano pierwsze miejsce na Festiwalach Piosenki
Studenckiej.
Inspirację czerpał Kaczmarski zewsząd – z historii, z obrazów, książek,
ówczesnej sytuacji politycznej. Ze wszystkiego. Jego życie było
skomplikowane. W roku 1981 z racji stanu wojennego nie mógł wrócić do
Polski. Angażował się w działalność emigracji francuskiej, pracował dla
Radia Wolna Europa w sekcji polskiej, koncertował po całym świecie
(m.in. w Szwecji, USA, Izraelu, Australii czy Republice Południowej
Afryki). Po rozpadzie pierwszego małżeństwa, (z którego miał jednego
syna – Kosmę), wpadł w nałóg alkoholowy, który po odwykach i dzięki
pomocy przyszłej żony – Ewy – udało mu się uśpić. Po 1995 roku osiadł
się nieopodal Perth, w Australii, która niezmiernie spodobała mu się, kiedy
podróżował po świecie w latach 80., W 1997 roku został odznaczony

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (podniesiony rangą do
Krzyża Komandorskiego 7 lat później). Wiosną 2002 roku dowiedział się,
że jest chory na raka przełyku. W obawie o swoje zdrowie, a przede
wszystkim głos, nie zdecydował się na leczenie operacyjne, które wiązałoby
się z całkowitą utratą mowy. W zamian korzystał z alternatywnych metod
leczenia choroby nowotworowej. Prawdopodobnie dzięki temu przeżył
kolejne dwa lata, (lekarze po zdiagnozowaniu raka, dawali Kaczmarskiemu
zaledwie kilka miesięcy życia). W końcu jednak przegrał walkę
z nowotworem – zmarł 10 kwietnia 2004 roku. Tuż przed jego śmiercią,
Alicja – partnerka życiowa Jacka - decyduje o ochrzczeniu muzyka. Sam
był już wtedy nieprzytomny, a kwestia tego chrztu jest kontrowersyjna,
jednak Kaczmarski już wcześniej rozważał przyjęcie tego sakramentu.
Takie spotkanie zostało zorganizowane już po raz drugi przez pana Piotra
Klimskiego oraz dwóch uczniów: Tomka Ratajczyka oraz Tomka
Szejnacha, tegorocznego maturzysty. Hasłem przewodnim tym razem był
utwór „Nasza Klasa”. Organizatorzy postarali się, aby hasło nawiązywało
do szkolnej rzeczywistości. Nie sposób nie wspomnieć o starannie
przemyślanej i przygotowanej oprawie graficznej na plakacie z występu.
Gośćmi specjalnymi był pan Krzysztof Nowak – przyjaciel Jacka
Kaczmarskiego, (który swego czasu uczył matematyki w naszym liceum)
oraz Mateusz Nagórski – muzyk wykonujący repertuar Jacka, a także
komponujący muzykę do jego wierszy, które nie doczekały się takich
opracowań. Obaj panowie również wykonali dla nas kilka piosenek
Kaczmarskiego, a pan Nowak także sporo opowiedział.
Spotkanie odbyło się w kameralnym gronie, co nadało temu wydarzeniu
swój niepowtarzalny urok. W sali 205 zgromadzili się zarówno nauczyciele
i uczniowie naszego liceum. Z przyczyn niezależnych od samego
zainteresowanego na koncercie nieobecny był jeden
ze współorganizatorów – Tomek Szenajch, ale mimo tej trudności dwaj
pozostali panowie poradzili sobie z zadaniem. Utwory wchodzące w skład
repertuaru po części były zarówno kompozycjami samego Kaczmarskiego
– Przemysława Gintrowskiego oraz Zbigniewa Łapińskiego. Pan Klimski
grał na gitarze, a Tomek Ratajczyk – na pianinie. Ich wykonania
i wykonania gości wprawiły wszystkich współuczestników spotkania
w doskonały nastrój na pozostałą część dnia, a mnie samą zaintrygowały
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i zachęciły do dalszych poszukiwań w twórczości Kaczmarskiego. Można
było usłyszeć takie utwory jak „Drzewo genealogiczne”, „Lekcja historii
klasycznej”, ”Lalka, czyli polski pozytywizm”, „Jałta”, „Kantyczka z lotu
ptaka”, „Dobre rady Pana Ojca”, (które to cieszą się sławą jako jedna
z ulubionych piosenek pana profesora Poniatowskiego), „Źródło” oraz
ironiczna „ Wizyta w PRL na zaproszenie rzecznika rządu” (napisana na
potrzeby audycji w Radiu Wolna Europa). Wiele piosenek wywołało
uśmiechy na ustach, (w tym: na ustach samych wykonawców), inne
sprawiły, że słuchacze włączyli się w śpiewanie – jako że wszyscy dostali
wydrukowane na tę okazję śpiewniki. Wymienione wyżej tytuły to zaledwie
ułamek repertuaru. Mateusz Nagórski zaszczycił nas swym wykonaniem
utworów z ledwie wydanej płyty z własnymi kompozycjami do wierszy
Kaczmarskiego. Zarówno Mateusz i pan Krzysztof byli bardzo zadowoleni
z wizyty i z miłą chęcią przyjdą następnym razem.
Każdy utwór poruszał inną część duszy. Jak mówi jeden z organizatorów:
wydarzenie było wspaniale, cudne oraz znakomite. W pełni się z tym
zgodzę. Było to jedno z nielicznych wydarzeń kulturalnych, jakich mamy
okazję doświadczać w Zamoyu, ale jakże wartościowe są wydarzenia takie,
jak to! Wniosek z tego wszystkiego mógłby być taki: z większą uwagą patrz
na plakaty i przede wszystkim ufaj swojej intuicji, a nie stracisz, tylko
zyskasz bardzo wiele. Dziękuję organizatorom i liczę na kolejne spotkania,
na których nie może was zabraknąć. Następna edycja planowana jest
w pierwszym semestrze w następnym roku szkolnym. Do zobaczenia!

Szalone gazetkowe
„Dzisiejszy numer SB [»Smutów Bagiennych« – przyp. aut.] jest
wyjątkowo »smutny«, ponieważ w całości poświęcimy go problemom
Zamoyskiego. Bez »owijania w bawełnę« pokażemy, jaka ta szkoła
jest naprawdę. Chcemy otworzyć oczy tym, którzy nie zauważyli
jeszcze w jakim »bagnie« siedzą.”

Tym jakże optymistycznym wstępniakiem zaczyna się numer „Smutów Bagiennych”,
gazetki szkolnej Zamoyskiego wydawanej w drugiej połowie lat 90. I rzeczywiście,
cytowany przeze mnie numer obfituje w artykuły przedstawiające starego, poczciwego
Zamoya w niekoniecznie pozytywnym świetle. Wystarczy choćby zapoznać się z
tytułami artykułów: „Wspomnienia z kołchozu”, „Gdzie giną pieniądze w Zamoyu”,
„Zero pedagogiki, maksimum dydaktyki”.
„Smuty Bagienne” to tylko jeden z kilku periodyków wydawanych w Zamoyu w epoce
przedgońcowej. Już w latach 20. zaczęło wychodzić „Życie szkoły”, którego historię
opisałem dokładniej w poprzednim numerze „Gońca”. Prawdziwy wysyp zamoyskich
gazetek szkolnych i zarazem ich złoty wiek nastąpił jednak dopiero w latach 90.
ubiegłego stulecia. Pierwszy był „Zamoy News”. Jedyny numer, do jakiego zdołałem
dotrzeć, pochodzi z marca 1990 r. i jak na swoje lata zaskakuje jakością. Nie jest to
maszynopis, tylko starannie złożona na komputerze gazeta. Liczy jednak tylko dwie
strony, a znaleźć tam można zaledwie jeden artykuł z prawdziwego zdarzenia.
Większość gazety zajęły... ogłoszenia drobne, mniej i bardziej poważne, przykładowo
„Młodą, energiczną do pisania wypracowań zatrudnię” czy „Pewną dwóję na niepewną
tróję z byle czego [zamienię]”.
Kolejne pismo, do jakiego dotarłem, to „Paradoks”. Gazeta wychodziła przez kilka lat,
począwszy od 1993 r. W przeciwieństwie do „Zamoy News”, „Paradoks” obfitował
w teksty poważniejsze i przede wszystkim obszerniejsze. Przykładowo w numerze
z czerwca 1994 r. prawie trzy strony poświęcono ówczesnej nowince technologicznej,
jaką wtedy był Internet. Z dużym uśmiechem na twarzy czyta się poradnik, jak
podłączyć się do Internetu, z czego składa się adres elektroniczny, a także wiadomość z
ostatniej chwili, że premier Pawlak założył swojego mejla, do którego pisać mogą
wszyscy „obywatele Internetu”. Ponadto na łamach „Paradoksu” często pojawiały się
wywiady z nauczycielami. Jedną z osób, która dostąpiła tego zaszczytu, była p. prof.
Magdalena Szczygielska.
Nie mogło zabraknąć również zamoyskich problemów dnia codziennego. W jednym z
numerów „Paradoksu”, w ramach cyklu o jakże przyjemnej nazwie „Flaki zamoyskie”,
opisany został problem zamykania szatni pomiędzy przerwami, rozwiązany dopiero
dwa lata temu.
W roku szkolnym 1994/95 „Paradoksowi” wyrosła konkurencja – „Chwila”. Pismo to,
formatem zbliżone do dzisiejszego „Gońca”, wychodziło częściej niż co miesiąc. Od
września 1994 r. do czerwca 1995 r. ukazało się łącznie 12 numerów pism – cztery
z nich można dziś przejrzeć w bibliotece
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lata dziewięćdziesiąte
Na kolejną gazetę nie trzeba było długo czekać – w drugiej połowie lat 90. ukazywały
się również „Smuty bagienne”, o których już wspomniałem na samym początku
artykułu. Pod logotypem zwraca uwagę napis „Niezależna Gazetka Szkolna”.
Rzeczywiście, tematy poruszane w tym piśmie były wedle dzisiejszych standardów
cenzury dość kontrowersyjne. Chociażby artykuł absolwenta „Gdzie giną pieniądze w
Zamoyu”. Zacytuję: „Półtora roku temu miałem wątpliwą przyjemność uczestniczenia
w wielkiej imprezie – balu studniówkowym. Od samego początku zarówno ja, jak i moi
koledzy, byliśmy do niej nastawieni bardzo negatywnie. (...) Nie była to w dodatku
impreza tania – 500 000 [dzisiejsze 50 zł – przyp. aut.] – to nie jest dla mnie mała
suma. Miałem nadzieję, że te ciężko zarobione przez moich rodziców pieniądze,
zapewnią mi dobrą zabawę (...). Niestety. Jakże ogromne było moje zdziwienie, gdy
przyszedłem na studniówkę i okazało się, że o świetnej zabawie mogę zapomnieć (...).
W mojej głowie zaczęły się rodzić coraz gorsze myśli. Zacząłem nawet podejrzewać,
że moje pieniądze nie zostały wykorzystane na moją studniówkę.” Problem jest jak
widać ponadczasowy. W tym roku również pojawiły się podobne głosy. Zostały one
jednak wyjaśnione.

