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Ponad dwa miesiące temu wszyscy głęboko zasmuceni rozstawali się ze szkołą
swoich marzeń. Wakacyjne dni ciągnęły się niemiłosiernie, jednak – co za ulga! –
po wielotygodniowej udręce skończyły się. Okres torturującego dusze i sumienia
„nicnierobienia” minął i znów przychodzi nam spotkać się za murami XVIII LO.
Monumentalny betonowy blok wraz z duchem sławetnego Hetmana witają nas,
Zamoyszczaków, z otwartymi ramionami i z niemal ojcowską czułością tulą
strapionych postwakacyjnych podróżników do piersi. Dla niektórych jest to rok
maturalny, inni dopiero zaczęli swoją licealną sielankę – niewątpliwie przygodę
życia. Zdawać by się mogło, że wszystko pozostało w Zamoyskim po staremu. Nic
bardziej mylnego…
Nowy rok szkolny przyniósł nie tylko zmianę dyrektora, poszerzenie się
nauczycielskiego „lobby” o kilku świeżych członków oraz ożywienie strony
internetowej, ale i nowe prawne regulacje – czy to te nasze, tutejsze, jak choćby
zakaz wychodzenia ze szkoły podczas przerw (tu piszący te słowa pozwala sobie
na puszczenie do Was, szanowni Czytelnicy, perskiego oka…), ale i te z zewnątrz,
ograniczające znacznie inwentarz bufetu. Nie wolno nam jednak zapominać,
Panie i Panowie, że wszystko to tylko i wyłącznie dla naszego dobra.
Nie uczestnicząc w dyskusji, czy zmiany, które miały i mają miejsce, są zmianami
na dobre czy na złe, możemy być – zaufajcie mi – w stu procentach pewni, że
nadchodzący czas natchnie stare mury powiewem świeżości. O tym jednak
przekonamy się niebawem i na własnej skórze – tymczasem pozostaje mi jedynie
zaprosić Was do lektury trzymanego przez Was numeru. Numeru nie byle
jakiego, bo zawierającego pierwszy i obszerny wywiad z nową Dyrekcją!
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6:00, słyszę świdrujący dźwięk budzika. Z trudem go wyłączam, wstaję i pełna
życia rozpoczynam kolejny dzień nauki w naszej elitarnej szkole. Humor
poprawiają mi Koleje Mazowieckie, które nie mają w zwyczaju się spóźniać ani
stać przez ponad 10 minut gdzieś pomiędzy stacjami. Po dotarciu na Powiśle
czuję wspaniały zapach poranka (ach, warszawskie powietrze ma swój urok).
Przechadzając się ulicą Smolną, nie sposób nie zwrócić uwagi na ten stary,
obskurny budynek zasłaniający ostatnie promienie słońca. Tak, XVIII Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego zdecydowanie ma swój urok - w końcu,
jak to mówią, ,,szkoła z tradycjami" (w tym momencie uśmiecham się szeroko na
myśl o lekcji wf-u i białym stroju, który będę zmuszona założyć). Skrzypiąca
podłoga, mężczyźni, którzy otwierają drzwi i przepuszczają każdą kobietę,
balustrady przy schodach - trzeba przyznać, że Zamoy ma swój czar. Jako
uczennica pierwszej klasy nie powinnam się jeszcze wypowiadać na temat tej
placówki, gdyż nie zdążyłam jej dobrze poznać, uważam jednak, że pierwsze
wrażenie jest niezwykle ważne i chciałabym się nim podzielić. Do szkoły
przyszłam pełna zapału i optymizmu, w końcu każde liceum ma tak zwany
,,miesiąc ochronny", a my czas na zaklimatyzowanie się w nowym miejscu. Po
drugiej lekcji fizyki zorientowałam się, że w tej szkole to pojęcie nie funkcjonuje.