Kolejny interesujący dla mnie artykuł ze „Smutów” to również już przywołane
„Wspomnienia z kołchozu”. A nawet dwa – w numerze z lutego 1996 r. pojawiły się
dwa teksty pod takim właśnie tytułem. Przytoczę tu fragment jednego z nich: „W moim
życiu nie żałuję niczego, z wyjątkiem tych czterech lat spędzonych w Zamoyskim.
Był to zdecydowanie najobrzydliwszy okres w moim życiu (...). Wtedy [przed
rozpoczęciem nauki w Zamoyskim – przyp. aut.] nie wiedziałem jeszcze, że nie wolno
wierzyć w ani jedno słowo wypowiedziane lub napisane na terenie tej placówki.
Kłamstwo jest bowiem jedyną zasadą, która w Zamoyskim obowiązuje zawsze.”
To tylko wierzchołek góry lodowej zarzutów stawianych Zamoyskiemu w tym tekście.
Zainteresowanych resztą felietonu odsyłam do nr 9 „Smutów bagiennych”, dostępnych
w szkolnej bibliotece. Sam tekst wywołuje u mnie, absolwentowi, uśmiech na twarzy.
Cóż, veni, vidi, vivo (łac. przybyłem, zobaczyłem, żyję).
Ostatni periodyk, do którego zdołałem dotrzeć, to „Wyzwanie”. Również pisany nie do
końca poważnie. „Nasza gazetka nie jest paradoksem i nie narodziła się pod wpływem
chwili, natomiast pośrednią przyczyną jej powstania jest brak innych ciekawych
publikacji szkolnych” („Brak” to jeszcze inne pismo wydawane w Zamoyskim,
do którego jednak nie udało mi się dotrzeć). Jej celem było „dostarczenie praktycznych
informacji i rozrywki intelektualnej”. Pragnieniem redakcji było bardziej ekscytujące,
wesołe i dynamiczne życie w szkole.
Niestety, wszystkie wymienione przeze mnie tytuły wcześniej czy później zamknęły
swoją działalność. Szczególnie szkoda „Smutów bagiennych” – perfekcyjnie
obnażających absurdy poczciwego Zamoya. Dziś też przydałoby się takie pismo.
Chociażby dla przyszłych pokoleń. I dla absolwentów, dla których takie pismo byłoby
świetnym powrotem do, jak to napisano w „Smutach”, do „zdecydowanie
najobrzydliwszego okresu w swoim życiu”.

Robert Bengsz

James E. Faust

K

ażdy z nas przeżywa taki okres w swoim życiu w którym zastanawia się nad
samym sobą. Kim jest, w czym zamierza się spełniać w przyszłości, czym jest
życie. Pytania mnożą się nieustannie wraz z odpowiedzią na każde kolejne.
W pewnym momencie zadajemy sobie pytanie kim jesteśmy. Imię i nazwisko
tak dobrze nam znane już nas nie satysfakcjonuje, szukamy bardziej wyczerpującej
odpowiedzi. Mamy swoją płeć. Zawsze tak było, ale nie wiadomo, co dalej. W opinii
publicznej wrze na ten temat. Czy płeć jest czymś przyrodzonym i niezbywalnym, czy
jedynie ograniczeniem, którego należy się pozbyć? Śledząc wydarzenia w mediach
i Internecie, można zauważyć wręcz agresywną działalność tak zwanych feministek.
Tymczasem na przestrzeni wieków rola i pozycja kobiety zmieniała się. Współcześnie
role kobiet i mężczyzn zaczynają się czasami odwracać. Czym to jest spowodowane?
Czy jesteśmy świadkami załamania wzorców kobiecości i męskości, czy wręcz
przeciwnie, zmiany na lepsze? To zjawisko społeczne ma źródło w kryzysie wartości
spowodowanym dwiema wojnami światowymi. Jaka była kobiecość dawniej?
W starożytności kobieta postrzegana była głównie jako matka i żona. Egipcjanki, takie
jak Nefretete, Kleopatra VII czy Hatszepsut sprawowały samodzielnie władzę jako
faraon. Rządziły one w wyniku przejęcia władzy w zastępstwie małoletnich dziedziców
tronu (tzw. regencja). Z obawy o gwałtowne reakcje społeczeństwa rządziły jako
mężczyźni. Doprowadziły jednakże do rozwoju swojego królestwa czyniąc je jednym
z najważniejszych. W religii politeistycznej Egiptu kobiety również miały swoje
przedstawicielki. Do pocztu najważniejszych bogów egipskich oprócz Re, Seta, Thota
i Ozyrysa wchodziła małżonka tego ostatniego ─ Izyda, władczyni nieba, ziemi oraz
opiekunka rodziny i magii.
Kobiety w starożytnych cywilizacjach uważane były za symbol tajemniczości, piękna
oraz doskonałości mimo, że były matkami i wydawałoby się,że z tej racji, że nie nie
udzielają się tak samo jak mężczyźni są dyskriminowane. Nie miały praw wyborczych,
ale nie oznaczało to całkowitego ich wykluczenia z życia społeczności. Do zadań każdej
z nich należało wychowanie kolejnych pokoleń poddanych i obywateli. Status
obywatela był przeznaczony dla ateńskich mężc zyzn, a obowiązki i prawa
posiadającego ten tytuł to uczestniczenie w zgromadzeniach ludowych i prowadzenie
polityki polis. Kobiety nie angażowały się w politykę, ale mogły sprawować inne role
społeczne. Niektóre z nich były kapłankami służącymi bogom ─ na jwyższym
w hierarchii wartości ówczesnych ludzi. Także w samym szeregu bogów stały licznie
boginie (przykładowo Hera ─ opiekunka małżeństw, Hestia ─ bogini ogniska
domowego , Afrodyta ─ bogini piękności etc.).
W innej sytuacji znajdowały się Spartanki. Cieszyły się one o wiele większą swobodą
niż mieszkanki innych poleis greckich. Posiadały własną ziemię i zarządzały majątkiem
w czasie nieobecności mężów. Dodatkowo prowadziły gospodarstwa, kierowały pracą
niewolników i wychowywały dzieci do czasu szkoleń wojskowych.

W średniowieczu kobiety były przede wszystkim matkami. Miejsce miała jednak
nobilitacja jaką była możliwość oddania się Bogu i służby jako siostra zakonna.
Wzorcem dla niewiast stała się Maryja, zostając matką Boga, jedyną osobą na Ziemi,
która urodziła się bez grzechu. Jak mówi pieśń pasyjna : „Któryś za nas cierpiał rany”:
„I ty, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami”, Matka Boża stała się
orędownikiem sprawy ludzkiej. Chrześcijanie na całym świecie proszą o jej
wstawiennictwo. Jej kult jest bardzo ważny zarówno w Kościele rzymskokatolickim jak
i prawosławiu, co obala mit o dyskryminacji kobiet w Kościele. Ważnymi postaciami w
kulturze średniowiecza były również święte: św. Rita i inne. Poszczególne bohaterki
Biblii były symbolami cnót kobiecych (Marta i Maria) oraz zła, pokuty, grzechu (Ewa).
Królowe miały wpływ na politykę swoich mężów, dbały o rozwój szkolnictwa i sztuki,
fundowały liczne kościoły i klasztory. Dzięki Dobrawie Mieszko I wraz ze swymi wojami
przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Jadwiga Andegaweńska, żona pierwszego
Jagiellona na tronie polskim, wsparła finansowo Akademię Krakowską. Jadwiga Śląska
słynąca z niezwykłej pobożności fundowała budowę licznych kościołów i klasztorów.
Eleonora Akwitańska wspierała wielu znanych średniowiecznych poetów
W renesansie wraz ze zmianą światopoglądową zmienił się stosunek do kobiet.
W okresie rozwijającego się antropocentryzmu kobieta stała się inspiracją dla artystów.
Była obiektem westchnień i miłości zmysłowej, a także symbolem niezwykłej harmonii,
piękna oraz cnoty. W epoce tej powstawały na zamówienie portrety żon i kochanek.
Postać kobiety nie była doceniana nie tylko w sztuce malarskiej. Jan Kochanowski,
ojciec polskiej literatury w cyklu „Pieśń świętojańska o Sobótce” opisuje swoją żonę
jako postać o nieprzeciętnej osobowości obdarzonej dodatkowo niebywałą urodą
zewnętrzną. Opis małżonki stanowi jednocześnie renesansowy kobiecy ideał.
W baroku dominowały kontrasty, które miały wpływ na stworzenie nowego kanonu
kobiecego piękna. Słynne stały się tzw. rubensowskie kształty kobiet. Odeszło się od
optymizmu poprzedniej epoki przedstawiając w literaturze i sztuce prawdziwe oblicze
pań. Kobieta stała się zimna, niestała w uczuciach, a jej piękno według Jana Andrzeja
Morsztyna ucieka przy kłótni. Wydawano osądy bardzo gorzkie i złośliwie, jednak jest
w nich ziarno prawdy. Przykładem niewiasty barokowej jest Lady Makbet, która walczy
o tron dla męża. Robi to jednak ze szczytnych pobudek. Bardzo kocha męża i pragnie,
aby osiągnął sukces. Jej poczyniania nie przynoszą zamierzonych skutków. Jest jedną
z najbardziej tragicznych bohaterek dramatów Szekspira.
W tej kwestii oświecenie była antagonistyczną wobec baroku epoką. Zwracano
szczególną uwagę na wdzięk i czar, jakim darzyła wszystkich kobieta. Wygląd
zewnętrzny nie był od tej pory najważniejszy. Dbano jednakże o wygląd, stosując
nierzadko kosmetyki jak się później okazało szkodzące zdrowiu. Powrócono do
harmonii oraz zachowania proporcji w sztuce. Swoboda, lekkość i zwiewność to
określenia dotyczące oświeceniowej damy.
W okresie walk narodowowyzwoleńczych w Europie literatura zajmowała się głównie
tematem walk niepodległościowych. Romantyzm stworzył obraz kobiety idealnej,
wielbionej niczym bóstwo o niezwykłej wrażliwości uczuć i łagodności. Ceniony w tej
epoce tzw. pierwiastek kobiecy, zgoła inny od męskiego pierwiastka, jest ściśle
połączony z duchowością. Kobiety były natchnieniem dla artystów, tematem wielu
utwórów prozy i poezji. Niespełniona miłość ukazywana była na kartach wielu dzieł,
gdzie postać kobieca łączyła w sobie wszystkie cechy idealne, do których z utęsknieniem
płeć przeciwna wzdychała. Tylko przy niej mężczyzna osiągał pełnię życia. Z tego też

powodu bardzo wielu romantycznych bohaterów umierało z miłości nie widząc
pespektyw na życie bez miłości.
Wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej i epoki pozytywizmu pozycja kobiety
zmieniła się. Pierwszą feministką była Olimpia de Gouges działająca podczas Wielkiej
Rewolucji Francuskiej. Kobiety postanowiły walczyć o swoje prawa, ponieważ uważały,
że są dyskryminowane. Sufrażystki wywalczyły kobietom prawa wyborcze, które
zostały w Polsce przyznane już w roku 1918, tuż po odzyskaniu niepodległości.
Najwcześniej jednak ten przywilej dostały obywatelki w Terytorium Wyoming w USA,
już w 1869 roku. W jednej kwestii jesteśmy przed Stanami Zjednoczonymi ─ nasze
panie dostały wcześniej powszechne prawo wyborcze. Amerykanki do urn mogły pójść
dopiero dwa lata później, a w niektórych państwach kobiety nadal nie mają tego prawa
(Liban, Brunei, Arabia Saudyjska). Co może zadziwić w krajach Zachodu kobiety w tej
kwestii miały gorzej niz Polki. Rok 1944 we Francji i aż 1971 w Szwajcarii zmienił ich
sytuację.
Kobiety walczyły też o prawo do pracy, udzielania się w życiu społeczności, a także o
prawo do nauki. Znając obecną sytuację wiemy, że udało im się to wywalczyć.
Wydawałoby się, że mogą odpocząć, ponieważ osiągnęły to, co chciały. Nie spoczęły
jednak. Zbierają się Kongresy Kobiet mające na celu równe traktowanie w pracy
i równość bizneswomen z biznesmenami. Kobiety w dalszym ciągu walczą. Niektórzy
zadają pytanie: po co, skoro osiągnęły to, co chciały? Rola kobiety w tym stuleciu
właściwie całkowicie się zmieniła. W czasach, w których żyjemy, aktywnie działające
feministki wybierają karierę, zrzekają się obowiązku opiekowania się rodziną,
popierając nowe inicjatywy środowisk mocno liberalnych. Macierzyństwo
spostrzegane jest jako koniec kariery zawodowej lub brak pracy na kolejne kilka lat.
Aborcja, o zgrozo, zaczęła być popierana i normowana w systemach prawnych
poszczególnych państw. Coraz częściej dla czyjeś wygody zabija się dzieci. Problem ten
jest bardzo poważny, a sytuacji nie polepsza prowadzona polityka prorodzinna
i sytuacja ekonomiczna większości rodzin.
Stopniowo próbuje się zabić to, co zawsze było kobiece, a spotrzegane jest błędnie
jako dyskryminacja.Małżeństwo już nie tak często kojarzy się z założeniem rodziny.
Czy taki cel miały feministki sto lat temu? Czy właśnie jesteśmy świadkami kobiecej
rewolucji, która polega na obaleniu pozycji kobiety budowanej przez kilka stuleci?
Można tak stwierdzić. Kobiety zamieniły spódnice na spodnie, a dom na miejsce pracy.
Zawsze były uważane za te wrażliwsze, bardziej opiekuńcze, po prostu inne od
mężczyzn. Czemu jako kobiety dążymy do stracenia tej wyjątkowości? Czy to nie jest
piękne, że jesteśmy inne? Jesteśmy inne, ale nie oznacza to naszej słabości .
Przepuszczanie dam w drzwiach, pomoc w czynnościach potrzebujących dużych
pokładów siły to zachowania cechujące dżentelmenów i świadczące o ich szacunku
wobec kobiet, a nie o przeświadczeniu o naszej słabości. Może i nie mamy takiej samej
siły fizycznej, ale mamy za to coś, co nas wyróżnia: delikatność, opiekuńczość, oddanie.
Coraz częściej można usłyszeć z dwóch stron: męskiej, ale także kobiecej, że działalność
radyklanych feministek nie ma już sensu, ponieważ osiągnęły one to co chciały. Głosy
krytyki pojawiły się również po lewej stronie polskiej polityki. Na portalu natemat.pl
była posłanka SLD, Aleksandra Jakubowska, stwierdziła: „Powiedzmy sobie szczerze,
że feministki mają po prostu poprzewracane w głowie. Ich wieloletnia propaganda
doprowadziła do tego, że jak Obama powiedział o jakiejś pani, że jest ładna, to
wybuchła z tego powodu afera. Kongres Kobiet uznała za „rodem z farsy”, a odejście z

Kongresu Kobiet Henryki Krzywonos i Jolanty Kwaśniewskiej za „żenujący spektakl”.
Na koniec stwierdza, że kobiety nie powinny tak epatować płcią, a tworzenie sztucznych
przywilejów, mających na celu zadośćuczynienie za krzywdy kobiet z przeszłości, jest
nietrafione i niesprawiedliwe.
Obserwując działalność feministek, można również śledzić działania tzw.
antyfeministek. Powstał Ruch Narodowy Sekcja Kobiet, którego celem jest
uświadamianie kobietom, że razem można zrobić więcej rzeczy niż w pojedynkę i przy
tym bronić słusznej sprawy, jaką jest kobiecość. Inicjatywa „W imieniu dam”
zorganizowała 8 marca dużą liczbę manifestacji broniących kobiecości rozumianej w
sposób tradycyjny, nawiązując do ideału kobiety sprzed lat. Ponadto nowopowstała
strona na Facebooku społecznościowym Jestem kobietą, noszę spódnice prowadzi
kampanię społeczną promującą powrót powszechnego noszenia spódnic. Cieszy się
bardzo dużą popularnością wśród kobiet, które angażują się we współtworzenie
wirtualnej społeczności wokół tej strony.
Prokobiece są panie o konserwatywnych poglądach, promujące tradycyjny model
rodziny. „Feminizm” tych kobiet jest oparty na poczuciu własnej wartości, siły oraz
świadomości swoich kompetencji i własnej samodzielności. Ich „feminizm” jest
wymagający. Zakłada wzajemne poszanowanie, współpracę i zaangażowanie. Związek
w ich przekonaniu jest paradoksem uzależnienia się od małżonka. Paradoks ten daje w
rzeczywistości wolność.
Życzę każdej kobiecie, jak i każdemu mężczyźnie, aby odnaleźli swoją drogę we
wspólnym życiu. Feminizm nie jest rzeczą złą, zależy tylko, jak go pojmujemy. Każda z
nas walczy o dobre traktowanie, ale walczmy o to w sposób godny.
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Pierwsze wrażenie
Bałagan organizacyjny
Po wejściu
Czy było
warto?

Mimo, że finały
rozpoczynały się o 11. Ja, razem z
kumplami, postanowiliśmy jednak przybyć na miejsce
dużo wcześniej. Jaka Polska komunikacja miejska jest, każdy wie,
tak więc zamiast planowanej godziny 9 na miejsce dotarliśmy około 9.30.
Mała różnica? Cóż… w tamtym momencie na wejście czekało około 4 tysiące osób. Warto
wspomnieć, że Hala Expo mieści posiada tylko tysiąc miejsc… No, ale co tam, byliśmy
przygotowani na czekanie. Czas umilała nam konwersacja z sąsiadami. Na szczęście polskie
środowisko graczy jest bardzo otwarte i przyjazne. Niestety, mimo obecności około 30
ochroniarzy przy kolejce, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Otóż parę razy zostaliśmy
przemieszczeni (najczęściej do przodu) a kilkukrotnie zawinięto nas ,,na róg’’. Szczerze
współczuję tym, którzy uznali, że nie ma potrzeby przybywać tak wcześnie. Około godziny 11
kolejka liczyła sobie około 7 tysięcy osób.
Po uczciwie odczekanych 2 godzinach kolejka poczęła się lekko denerwować. Wszyscy
spodziewali się, że zważywszy na taką ilość oczekujących, wejścia zaczną się wc ześniej.
Nic z tego. Pierwsze osoby weszły pół godziny po 11. Byliśmy przekonani, że teraz wszystko
ruszy sprawnie. Przeszliśmy około 20 metrów i…. kolejka się zatrzymała. Okazało się, że po
zaledwie 10 minutach wszystkie miejsca były już zajęte. W tym momencie wiele osób zaczęło
się frustrować i pytać ochroniarzy o brak ruchu do przodu, a jako odpowiedź usłyszeli, że oni
nic nie wiedzą… Po kolejnej godzinie stania (a zapomniałem wspomnieć, że było 26 stopni
i ostre słońce), irytacja wzbierała coraz bardziej. Przyczyną tego byli nowoprzybyli, którzy jak
gdyby nigdy nic ,,wpychali się’’ do wężyka. Na domiar złego koniec kolejki, który był dobre 3
godziny stania od nas zawinął się w taki sposób, że ostatnie osoby przemieszały się z nami co
spowodowało duże zamieszanie. Na protesty naszej grupki kierownik ochrony stwierdził,
że powinniśmy zawiązać kolejkową konfederację (?) i powołać własną ochronę (nie, ja nie
żartuję). Oszczędzę Wam słów, jakie padły w tamtym momencie. Źli i zdegustowani wróciliśmy
do kolejki. Czarę goryczy przelały jednak słowa kolejnego ochroniarza, który stwierdził,
żebyśmy cofnęli się razem z tymi wpychającymi. Postanowiliśmy, że jeżeli wszyscy łamią zasady
to my nie będziemy ,,frajerami”. Nie jestem z tego dumny, ale jak gdyby nigdy nic wyszliśmy
z kolejki i ponownie do niej weszliśmy tuż przy samym wejściu. Nikt nie zwrócił na to uwagi
pomimo, że wokół było mnóstwo ochrony.
W końcu, po 4 godzinach czekania dostaliśmy w końcu na halę. Ok, muszę przyznać,
że wnętrze prezentowało się imponująco. Hala została podzielona na 2 dwie strefy: 1 pierwsza
była widownią i podwyższeniem z zawodnikami i ekranami; w drugiej natomiast znajdowały
stanowiska do grania dla ,,zwykłych ludzi’’ oraz stanowiska do rozdawania kodów bonusowych
do gry i innych upominków (wiele osób tylko po nie poszło). Zadowoleni i z pełnymi rękami
w końcu rozsiedliśmy się na widowni. W tamtym momencie walczyła Europejska drużyna
Kazna Kru (z Polakiem w składzie) z Chińską drużyną RG. Po godzinnym ,,meczu’’ wygranym
przez Europejczyków spróbowaliśmy zdobyć koszulki okazjonalne ale niestety znów dała
o sobie znać fatalna organizacja i najpierw stwierdzono, że się skończyły, potem twierdzono
jest ich mnóstwo. Niestety kiedy spojrzeliśmy na zegarki okazało się, że zostało nam tylko około
20 minut czasu… (mięliśmy napięty grafik…)
Obiektywnie nie. Masakra organizacyjna dawała się mocno we znaki, szczególnie
w silnym słońcu. Jednakże sama impreza jak najbardziej ciekawa. Bonusy do także są jak
najbardziej miłe. Spróbuję pójść tam w przyszłym roku.