Na początku byłam nieco zawiedziona, potem jednak doszłam do wniosku, że
przechodząc z gimnazjum do liceum, nie potrzebujemy już głaskania nas po
główkach, a pokazania realiów życia licealisty. Po pierwszym miesiącu nauki
zapał wielu osób został zgaszony przez nauczycieli. Dostaliśmy oceny, z których
niekoniecznie jesteśmy zadowoleni. Wrzesień pokazał nam przepaść dzielącą
młodzieńcze życie gimnazjalisty od niemal dorosłego życia licealisty. To
podpora oraz
nadzieja młodszych
kolegów
i koleżanek.
Szkołaodmienić
wydaje sięprzez
niesamowite,
że światopogląd
człowieka
potrafi
się całkowicie
bez tylko
nich taka
pusta...zmiany
Wszyscy
skupiają(,,Zamoy
się na nauce,
aby
jak najlepiej
miesiąc
za sprawą
otoczenia
is love,
Zamoy
is life")się
i grona
znajomych. Mam nadzieję, że wszystkie osoby z rocznika '99 odnajdą się w tej
szkole i kiedyś, z uśmiechem na ustach, będą wspominać te trzy lata nauki.
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CZYLI ROZTERKI MORALNE TEGOROCZNEGO ABSOLWENTA
Od zakończenia przeze mnie pilnej nauki w Zamoyskim minęło już pół
roku. Jednak pomimo tych prawie 200 dni, jakie dzielą mnie teraz od
ostatnich lekcji, perspektywa siedzenia w szkolnej ławce wciąż jest mi
bardzo bliska. Nierzadko odczuwam brak tej swoistej zamoyskiej
dyscypliny.
Pewnie część z Was nazwie to identyfikacją z agresorem lub
syndromem sztokholmskim. Cóż, poniekąd przyznaję rację. Zamoy to
w dość znacznej części niemiłe wspomnienia, poczucie nieustannego
bicza nad sobą.
Teraz jednak, jako świeżo upieczony student, trochę zmieniam swoje
zdanie o Zamoyu. Na lepsze. W chwili pisania tego artykułu nie
zacząłem jeszcze nawet zajęć na uniwerku, a już tęsknię za
przejrzystym planem lekcji i brakiem rejestracji na zajęcia na USOSie (uniwersyteckim systemie informatycznym – przyp. aut.).
Owszem, zamoyska codzienność nie była usłana różami. Niezliczone
testy i kartkówki, prace domowe i „pogróżki”, że nie zostanę

dopuszczony do egzaminu dojrzałości – wszystko to powodowało,
że nawet przedmaturalne wiosenne poranki były wyjątkowo szare
i ponure, a otaczający mnie świat przypominał ten z orwellowskiej
antyutopii. Jednak wytrwałem. W czerwcu nierzadko mówiłem o sobie,
że przeżyłem piekło. A teraz, już po maturze, jestem w raju.
Czteromiesięczne wakacje przeszły jednak do historii i musiałem zejść
na ziemię. Raj się skończył. Zaczęło się życie.
Rok temu, jeszcze jako rednacz „Gońca”, pisałem we wstępniaku,
że czas wolny w Zamoyskim jest jak potwór z Loch Ness – wszyscy
o nim mówią, ale nikt go nie widział. Teraz mogę śmiało powiedzieć,
że te słowa były mocno przesadzone. Do końca grudnia udawało mi się
łączyć naukę w klasie maturalnej z redagowaniem „Gońca” i pisaniem
do kolejnego pisma. Znajdowałem także czas na mniej produktywne
czynności i rozrywki. Aż do lutego matura wydawała się mi czymś
odległym i zarazem obcym, pomimo częstych apeli nauczycieli
i dodatkowych zajęć, kursów maturalnych, korepetycji z m atmy.
Pewne otrzeźwienie przyszło po studniówce. Magiczna bariera
trzycyfrowej liczby dni do egzaminu dojrzałości została przekroczona.