W

iele się pisze o Chinach i nie bez powodu. Rosnąca potęga gospodarcza. Łamanie
praw człowieka. Kapitalistyczny komunizm. Wolność Tybetu. Oryginalność kultury.
Tysiące lat skomplikowanej i krwawej historii. Piękno zabytków, czar krajobrazów,
egzotyka smaków. Niewątpliwie Chiny są tak wielkie i tak w nich wiele, że można się nimi
zachłysnąć, że nie wiadomo, od czego zacząć. Fascynują, inspirują, dziwią, ale kłamstwem
byłoby powiedzieć, że dużo o nich wiemy. A pierwszym krokiem do poznania kultury i kraju
jest poznanie języka.
Nie widać tego może na przykładzie Warszawy, gdzie prywatnych szkół chińskiego jest zaledwie
kilka, ale na całym świecie nauka chińskiego jako języka obcego zyskuje na popularności –
chociaż nie aż tak bardzo, jak można by się spodziewać po języku kraju
z największą na świecie liczbą mieszkańców. Kontrastuje to ogromnie ze znajomością
angielskiego, który też przecież jest językiem mocarstwa gospodarczego i militarnego (choć
mniejszego). Co „odrzuca” Polaków i resztę świata od, wydawałoby się, języka z przyszłością,
perspektywami?
Na pewno przynajmniej niektórzy z Was słyszeli stwierdzenia takie jak „to niby jest jeden język,
ale tak naprawdę ma mnóstwo różnych dialektów”, „żeby umieć chiński trzeba znać aż tysiąc
(dwa tysiące, pięć tysięcy) znaków”, „istnieje aż 5000, 10 000, 20 000 chińskich znaczków,
i to są piktogramy” albo „to niemożliwe do nauczenia się, te wszystkie znaki wyglądają jak
krzaczki, i mają tony, a tego nie da się wymówić” i wiele innych im podobnych. Cóż, wszystkie
te opinie są w większym lub mniejszym stopniu błędne. Oficjalnym językiem państwa
tytułującego się Państwem Środka jest tzw. Pǔtōnghuà, szerzej znany jako chiński
mandaryński, którym mówi.. trudno powiedzieć nawet ilu Chińczyków1, bo sytuacja języków
w Chinach jest niezwykle skomplikowana. Nie jest problemem to, że istnieje tak niewymownie
dużo odmian chińskiego/chińskich, ale to, że nie da się określić, gdzie kończy się jeden, a gdzie
zaczyna drugi – te granice są płynne (co określa się w lingwistyce jako kontinuum językowe).
Istnieje chiński mandaryński, ale istnieje też na przykład chiński Yue, chiński Wu, chiński
Hokkien, chiński Xiang, Gan i Min, a w każdym z nich (nie wyłączając samego
mandaryńskiego) istnieje przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście pod-języków, które z kolei
dzielą się na kolejne dialekty. Nietrudno więc zrozumieć, dlaczego rząd Chin forsuje jeden tylko
język jako narodowy i uczy go obowiązkowo w szkołach. Bez tego rodzaju lingua franca
Chińczycy nie porozumieli by się efektywnie z nikim spoza bliskiej okolicy. Sprawę komplikuje
fakt, że dalej toczy się dyskusja, które z nich nazwać jeszcze dialektami, a które językami; jest
to sprawa dużo bardziej polityczna niż lingwistyczna.
Ale przyjmijmy, że niekoniecznie chcesz rozmawiać z wieśniakiem z Syczuanu
mówiącym w dialekcie, tylko raczej z bogatym biznesmenem z Pekinu, Kantonu, Szanghaju czy
Makau, czyli z takim, który mówi biegle oficjalnym językiem kraju. Jakie przeciwności
napotkasz, a co będzie dla ciebie łatwe?

960 milionów według Nationalencyklopedin; 95 milionów według niektórych danych chińskiego
Ministerstwa Edukacji.
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Jak można by się było spodziewać po języku, którym mówią ludzie oddaleni od nas o dziesiątki
tysięcy kilometrów, nie jest on zbytnio podobny do polskiego. Nie wpływa to jednak
jednoznacznie na trudność jego opanowania. Z jednej strony, chińskie czasowniki nie
odmieniają się ani przez czasy, ani osoby, tryby czy aspekty, więc nie trzeba wkuwać długich
list czasowników nieregularnych, zmory języków indoeuropejskich. Z drugiej strony, chińska
gramatyka mocno opiera się na kolejności elementów w zdaniu, co często sprawia uczącym się
wiele trudności. Natomiast jeśli chodzi o fonetykę, tu stereotyp po części się sprawdza. Chiński
nie jest zbyt łatwy do wymówienia; ale i tak zdecydowanie łatwiejszy dla Polaków, którym
nieobce są – chińskie – dźwięki pokroju ż, ć, dż, ś, cz, ń, c, które nastręczają tyle problemów
chociażby Anglikom. Natomiast wszystkim już Europejczykom zupełnie obcy jest aspekt
chińskiej wymowy, jakim jest tonalność; tony, tj. modulowanie głosu, wznoszenie, opadanie,
jego wysokość to cechy wyróżniające różne chińskie słowa, dlatego ich nieprawidłowe
wymówienie może prowadzić do różnych zabawnych nieporozumień (przysłowiowa wręcz jest
już różnica tonu w 馬 mă, „koń” oraz 媽 mā, „matka”). Sprawę komplikuje fakt, że jest bardzo
wiele słów, które mimo dokładnie tego samego brzmienia, znaczą co innego, które to znaczenia
rozróżniane są tylko w piśmie, a i to nie zawsze.
Chińskie znaki stanowią zapewne najdziwniejszy aspekt tego języka i najmocniej są
z nim kojarzone, jak i sprawiają największą chyba trudność w nauce. Najstarsze zapiski w tym
systemie pisma pochodzą sprzed aż ok. 3 tysięcy lat (!) i co ciekawe, są to teksty wyryte na
skorupach żółwi, mające przepowiadać przyszłość. Potem pisano też na naczyniach z brązu,
w kamieniu, na pieczęciach i na papierze ryżowym. Pismo chińskie nie powstało całe od razu,
ale cały czas ewoluowało (i ewoluuje dalej) – jedne znaki były tworzone, inne wychodziły
z użycia, zmieniały swój wygląd, znaczenie i sposób czytania wraz z rozwojem języka.
Natomiast od samego początku jeden znak oznaczał tylko jedną sylabę i najczęściej też ta
sylaba była jednym, konkretnym słowem. Dopiero teraz, we współczesnym języku chińskim,
większość słów jest dwusylabowa, a więc pisze się dwoma różnymi znakami. Trudno
powiedzieć, ile jest wszystkich znaków, choćby z tego powodu, że trudno powiedzieć, co jest
jednym znakiem, a co już innym; największy chiński słownik (Yìtǐzì Zìdiǎn) wylicza ich ponad
sto tysięcy, ale żeby umieć czytać i pisać w dobrym stopniu wystarczy około 3 -4 tysięcy.
Niektórzy zdają się sądzić, że jest to pismo obrazkowe; otóż tylko stosunkowo niewielka
liczba chińskich znaków pochodzi od prostych rysunków przedstawianej rzeczy (jak np. 人,
rén, człowiek czy 象, xiàng, słoń) i są one w swojej dzisiejszej formie jako obrazki raczej
nieczytelne. Jak więc tworzono znaki, skąd się biorą, skoro to nie rysunki? Większość z nich to
tzw. piktofonogramy, a to oznacza tyle, że są złożone z kilku, najczęściej dwóch, części – jedna
z nich nakierowuje odbiorcę na przybliżoną wymowę tego słowa, a druga, jego przybliżone
znaczenie, jak we wspomnianych już słowach:
馬 mă (koń) + 女 kobieta (nǚ) = 媽 mā, matka
Prawa część tego złożonego znaku mówi nam, że znak czyta się mniej więcej jak „ma”,
a komponent z lewej, że jego znaczenie ma coś wspólnego z kobietą – tutaj matką. Wiele
chińskich znaków ma jednak bardziej skomplikowane etymologie, różne znaczenia i czytania,
więc mimo że jest w nich nieco logiki, i tak trzeba sporo wysiłku włożyć w ich zapamiętanie.
Aby podsumować, chiński zdecydowanie jest bardzo fascynującym, a na pewno też
skomplikowanym i raczej niełatwym językiem. Mimo to zyskuje na popularności przez rosnącą
rangę Chin na arenie międzynarodowej, dlatego rozpoczęcie nauki akurat tego języka jest nie
tylko okazją do odkrycia zupełnie innej kultury, ale także obiecującym wyborem na przyszłość.

Adam Ostrowski, znany również jako O.S.T.R. od lat należy do ścisłej
czołówki raperów w Polsce. Wyróżnia go niebywała pracowitość, której
efektem jest niezwykle bogata dyskografia, zwłaszcza jeśli weźmie się
pod uwagę fakt, że muzyk liczy sobie dopiero 35 wiosen. Od początku
swojej kariery, na której szerokie wody wypłynął
w 2001 roku z albumem „Masz to jak w banku”, Adam co rok wydaje
minimum jeden album. Ta etyka pracy jest jeszcze bardziej godna
podziwu, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że łączy ona jakość
z ilością – do tej pory żaden z jego albumów nie spra wił
większego zawodu.
Wybierając 3 najwybitniejsze w moim przekonaniu
dzieła z jego dyskografii, spotkałem się z kłopotem
bogactwa. O ostatecznym układzie TOP 3
zadecydował więc sentyment, jakim darzę
poszczególne krążki, oraz moja osobista sympatia
do jazzu, a także oldschoolowych bitów
pozbawionych nadmiernej ilości elektroniki.
Zapraszam zatem w krótką podróż po muzyce
Adama:
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3. „Jazzurekcja”
Moje osobiste TOP 3 otwiera „Jazzurekcja”
– album wydany w 2004 roku. Była to
druga z rzędu, po „Jazzie w wolnych
chwilach” produkcja Ostrego, na której
sięga on do korzeni hip-hopu poprzez
wykorzystanie tradycyjnych oldschoolowych podkładów rodem z lat 90-tych,
opartych na samplach pochodzących z
jazzu. Ostry w wywiadach wielokrotnie
podkreślał, jak wielki wpływ na jego edukację, oraz ukształtowanie gustu muzycznego miał ten gatunek, nazywając go
„Muzyką swojego życia”.
Na „Jazzurekcji” wraz z doskonałym poziomem
bitów podąża także poziom tekstów. Na tej
płaszczyźnie można też odnotować kolejną ważną
cechę Adama – uniwersalność. Potrafi on zarówno
nagrać refleksyjny kawałek, w którym zastanawia się nad życiem
oraz analizuje problemy społeczne, a także bezpardonowo
wyartykułować swoją krytyczną opinię, nie przebierając przy tym w
środkach. Przykładem utworów spokojniejszych i refleksyjnych są
„Tajemnica Skreczy” i „Historia”, natomiast pozbawioną koloryzacji
szczerością, często wulgarną, emanują „Dla zakochanych” oraz
„Odzyskajmy hip-hop” – utwór, który promował płytę przed jej
wydaniem.
Krążek otacza specyficzny, trudny do zdefiniowania klimat,
kreowany przez mistrzowskie podkłady, jazzowe sample oraz
szczere i czasem także zagadkowe teksty, kształtujące przekaz,
który każdy słuchacz powinien na swój sposób zinterpretować.

2.
Albumem, który zdecydowałem się umieścić na drugiej pozycji
w moim notowaniu, jest wydane w 2002 roku „Tabasko”. Jest to
drugi krążek rapera, który, podobnie jak debiutanckie „Masz to jak
w banku”, cechuje typowa dla wczesnego Ostrego młodzieńcza
buntowniczość połączona z do bólu szczerą, inteligentną liryką.
Znajdziemy na nim głównie utwory, których głównym tematem są

problemy społeczne, oraz realia życia w ówczesnej Polsce – przede
wszystkim legendarne już „Kochana Polsko”, a także otoczone
niezwykłym klimatem „Ból doświadczeń” i „Rachunek Sumienia”,
czy „Zazdrość”, „Biznes” lub „Grzech za grzech” . Nie brakuje także
miejsca na walkę z mediami i komercją – tutaj idealnym przykładem
jest przepełniony gniewną szczerością utwór „To nie jest tak” oraz
do publikacji, zacytować nie mogę. Na płycie nie brakuje miejsca
także na rozluźniające kawałki – w tej dziedzinie prym wiedzie
„Tabasko”. Płyta pozostawia rówmnież wiele innych niespodzianek
oraz smaczków, do których samodzielnego odkrycia was
zachęcam.
Osobiście darzę ten krążek wielkim sentymentem nie tylko ze
względu na wyżej wymienione argumenty, lecz także z powodu
świetnej warstwy muzycznej. Na „Tabasko” dostajemy pakiet
doskonale wykonanych, tradycyjnych oldschoolowych bitów, czyli
coś, za czym wielu koneserów współczesnego rapu tęskni – w tym
ja również.

1.
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…czyli ulubiony album
nie tylko mój, ale także
samego Ostrego.
Artysta przyznaje,
że jest to jedyna jego
płyta, której zdarza mu
się dziś regularnie
słuchać. We mnie
wypowiedź ta nie
budzi najmniejszego
zdziwienia. „Jazz…” to
produkcja stanowiąca
k w i n t e s e n c j ę
umiejętności Ostrego
oraz, moim zdaniem,
płyta, która najwięcej
mówi o nim, jako o
artyście. Oprócz
tradycyjnej już
s z c z e r o ś c i ,
bezkompromisowości

i pomysłowości powiązanych z warstwą liryczną, mamy tu do
czynienia z genialną warstwą muzyczną. Kluczem jest słowo „Jazz”
– jest to pierwsza z „jazzowych” płyt Adama (po niej przyjdzie czas
na wspomnianą „Jazzurekcję” oraz „Jazz dwa trzy”), w których
łączy on oldschoolowe bity z jazzowymi samplami, nie szczędząc
także użytku żywych instrumentów. To wszystko składa się na
rewelacyjną, eklektyczną całość, która wydobywa z rapu wszystko
to, co najlepsze.
Na płycie znalazły się aż 42 utwory nagrane na dwóch płytach CD
– jest to najpotężniejsza produkcja w dotychczasowej karierze
O.S.T.R. Tradycyjnie jakość nie pozostaje dłużna ilości – żaden
z utworów nie zawiódł moich oczekiwań, a wiele z nich się wyróżnia.
Na pły ci e z najdzi emy refl ek syj ne utwory opowi adaj ące
o
problemach
społecznych,
jak
np.
„Boże
igrzysko
cz.2”,”Początek”,”Problemy” czy „Pokoje”. Zalicza się do nich także
„Samotność”, lecz ten utwór chciałbym wyróżnić przede wszystkim
ze względu na poprzedzający warstwę wokalną popis Ostrego –
solówkę na skrzypcach. Adam jest absolwentem Łódzkiej Akademii
Muzycznej na wydziale skrzypiec – ma więc papiery na zawodową
grę na tym instrumencie. We wspomnianym utworze skrzypcowe
wstawki odpowiadają za 80% świetnego klimatu, który potęguje
również bardzo mądry tekst.
Na płycie nie brakuje miejsca również na bardziej rozluźniające
kawałki, które nie są jednak pozbawione przekazu, jak choćby „30
sekund” , czy „Nie lubię poniedziałków”. W dużym stopniu
odpowiedzialne za nastrój krążka są także utwory utrzymane w
mrocznym, tajemniczym klimacie, który jednak bardzo szybko
przypada do gustu – jest to przede wszystkim „Rap po godzinach”,
czyli jeden z utworów, do których teledysk promował płytę przed jej
ukazaniem się w sklepach. Polecam go wszystkim, podobnie jak
i cały krążek, nie tylko na długie wieczory.
Podsumowując, chciałem ponownie zaakcentować, że powyższy
ranking stanowi jedynie subiektywną opinię, opartą na moim dość
specyficznym guście. Mam jednak nadzieję, że zaciekawiłem
niektórych z was na tyle, żebyście sprawdzili podane krążki, gdyż
naprawdę warto.

Paweł Krzyżewski
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O szóstej trzydzieści rano, w środku nocy, ciszę rozdarł przenikliwy dźwięk.
- Jeszcze pięć minut... - Walnęłam kilka razy budzik, póki się nie zamknął i przewróciłam się
na drugi bok.
Po rzekomych pięciu minutach zsunęłam się z przytulnego łóżka i poczłapałam do
łazienki. Spryskałam twarz zimną wodą. Lekko orzeźwiona umyłam zęby i wróciłam do
pokoju. Zerknęłam na zegarek.
- Cholera! - mruknęłam, prędko wyrzucając z szafy pierwsze lepsze rzeczy. Jeszcze zakładając
drugą skarpetkę, szybko przeglądnęłam się w lustrze. Przejechałam kilka razy szczotką po
pozwijanych włosach, pomalowałam rzęsy. Gotowe, pomyślałam i zbiegłam na dół.
W kuchni zastałam babcię, szykującą śniadanie.
- Zaraz będzie jajecznica... - powiedziała, nie odwracając się od kuchenki.
- Nie mam czasu! - Wrzuciłam przygotowane kanapki i butelkę wody do plecaka.
- Wybacz! Dzięki - dodałam na odchodnym i po chwili byłam już na dworze. Mroźne powietrze
poranka zdecydowanie zwiało ze mnie resztki snu. Żwawym krokiem ruszyłam na przystanek
autobusowy.
Udało mi się złapać autobus do szkoły, mimo że był kilka minut przed czasem. Usiadłam
na wolnym miejscu. Pomimo pięknych widoków za oknem, brakowało mi metra.
Przystanek "Przy Złotym Młocie". Wreszcie. Udało się! Zdążyłam!
Szkoła imienia Jacka Malczewskiego była zwykłym, szarym budynkiem. Czułam się
podekscytowana, ale też trochę się bałam.
Z warszawskiego liceum z nauczycieli najbardziej lubiłam panią Basię, nauczycielkę
języka polskiego, która bez kłopotu potrafiła wszystkich ściągnąć do swojego świata i utrzymać
w nim dzięki dowcipowi, energii i wzruszającym opowieściom. Miała mnóstwo pomysłów.
Jednym z nich były czwartkowe herbatki, podczas których popijaliśmy ciepły napar z mięty
i omawialiśmy znalezione przez nas utwory poetyckie, które przypadły nam do gustu.
Przed moim wyjazdem poczęstowała mnie paluszkami z sezamem, które podjadała
prawie na każdej lekcji. Opowiedziała mi wtedy jedną ze swoich historii, które nie dość,
że wciągały, to jeszcze były na faktach. "Gdy byłam młodą dziewczyną, starszą od ciebie
o kilka lat, moją największą przyjaciółką była babcia. Rozumiała mnie jak nikt inny. Uśmiechnęła się do wspomnień. - Kiedy zaczęłam palić, ona oczywiście tego nie pochwalała.
Tak samo jak rodzice. Dlatego to rzuciłam. Ale pewnego razu przybiegłam do niej z uczelni
z płaczem. Stanęłam przed nią bez słowa. Babcia mnie przytuliła, potem otworzyła szufladę