U wielu zapaliła się czerwona lampka, sygnalizująca przystąpienie
do intensywnej nauki. Także u mnie.
Dziś wspominam te dni z uśmiechem na twarzy. Może dlatego,
że nauka opłaciła się. Matura, którą tak mnie straszono przez 8
miesięcy, okazała się nie być aż tak przerażająca, jak o niej mówiono.
Podczas pisania nie paraliżowała mnie, jak się obawiałem, absolutna
cisza i kilkuosobowa komisja wnikliwie obserwująca, czy ktoś
przypadkiem nie za bardzo sobie „pomaga” w pisaniu. Cała ta
specyficzna otoczka, składająca się z galowego stroju, zakazu
wnoszenia urządzeń elektronicznych, piórników, jedzenia, picia i Bóg
wie czego jeszcze, odeszła w zapomnienie. Może nie wszyscy tak to
odczuwają. Dla wielu dzień egzaminu dojrzałości jest piekielnie
stresujący. A na końcowy rezultat składa się nie tylko wiedza i
przygotowanie, ale również stan psychiczny i poziom zestresowania
odczuwany danego dnia. A tego niestety nie da się przewidzieć i
wyuczyć.
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Dlatego tak ważne jest przygotowanie psychiczne na maturę. Jest ono
równie istotne, jak nabyta przez cały okres liceum wiedza. A o tym
często się zapomina. Na końcowy wynik maturalny składa się również
to, jak spędziło się bezpośrednio poprzedzającą egzaminy majówkę.
Intensywna nauka w Święto Pracy, Flagi i Konstytucji 3 Maja może
tylko zaszkodzić. To już musztarda po obiedzie – i tak już się nie nauczy
niczego nowego. A można tylko się bardziej zestresować.
Kiedy zaczynałem 3 lata temu naukę w Zamoyskim, liczyłem na
solidne przygotowanie do matury. Intensywnie o studiach jeszcze
wtedy nie myślałem. To była zbyt odległa perspektywa. Dziś wiem, że
Zamoy spełnił moje oczekiwania. Choć były chwile zwątpienia, kiedy
szkołę tę przeklinałem.
Jednego jednak nie mogę powiedzieć o tym liceum. W ogóle nie
przygotowało mnie na studia. Ale wbrew pozorom to nie jest zarzut.
Dziś jestem szczęśliwym studentem germanistyki. A przecież
w Zamoyskim przez całe 3 lata uczyłem się francuskiego. To pokazuje
jednak, że przy wyborze liceum i odpowiedniego profilu nie trzeba
decydować o swoim dalszym życiu. A Zamoy wbrew moim
początkowym obawom nie utrudnia realizacji takich nietuzinkowych
planów.
Zamoy to z pewnością nietuzinkowa szkoła. Nie można przejść obok
niej obojętnie. Ale to też nie jest szkoła, którą albo się ubóstwia,
albo nienawidzi. Zamoya się ubóstwia i nienawidzi. Nienawidzi się
za pruską dyscyplinę prowadzoną w myśl zasady Ordnung muss sein
[niem. porządek musi być] i natłok nauki, ubóstwia – za porządne
przygotowanie do matury, wspaniałą atmosferę (ale niestety nie
wszędzie) i, tu zaskoczę, możliwość rozwoju swoich pasji. A u mnie
należy do nich dziennikarstwo. Zamoyski umożliwił mi jego rozwój

ROBERT BENGSZ
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GZ: Jest Pani teraz Dyrektorem naszej szkoły, ale także polonistką. Chcieliśmy zacząć
niejako od początku – jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego akurat polonistyka?