i wyjęła paczkę papierosów. "To na czarną godzinę", powiedziała, wyciągnęła jednego i mi
go dała.
Ale ja nie o tym chciałam ci opowiedzieć. Chciałam ci opowiedzieć o innej części jej
życia. Tej, w której dominowało inne uczucie niż miłość czy współczucie. - Pani Basia spuściła
głowę, przyglądając się swoim burgundowym paznokciom. Po chwili podniosła ją i spojrzała
mi w oczy. Jaśniało w nich uczucie. - Był nim strach. Co wieczór chowała kromkę chleba pod
poduszkę. Jej spiżarnia, latem czy zimą, zawsze był pełna. Bała się prawdziwego głodu, którego
zdążyła doznać za czasów wojny, w obozie koncentracyjnym, z którego fizycznie wyszła cało,
ale psychicznie nie. Miała uraz do końca życia. Najbardziej imponowało mi w niej to, że po
tylu przeżyciach dalej potrafiła cieszyć się tym, co miała. Życie nauczyło ją pokory.
Chciałabym, żebyś i ty to zrozumiała".
Otworzyłam ciężkie drzwi wejściowe, chcąc dostać się do środka przez krótki korytarz.
- A panienka to kto? - zapytał uprzejmie portier. - Jesteś uczennicą naszej szkoły? Wybacz, ale
nie przypominam sobie, żebym wcześniej cię tu gdzieś widział.
- Ja... Jestem tu pierwszy raz. I od dzisiaj będę tu chodzić.
- Aaa... Ty jesteś Liliana Wabień, o ile się nie mylę?
- Tak - kiwnęłam głową. - Może mi pan wskazać drogę do sekretariatu?
- Oczywiście. Idź prosto i w prawo, drugie drzwi od lewej. Nie martw się, raczej nie przeoczysz
dużego napisu SEKRETARIAT.
- Raczej nie - zgodziłam się i rzeczywiście, trafiłam bez problemu.
Stanęłam niepewnie w progu. Obie sekretarki były czymś zajęte: jedna rozmawiała
przez telefon, druga załatwiała coś na komputerze. Nawet nie podniosły wzroku.
- Dzień dobry - powiedziałam głośno.
Spojrzały na mnie z dezaprobatą. Ta z telefonem pokazała mi ręką, żebym zaczekała.
Potem z westchnieniem odłożyła słuchawkę i po wyjaśnieniu ze mną kilku formalnych spraw,
dała mi mój plan lekcji oraz mały kluczyk i obojętnie życzyła mi miłego dnia.
Na planie odszukałam swoją pierwszą lekcję. Historia.
Weszłam do sali jakieś dwie minuty po czasie. Klasa patrzyła na mnie z widoczną
ciekawością.
Nauczycielka uśmiechnęła się ciepło na mój widok.
- Witaj, Liliano.
Podeszła do mnie.
- Cieszę się, że mogę cię poznać.
- Dzień dobry. - Speszona, starałam się nie patrzeć na moich przyszłych kolegów. - Mnie
również jest miło.
- Zajmij wolne miejsce.
Odważyłam się spojrzeć na klasę. Odszukałam wzrokiem puste krzesło. Klapnęłam na
nie. Nie miałam śmiałości pierwsza odezwać się do mojego sąsiada. On też widocznie nie miał
akurat takiej potrzeby, więc zrezygnowana splotłam palce na ławce, ignorując ciekawskie
spojrzenia.
Zerknęłam na chłopaka obok. Czy był ładny, czy brzydki, nieważne. Jakoś nie bardzo
mnie to obchodziło - czarnooki brunet w dżinsach i zielonej, wyblakłej koszulce z nadrukiem
"Theater". W prawej ręce trzymał szkicownik, lewą coś rysował. A może po prostu bazgrał?
Przecież nie mogłam dojrzeć kartki w takiej pozycji. Nie, był skupiony, każdy ruch wykonywał
precyzyjnie. Więc jeśli to były bazgroły, to na pewno staranne bazgroły.
Z zamyślenia wyrwał mnie głos nauczycielki.
- Zapiszemy temat...
Tak zaczęła się moja pierwsza lekcja. Wyjęłam zeszyt, przywieziony jeszcze z Warszawy.

Po zapisaniu tematu zauważyłam z zaskoczeniem, że już to przerabiałam. Czyli nie jest
tak źle. Nie będę musiała gonić z nauką.
Po lekcji wstałam zadowolona i już chciałam podejść do biurka nauczycielki, ale
zatrzymał mnie kolega z ławki.
- Cześć - przywitał się. - Jestem Karol.
- Lilia.
Uścisnęliśmy sobie dłonie.
- Co teraz mamy? - Zarzuciłam skórzaną torbę na ramię.
- Mmm... Zaraz, zaraz... A, matmę.
W tym samym momencie zrzedły nam miny. Wybuchnęliśmy śmiechem.
- Oj tam, chyba nie jest tak źle. Co prawda nie przepadam za matematyką, ale...
Spiorunował mnie wzrokiem, ale w jego oczach błąkały się iskierki rozbawienia.
- Wierz mi, jest.
Wyszliśmy razem z klasy. Karol zaprowadził mnie pod salę matematyczną ku sporemu
zainteresowaniu innych uczniów.
Położyłam torbę.
- Pokazać ci szafki? - Karol machnął na mnie ręką i nie czekając na odpowiedź, odszedł.
Pospieszyłam za nim.
Szatnia znajdowała się w suterenie. Była całkiem spora, poprzedzielana boksami.
Wzdłuż pastelowych ścian stały rzędy fioletowych szafek z numerkami.
Spojrzałam na swój kluczyk. Przyczepiono do niego karteczkę z numerkiem 365.
Rozejrzałam się. Staliśmy przy 30.
- Wybacz, muszę już iść. Obiecałem zająć się na tej przerwie xero uczniowskim. Trafisz na... tu zrobił efektowną pauzę - matmę?
Przytaknęłam z uśmiechem.
Mijałam kolejne szafki, gdy wreszcie wypatrzyłam swoją. Obok niej pochylała się
dziewczyna w dżinsowej spódnicy i popielatej bluzce.
- Szukasz czegoś?
Podniosła się i odgarnęła z twarzy brązowe pukle włosów. W jej oczach malowała się panika.
- Pomożesz?
- Pewnie. A co się stało?
Wskazała na drewnianą ławkę przymocowaną do ściany pomiędzy szafkami, która okalała
kaloryfer.
- Wpadła mi za nią legitymacja.
Pochyliłam się nad ławką podobnie jak wcześniej dziewczyna. Próbowałam włożyć palce
między nią a ścianą, ale szpara była za wąska. Zajrzałam do niej. Ledwo widziałam biały
skrawek.
- Potrzebujemy czegoś cienkiego. Masz może linijkę?
Pokręciła głową.
- Torbę zostawiłam pod salą.
Nie było już czasu na powrót. Zaraz skończy się przerwa.
Nagle wpadłam na pomysł.
- Poczekaj tu, zaraz przyjdę!
Pamiętałam, że wchodząc do szkoły, inni uczniowie przechodzili przez drugie, szklane
drzwi i schodzili na dół po schodach. Domyśliłam się teraz, że kierowali się do szatni, piętro
niżej niż ja do sekretariatu.
Znalazłam je teraz i wbiegłam na górę. Portier wciąż tam był i po wyjaśnieniu sprawy
dał mi płaski, metalowy łom.
Pół minuty później dołączyłam do nieznajomej.
Ucieszyła się na mój widok, zabrała mi narzędzie i gorączkowo zaczęła szperać
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w dziurze. Łagodnie odebrałam jej łom. Przycisnęłam nim legitymację do ściany i ją
wysunęłam, oddając właścicielce.
- Zdążyłyśmy. Dzięki - uśmiechnęła się, wzdychając z ulgą. - Kasia - wyciągnęła rękę.
- Lilia.
Zabrzęczał głośny dzwonek.
Spojrzałyśmy na siebie i ramię w ramię popędziłyśmy na chemię.
Karol uniósł brwi, widząc nas razem i rozpłynął się w tłumie.
- Chodzisz do 2a? - zapytała nagle zaskoczona Kasia.
- Tak. Nie widziałaś mnie na historii?
- Ach, to ty, no tak. Mieliśmy mieć nową koleżankę w klasie. Nie, nie widziałam. Przyszłam
dopiero teraz. Chodź, przedstawię cię reszcie.
Podeszłyśmy do grupki dziewczyn. Kasia wymieniła po kolei ich imiona. Zdołałam
zapamiętać na razie tylko Weronikę we wściekle żółtej opasce, ubraną na różowo Klaudię
i Sylwię o wyglądzie chochlika.
Karol miał rację. Na matematyce prawie przysypiałam. Nauczyciel przerabiał z nami
monotonnym głosem ułamki algebraiczne. Brr.
Resztę czasu w szkole spędziłam bez żadnych przygód. Pod koniec dnia rozpoznawałam
już więcej osób, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Poznałam różne zakamarki szkoły,
oprowadzana przez Kasię.
Po lekcjach wyszłam z koleżankami ze szkoły. Pożegnałam się z dziewczynami
i pobiegłam na przystanek. Dwadzieścia minut później byłam już w domu.
Przywitałam się z babcią, odpowiedziałam na jej pytania o pierwszy dzień w szkole,
zjadałam obiad i poszłam na górę.
- I jak tam?
Aż podskoczyłam na dźwięk tego głosu. Zdążyłam przywyknąć do tego, że Greg dał mi
dzisiaj spokój.
- Przecież wiesz równie dobrze jak ja.
Zarechotał.
- Pewnie. A nawet lepiej. Wiesz, że podświadomie ciągle myślisz o tym chłopcu? A, tak,
Karolu. O jego pięknych oczach...
- Przestań - warknęłam, bardziej zła na siebie, że faktycznie Greg ma rację. Karol rzeczywiście
był typem chłopaka, który mógłby mi się spodobać. Ale z drugiej strony... Miałam nieodparte
wrażenie, że to nie będzie możliwe. Że on nie jest dla mnie. Jednak nie zaszkodzi poznać go
bliżej.
Następne dni w szkole przebiegały podobnie, a ja czułam się coraz bardziej swobodnie
w otoczeniu nowych kolegów. Byłam miła dla wszystkich, ale najchętniej czas spędzałam
z Kasią.
- Cześć! - przywitałyśmy się pewnego dnia na przystanku autobusowym. Jeździłyśmy
razem do szkoły już od kilku dni, gdy się zorientowałyśmy, że Kasia wsiada ledwie jeden
przystanek wcześniej ode mnie. Autobusy jeździły często, więc wysiadała na moim, a potem
razem jechałyśmy następnym, chyba, że ja zdążałam jakimś cudem na wcześniejszy i po prostu
się do niej dosiadałam.
Dziewczyna zachowywała się tego dnia inaczej niż zwykle. Unikała mojego wzroku,
patrząc ciągle na popękany asfalt lub zerkając na boki. Odpowiadała nerwowo i monosylabami
na zadane pytania o lekcje, pracę domową i tak dalej. To było do niej niepodobne. Zwykle
śmiała i energiczna, teraz siedziała na ławce cicho jak mysz pod miotłą. W końcu nie
wytrzymałam.
- Kasia?