Pani Dyrektor: Polonistyka to dlatego, że miałam świetną polonistkę, a nawet dwie
świetne polonistki w podstawówce – jedną w czwartej, a drugą w ósmej klasie. Potem
poszłam do klasy matematyczno-fizycznej i siedziałam tam cztery lata – wtedy było
czteroletnie liceum – nie wiem po co. Nawet miałam czwórkę z matematyki na maturze,
ale nie czułam bluesa w ogóle. Stamtąd poszłam na polonistykę, tak po sercu, a może po
linii najmniejszego oporu, nie wiem… Polski zawsze mi przychodził bez wysiłku, chociaż
nie miałam dobrej polonistki w liceum, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że tego nie
przeczyta… Na polonistyce okazało się, że jestem po prostu na swoim miejscu. A potem
pięć lat minęło i trzeba było pójść do pracy. Ja nie chciałam być nauczycielką – może nie
to, że nie chciałam, lecz nie planowałam. Ale na praktykach okazało się, że to jest
przyjemne. Znalazłam pracę, w podstawówce. I zadzwonił wtedy mój dawny narzeczony, i
powiedział: „Edyta, zwariowałaś? Do podstawówki? Ja mam dla ciebie robotę w liceum.”
Okazało się, że on poznał na jakiejś działce przez swoją ówczesną dziewczynę, panią
Golnik. Pani Golnik na oczy mnie nie widziała, ale usłyszała od niego (on tam o mnie jakieś
dobre rzeczy opowiadał), że taka wspaniała jestem, i powiedziała pani Sosnowskiej, że ma
znakomitą polonistkę. I tak trafiłam tutaj.
GZ: Dawno to było?
PD: Bardzo dawno. Mogę powiedzieć: to było w pierwszym pełnym już roku
dyrektorowania pani Sosnowskiej, czyli to był rok szkolny 90/91. Potem wyjechałam z
Warszawy, potem wróciłam, potem siedziałam z dzieckiem – długo to wszystko trwało – i
dopiero w ‘96 roku wróciłam. Jeszcze po drodze urodziłam kolejne dziecko, ale byłam już
wtedy na stałe zatrudniona. Bardzo długo tu już jestem, ale nie wiadomo kiedy to minęło.

GZ: A gdyby cofnąć czas, to wybrałaby Pani tak samo?
PD: Nie wiem. Nie ma zjawiska cofnięcia czasu. Ale pytasz pewnie, czy jestem zadowolona.
W sumie chyba tak. Nie żałuję tego wszystkiego. Mam taką dewizę i ona się sprawdza, że
„Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. Czasem miewałam takie wrażenie, że
utknęłam gdzieś albo że mogłabym być gdzie indziej. Ale ostatecznie zawsze wychodziło
na to, że dobrze się stało. Czuję, że jestem na właściwym miejscu.
GZ: Ale wspominała Pani, że nie chciała być Pani nauczycielką?
PD: Nie to, że nie chciałam, natomiast nigdy nie planowałam, że będę nauczycielką.
Poszłam na polonistykę dlatego, że lubiłam język polski jako przedmiot w szkole. A
ponieważ kiedyś wszystkie studia uniwersyteckie miały specjalizację nauczycielską, to nie
było wyboru – trzeba było robić praktyki. Nie planowałam bycia nauczycielem, ale też nie
broniłam się przed tym – jakoś tak wyszło.
GZ: I nie miała Pani planów, żeby kimś innym zostać? Jakichś marzeń?
PD: Marzeń nie. No kiedyś, kiedyś jak byłam małą dziewczynką, to marzyłam, aby być
pisarką. Pisałam takie tam głupoty, które trzeba spalić – jeszcze niektóre mam. Ale
wielkich ambicji, żeby być pisarką nie miałam.
GZ: Co spowodowało, że zdecydowała się Pani kandydować na dyrektora naszej szkoły?
PD: Jestem osoba energiczną. Zawsze byłam bardzo aktywna na radach pedagogicznych.