Chyba wyczuła coś szczególnego w moim głosie, bo na chwilę podniosła oczy, ale zaraz je
opuściła.
- Tak?
- Czy coś się stało? - zapytałam z niepokojem.
- Nie - powiedziała szybko. Za szybko.
- Na pewno? Może chcesz mi coś powiedzieć?
Teraz to się serio zmartwiłam, bo nie doczekałam się reakcji.
- No, kobieto, wyżal mi się tu! - szturchnęłam ją wesoło w bok.
W geście rezygnacji wyciągnęła nogi do przodu i pochyliła się lekko. Splotła ręce na
kolanach. Westchnęła.
Czekałam cierpliwie. Moja cierpliwość została nagrodzona dopiero po dłuuugiej
minucie.
- Lilia, ja... - przełknęła ślinę - chyba się zakochałam.
Cisza.
Nadjechał nasz autobus. Wsiadłyśmy i zajęłyśmy wolne miejsca. Wciąż cisza.
Naprawdę nie wiedziałam co jej powiedzieć. Miłość to takie wielkie słowo. W dodatku
sama nigdy jej w ten sposób nie doświadczyłam, więc byłam marnym doradcą w tych sprawach.
Mogłam tylko słuchać.
Popatrzyła na mnie wreszcie i widząc mój zachęcający uśmiech, zaczęła swoją
opowieść.
- Zaczęło się już w pierwszej klasie. Właściwie, dokładnie mówiąc, pierwszego dnia
w pierwszej klasie. Spojrzałam na niego i już wiedziałam, że coś będzie. Ale nie wiedziałam
co. Potem się okazało, że jest on najpopularniejszym chłopakiem w szkole. Takim, za którym
wszystkie dziewczyny się oglądają i "usychają z miłości", mimo że go nie znają. Z początku ja
byłam jedną z nich. Tyle, że większości on "przechodził" w miarę szybko. Tylko mnie dalej nie
pozostawał obojętny.
Po jakimś czasie poznałam go osobiście. Poruszaliśmy się w zbliżonych kręgach
znajomych, więc było to nieuniknione. No i teraz traktuje mnie jak każdą ze swoich koleżanek.
A ma ich naprawdę dużo. On ma tak jakby... Jakby nie zdawał sobie sprawy ile dziewczęcych
serc już złamał.
Chodzi do szkoły muzycznej wieczorowej na pianino. A... no tak. Zna tę twoją
koleżankę... Kaylę? - Kiwnęłam głową na potwierdzenie. - I gra fantastycznie. Słyszałam, jak
kiedyś grał na jakiejś uroczystości... To był chyba utwór Chopina.
Rozmarzyła się na moment.
- Skąd wiesz, że to nie jedynie zauroczenie? - Przerwałam brutalnie tę chwilę ciszy.
Skrzywiła się lekko.
- Czy ja wiem? Chyba po prostu trwa to już zbyt długo jak na zauroczenie. Zresztą ja go kocham
go za to jaki jest. Bo widzę i jego wady i zalety. Nawet jeśli zacząłby chodzić w worku na
śmieci, nawet jeśli wszyscy by się od niego odwrócili, ja...
Widziałam jak trudno jej się o tym mówi. Wbrew pozorom jej wypowiedzi
zdecydowanie nie były płynne. Targały nią mieszane uczucia do chłopaka, którego pokochała
i który tak bardzo lubił się bawić uczuciami kolejnych wielbicielek. Było mi przykro,
że dziewczyna, która była na dobrej drodze, żeby stać się moją dobrą przyjaciółką, była jedną
z nich.
Co do Artura (nie było wątpliwości, że właśnie o nim mówiła), to już wcześniej
zauważyłam chichoczące na jego widok dziewczyny. Może był przystojny i szarmancki, ale
doprawdy - bez przesady.
Nie ma się chyba co dziwić, że cała droga do szkoły upłynęła nam na rozmowie o
Arturze, a szczególnie jego zaletach. Może powinnam była jakoś pomóc Kasi
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w przezwyciężeniu tego uczucia. Jednak postanowiłam nie ingerować i zostawić tę historię
swojemu biegowi. Dlatego pozwoliłam jej się wygadać i pozachwycać.
Gdy w szkole koleżanki Kasi dowiedziały się o wtajemniczeniu mnie w ową sprawę,
zaczęły się zachowywać, jakbym została członkiem jakiejś tajnej paczki. Co za tym idzie - ich
stałe towarzystwo (Weroniki, Klaudii, Sylwii, Magdy, Zosi i oczywiście Kasi). Niekończące
się wygłupy z byle czego, niewinne i zalotne miny w obecności płci przeciwnej, śmiałe
i nieprzyjemne uśmieszki do ludzi, za którymi nie przepadały, poważne i niepoważne rozmowy
o chłopakach - wszystko to i nie tylko to bombardowało mnie ze wszystkich stron.
Głowa mnie już bolała od... tego wszystkiego. W obecności tych "fajnych" nie czułam
się sobą. Gdy tylko się zorientowałam, że nie mamy ze sobą zbyt wiele wspólnego, starałam
się spędzać mniej czasu w ich towarzystwie. Tylko towarzystwo Kasi dalej sprawiało mi frajdę.
Za to przekonałam się, że ktoś inny lepiej mnie rozumie.
- Hej - podeszłam do Karola, który siedział pod klasą z blokiem rysunkowym na kolanach
i opuszczoną głową.
- Cześć! - ponowiłam głośniej powitanie i pochyliłam się nad nim. Zerknęłam mu przez ramię
i oniemiałam. Chyba nigdy w życiu nie widziałam czegoś tak... Pięknego? Subtelnego?
Istotnie, szkic był niezaprzeczalnie wspaniały. Umieszczony na nim został profil
dziewczyny. Siedziała na podłodze i pochylała się nad książką. Kosmyki jej włosów, które
wydostały się z niedbałego koka, muskały jej policzki. Nie zwracała kompletnie uwagi na świat
dookoła, zafascynowana światem, do którego nie miała wstępu, do którego mogła jedynie
zaglądać. Przechodzący młodzi ludzie także nie zwracali na nią uwagi, zajęci własnym
sprawami.
Przyjrzałam się lepiej dziewczynie. Ten znajomy kształt ust, kości policzkowych,
kręcone włosy, ten łańcuszek i ta sukienka... Zaraz, zaraz... Osłupiałam. Sukienka, którą miałam
na sobie dwa dni temu.
Spłonęłam rumieńcem.
Karol dopiero teraz mnie zauważył. Poderwał się na nogi i przycisnął rysunek do piersi.
Na jego policzkach także zakwitły czerwone plamy.
W oddali, w swoim umyśle, usłyszałam cichy śmiech.
- Cześć...? - wydukałam niepewnie.
Nic nie mówił. Wciąż tylko patrzył z nieodgadnionym wyrazem twarzy.
- Okej. Przepraszam. Nie powinnam była zaglądać bez twojego pozwolenia.
Na te słowa trochę się rozluźnił.
- Skoro i tak już widziałaś...
Usiadł z powrotem i poklepał miejsce obok siebie.
- Siadaj.
Usiadłam i patrzyłam jak otwiera swój blok na tym samym rysunku.
- Jak ci się podoba? - zapytał nieśmiało.
Spojrzałam jeszcze raz na dziewczynę. Teraz byłam już pewna. Jednak chciałam to usłyszeć od
niego.
- Masz talent... To ja, prawda?
Skulił się trochę, ale potwierdził.
Zamyśliłam się na moment, ukrywając swoje zmieszanie.
- Każdego rysujesz, czy specjalnie dobierasz sobie modeli?
Ups. Już drugie niefortunne pytanie.
- Nie.
- No to... - Rozpaczliwie zastanawiałam się nad odpowiednim pytaniem - Więc tak mnie
widzisz, tak? Dziewczynę zatopioną w książce, która nie widzi poza nią świata? Cóż, nie mogę
zaprzeczyć, masz rację.
Uśmiechnął się z błyskiem w oku.