Bywało nawet, że byłam w tak zwanej opozycji, ale takiej konstruktywnej. Co
spowodowało? Po prostu wiedziałam, ile lat już pani Sosnowska jest dyrektorem i że to nie
będzie trwało wiecznie. Parę osób mnie namawiało. O, właśnie ta pani, która tam była,
pani Chodorowska. Jak przyszłam tutaj, to już była nestorką – świetnie się trzyma, swoją
drogą. Właśnie przed chwilą jej przypominałam, że to ona mnie pchnęła jako pierwsza w
tym kierunku, chociaż wtedy to jeszcze nie były konkretne plany. Po pierwszym roku mojej
pracy, w czerwcu, były egzaminy wstępne do liceum (inaczej się to odbywało niż teraz, nie
było rekrutacji zewnętrznej, tylko uczniowie przychodzili do nas pisać egzamin). I
pamiętam jak dziś, a to był ponad 20 lat temu, jak ja jako najmłodsza i najbardziej
energiczna w tym gronie zawiadywałam: ty wchodzisz, tu siadasz, to dla ciebie karteczka,
itp. Całkiem sprawnie mi to wychodziło i pani Chodorowska wtedy powiedziała: urodzona
dyrektorka. Potem parę osób z grona nauczycielskiego ciągle mnie do tego namawiało. A
kiedy pani Sosnowska naprawdę się zdecydowała przejść na emeryturę, to zapytałam ją
wprost, jak widzi moją osobę. Powiedziała, że bardzo dobrze, więc zaczęłam się do tego
przygotowywać. Miałam ogromne wsparcie od kolegów, którzy pewnie bali się kogoś z
zewnątrz – wiadomo lepszy znany diabeł niż nieznany – ale miałam naprawdę dużo
dowodów sympatii i chęci pomocy.
GZ: Czy już wtedy widziała Pani w szkole coś, co trzeba zmienić?
PD: Tak, miałam i mam nadal wewnętrzną potrzebę działania, zrobienia czegoś. Nie to,
żeby wszystko na głowie stawiać i rewolucję robić, ale pchnąć na nowe tory.
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GZ: Co na dzisiejszą chwilę planuje Pani zmienić w szkole?
PD: To, co już się zmienia. Ja po prostu chcę ją ożywić. To jest bardzo dobra szkoła. Kiedy
tu przyszłam to było jedno z najlepszych liceów w Warszawie i ono nadal ma renomę, ale
nie jest już na tej pozycji, na której było niegdyś. Zastanawiałam się dlaczego i jestem
pewna, że jest to spowodowane tym, że teraz są nowe, inne czasy. Już nie wystarczy tylko
mieć wysokie EWD, a my mamy naprawdę wysokie. Chociaż mamy bezwzględne wyniki
maturalne nieco niższe niż np. Hoffmanowa, to mamy wyższą edukacyjną wartość dodaną,
czyli uczymy dobrze. Tylko po pierwsze zadawałam sobie pytanie, jakie są koszta tych
wyników i czy muszą być aż tak wysokie. A po drugie, dlaczego do nas jednak nie pchają
się drzwiami i oknami. Bo co tu dużo kryć, do innych szkół rekrutacja jest lepsza.
GZ: Tak, tak, ale Batory, Czacki to głównie ze względu na te wydarzenia kulturalne…
PD: No i właśnie też doszłam do tego wniosku, że my musimy zacząć istnieć w środowisku,
musimy mieć swoje „Zamoyskie” wydarzenia, musimy się otworzyć na zewnątrz. Musimy
zacząć wszyscy mówić o tej szkole „nasza szkoła”. Wydaje mi się, że już we wrześniu było
trochę widać, że zaczynamy się ożywiać. Strona internetowa ruszyła. Chcę, by gazetka –
gazeta właściwie – troszkę inaczej działała, z większym biglem może. Chcę, żeby korytarze
były bardziej zielone, żeby ludziom było tu przyjemnie. Powołałam też
międzyprzedmiotowe zespoły nauczycieli. Stawiam na pracę zespołową. Wydaje mi się, że
wypadkowa pracy zespołowej jest dużo większa niż suma działań indywidualnych. No i
zobaczymy, co z tego będzie. Moja koncepcja rozwoju szkoły (XVIII liceum) miała 18 stron,
a 18 czerwca miałam konkurs. Ta osiemnastka wciąż się powtarza. A 18 przez trzy to 6…
Szkoła na szóstkę?