- Nie do końca - uściślił. - Co prawda, może widzisz tutaj "dziewczynę zatopioną w książce",
ale rysując to miałem na myśli bardziej twój charakter. Twoją niezależność. Chociaż nie, teraz
akurat zaczynasz zamieniać się w głupią ślicznotkę.
Gdybym w tej chwili coś piła, niechybnie bym się zachłysnęła. I, jak na filmach,
splunęła mu w twarz. A tak - szczęka opadła. Jak mógł mnie opisać w zaledwie kilku zdaniach
i w ten sposób chłopak, który znał mnie... Ile? Tydzień? I to głównie z obserwacji, bo od
pierwszego dnia nie rozmawialiśmy zbyt wiele. To był cios poniżej pasa.
- Jasne. Pewnie wiesz też, że jestem zaginioną córką Britney Spears, objętą programem ochrony
świadków? Widziałam, jak faceci w czerni włamują się do sklepu monopolowego. Chcą mnie
teraz dopaść za złożenie zeznań policji. Ale to nic takiego - wycedziłam ostatnie słowa
z naciskiem. Byłam śmiertelnie poważna.
Teraz to on zdumiony otworzył usta. Uniósł brwi i po chwili parsknął śmiechem.
- Jesteś niesamowita - stwierdził, kręcąc głową.
Nie mogłam być dłużej na niego zła. Pacnęłam go w ramię i zaraz potem zaczęliśmy się wesoło
przepychać. "Fajne" dziewczyny zaszczyciły nas tylko jednym spojrzeniem.
Po lekcjach wyszłam z Karolem na boisko szkolne. Przedstawił mnie swoim kolegom
z innych klas i zaczął grać z nimi w piłkę nożną. Całe szczęście, że po kilku minutach doszła
do mnie Kasia i nie byłam już samotnym kibicem.
- Chodź, chcę ci coś pokazać.
Bez ostrzeżenia ujął mnie za łokieć.
- Gdzie ty mnie prowadzisz?
Zatrzymał się na moment i odwrócił się do mnie. Zatarł ręce z zadowoleniem.
- Już myślałem, że nigdy nie zapytasz.
Byłam skonsternowana i chyba było to po mnie widać, bo Karol o mało nie powstrzymał
wybuchu śmiechu. Ale udało mu się zachować tajemniczy wyraz twarzy.
- To niespodzianka.
- Miła chociaż? - gderałam jak stara nudziara.
Wyszczerzył zęby w uśmiechu.
- Tak myślę. Zobaczysz.
Lubiłam niespodzianki, więc pozwoliłam dalej mu się prowadzić. Po przemierzeniu szkolnych
korytarzy stanęliśmy pod drzwiami sali plastycznej.
Karol pogrzebał w plecaku i wyjął z niego mały srebrny klucz. Otworzył nim pustą
klasę.
- To klucz uniwersalny. Otwiera prawie wszystkie sale w szkole - wyjaśnił i przemierzył salę.
Nie skomentowałam tego, ale na myśl przyszły mi nasze akcje z Wilkiem. On nie
potrzebował żadnego klucza, żeby się dostać do jakiegokolwiek pomieszczenia. Wystarczyły
mu najprostsze narzędzia. Mogła to być spinka, nożyczki, mały nożyk. Był w tym prawdziwym
mistrzem. Ta jego umiejętność była niezbędna do przygotowania genialnego Prima Aprilis.
Byłam dumna, jak kiedyś, gdy zaczęło się to w moje dziewiąte urodziny, mianował mnie swoim
wspólnikiem.
Z zadumy wyrwał mnie szczęk kolejnego otwieranego zamka. Strzegł on kwadratowego
pokoiku. Na okiennym parapecie ktoś ustawił kilka doniczek z roślinami, które pielęgnowała
troskliwa ręka. Pod sufitem wisiały dwie paprotki.
Śmiało można by było powiedzieć, że ścian tu po prostu nie ma. A jeśli są, to zbudowane
z papieru, bo nie było widać ani kawałka pozbawionego kolorowych kartek.
W istocie czułam się jak w sekretnym zakątku, który nie był przeznaczony do oglądania
każdemu. Jednak nie łudziłam się, że jestem pierwszą osobą, która mogła to zobaczyć. Tym
bardziej, że domyśliłam się, że wkroczyliśmy na niebezpieczny teren królestwa nauczycielki
plastyki.
- Nie możemy tu być, prawda? - Wolałam się upewnić.
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- A jak myślisz? - zakpił. - Nie mamy zbyt wiele czasu, przerwa obiadowa skończy się za
dziesięć minut.
- To co robimy?
Uśmiechnął się i rozpostarł ramiona.
- Patrz i podziwiaj! To moja ściana.
Myliłam się, sądząc, że tutejsze rysunki stworzyła ręka naszej nauczycielki. Wręcz przeciwnie,
były tu same prace jej uczniów. I w dodatku jej najlepszych uczniów. Nie zdziwiłam się,
że Karol do nich należał. Widząc ledwie namiastkę jego talentu na "moim szkicu" od razu
dostrzegłam, że go ma.
Zaczęłam oglądać jego dzieła, chodząc wzdłuż ściany tam i z powrotem, jak na
wystawie sztuki. I zrozumiałam, że to nie były zwykłe obrazki. Chłopak zawarł w nich swoje
życie. Jak profesonalny fotograf, starał się zawrzeć w swoich "bazgrołach" niezwykłość każdej
chwili. Dlatego żyły one własnym życiem.
Przyglądając się tak zdałam sobie sprawę, jak się przede mną odsłonił. Ukazał mi
cząstkę siebie. Wprowadził mnie do swojego wewnętrznego świata.
- Dlaczego?
Bezbłędnie zrozumiał o co mi chodzi.
- Bo wiedziałem, że to docenisz.
Był nieśmiały i tę nieśmiałość próbował zasłonić żartami. Teraz jednak wyginał palce, ale nie
zaperzył się. Spojrzał mi w oczy. Jego błyszczały jak gwiazdy.
Zrobiło mi się ciepło na sercu. Miał rację. Doceniłam. Ale skąd wiedział? Znaliśmy się
tak krótko... Zupełnie jak ja i Kayla. Ona też zdawała się mnie znać na wylot. Różnica była
taka, że ona miała Chrisa, który mógł jej w jakiś sposób przedstawić mój charakter i osobowość.
Karol nie miał nikogo takiego.
Rozległy się kroki.
Na twarzy kolegi ujrzałam odbicie własnego przerażenia.
Rozejrzałam się bezradnie i mój wzrok padł na dużą szafę. Obawiałam się, że będzie
wypełniona po brzegi plastycznymi przyborami nauczycielki, ale gdy ją otworzyłam, w środku
wisiały same płaszcze. Nad nimi była półeczka z kolorowymi buteleczkami.
Zanim właściciel kroków zdążył wejść do środka, razem wskoczyliśmy na dno szafy
i zanurzyliśmy twarze w miękkie tkaniny.
Stukot obcasów o drewniane panele zbliżał się coraz bardziej. Cisza.
Pani Kolska, plastyczka, otworzyła skrzydło szafy. Od krzyku powstrzymała mnie
ciepła dłoń Karola, którą zatkał mi usta. Wstrzymaliśmy oddech.
Pani w ogóle nie zdała sobie sprawy z naszej obecności. Jedząc kanapkę z serem
i bekonem, wyjęła kilka buteleczek z górnej półki i zamknęła szafę. Zaburczało mi w brzuchu.
Niedługo potem usłyszeliśmy zamykane drzwi, zgrzyt klucza w zamku i oddalające się
kroki.
Oderwałam dłoń chłopaka i szybko wyszłam z ciasnego mebla. Z trudem oddychałam.
- Jak tam było duszno! - wyrzęziłam i usiadłam ciężko na staromodnym foteliku obitym
czerwonym pluszem.
Karol stał przede mną przez chwilę z nieprzeniknioną miną. Bez ostrzeżenia zaniósł się
śmiechem.
Nie dąsałam się długo, a śmiech sprawił mi wielką ulgę po krótkim czasie nagłego
napięcia.
Dzwonek przywrócił nas do rzeczywistości. Wymknęliśmy się z pokoiku, potem równie
dyskretnie z sali lekcyjnej.
Do rozpoczęcia następnej lekcji zataczaliśmy się ze śmiechu, narażając się na opinię
naszej klasy, że coś z nami nie tak. Nic sobie z tego nie robiłam. Karol też nie.

Natalia Kossakowska

Próba
Próbuję odgadnąć
czym jest życie?
białą koronką czy –
zmartwychwstaniem
błaganiem myśli słowa czynu
towarzyszem wędrówki
gdzieś – ponad snami.
Tłuste oblicze
zmarszczką zatarte
gładkie czoło –
słodka bezmyślność
odgina szyję smukłą jasną czystą
prosto bez strachu
bez życia
i – z życiem.
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I cóż teraz? Odchodzicie w blasku chwały,
Patriarchowie przyszli i przyszłe matrony.
I któżem ja, ot, descendent skromny, mały,
Żeby pisać o Was poematów tomy..?
to nie do końca było tak jak się wydaje
nie było tam nawet przebłysków
skomplikowane hierarchie
istniały poza dobrem i złem
poza zasięgiem fal
Jak sobie teraz wyobrazić
Wzrastające nowe pokolenie?
Jak ze złoto-brązowej mazi
Wyodrębnić złoto, pył i ziemię?
to też jest trochę inaczej
płowe włosy zwiewa wiatr
z szarych parapetów
posiwiałe ściany
zlewają się z wyblakłym brązem naszych podłóg
i z matowym wnętrzem naszych serc
To wszystko zawsze będzie nie tak,
Bo wszyscy krążymy jak asteroidy.
Możemy tylko stać i czekać
Gdzieś na dolnej granicy sinusoidy.

Profesor Feigel: ,,Dlaczego słońce świeci?”
Uczeń: ,,Nooo... Bo ma jądro?”
Profesor Feigel: ,,No patrz…! Ja mam nawet dwa, a nie świecę...”
~ dialog profesora Feigla z uczniem
,,Jezu, jaki drewniak z ciebie! Normalnie święto lasu!”
~ profesor Szul do ucznia
,,Więcej dziur niż sera w głowach! Jeżeli porównać mózg do sera... Mam
nadzieję, że w Złotych Ustach to się nie pojawi, nie było tego.”
~ profesor Kozyra do klasy IIIG
,,A Ty, Kasiu, poznałaś się już z pokrzywą?"
~ profesor Domarecka do uczennicy podczas wykładu o podobieństwach łańcuchów
DNA organizmów żywych
Profesor Kozłowski: ,,W bitwie pod czym?”
Uczeń: ,,O matko...”
Profesor Kozłowski: ,,Nie było takiej bitwy, jak bitwa pod Omatko.”
~ profesor Kozłowski podczas odpytywania ucznia
,,Kochani, co wy teraz macie na polskim? »Zbrodnię i karę«, tak? No, to
zbrodnia jest teraz – rozmawiacie – a kara będzie w sierpniu…”
~ profesor Skalmierski
,,Na gorąco to ja mogę skomentować obiad u rodziców!”
~ profesor Kozłowski
Uczeń: ,,Kiedy jedziemy do Częstochowy?”
Profesor Nowicki: ,,Ty to już teraz powinieneś.”
~ profesor Nowicki do ucznia
,,Nie chce tego zadania! Nie lubię geometrii.”
~ profesor Skalmierski
,,Nie bądź taki pracowity, bo to się nie opłaca...”
~ profesor Bijok