GZ: Czy mogłaby Pani rozwinąć ten wątek gazetki? To znaczy gazety?
PD: Gazety właśnie! Niektórzy się obrażają, gdy się mówi gazetka szkolna. Chciałabym,
żeby tam rzeczywiście pisywali ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, są odważni, ale nie
przekraczają pewnych granic. Żeby to była odwaga cywilna, a nie bezczelność. Chciałabym,
żeby było w niej więcej humoru. Ale żeby ta gazeta mogła tak żyć, musi się coś dziać, żeby
było co opisywać.
GZ: A ma Pani może już jakieś pomysły na konkretne wydarzenia kulturalne w naszej
szkole? Słyszeliśmy już o konkursie bibliotecznym…
PD: Ja w ogóle stawiam na bibliotekę. Odkąd przyszła pani Mitura, biblioteka staje się
sercem szkoły i właśnie tak powinno być. Chciałabym żeby pan Nowicki założył prawdziwe
koło filmowo-fotograficzne. Z językowcami rozmawiałam o dniach języków. Planuję, by ten
rok jako jubileuszowy był wypełniony rozmaitymi wydarzeniami. Nie chcę żadnej drętwej
akademii ku czci, choć taka też pewnie w którymś momencie będzie. Chciałabym
odtworzyć tradycje klubu sportowego „Hetman”. O, wczoraj właśnie rozmawiałam z
panami z Towarzystwa Wioślarskiego „Syrenka”, którzy przyjdą Was zachęcać do
aktywności. Myśmy mieli świetne tradycje sportowe, przed wojną jeszcze, myśmy mieli
tradycje patriotyczne, myśmy mieli tradycje społeczne. Samorząd działał, gazeta zawsze
była. I to niby jest kontynuowane, ale czasem tak przysiada. A chodzi o to, żeby był
rozmach. Chcę wzmocnić działanie koła teatralnego i chóru – to jest zupełny ewenement,
że jest on międzypokoleniowy. Na dodatek dyrygent prowadzi go charytatywnie. Musimy
wystąpić do Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych o pieniądze na taką pozalekcyjną

działalność. Rozmawiam też z radą rodziców o pewnych projektach. Marzy mi się też taka
grupa, PaTPORT to się nazywa, a polega to na tym, że uczniowie prowadzą sami w
naprawdę ciekawy sposób profilaktykę. Chciałabym, żeby więcej inicjatywy wychodziło od
młodzieży, żeby było więcej konkursów. I to nie tylko takich zewnętrznych, ale żebyśmy
my tutaj sobie wymyślali taką wewnątrzszkolną aktywność dla nas wszystkich.

GZ: A coś takiego dużego, na taką skalę jak mają inne szkoły, też chciałaby Pani
wprowadzić?
PD: No pewnie, że bym chciała. Ale do tego potrzebni są też nauczyciele i najpierw muszę
ich przekonać, bo to jest osobna robota. Mieliśmy kiedyś inicjatywę MROK, może by to
reaktywować? A może znaleźć jakąś nową formułę? Mnie się wydaje, że trzeba koniecznie
wyjść do innych szkół. Marzy mi się taki konkurs szkół imienia Zamoyskiego z całej Polski,
o buławę Zamoyskiego. Taki rodzaj wymiany między szkołami. Tylko trzeba wymyśleć
formułę – czy to ma być literacki, czy może plastyczny. Chciałabym też ożywić korytarze,
grafitti mi się marzy.
GZ: A, słyszeliśmy, że tam, gdzie są sale historyczne…
PD: Tak, tam właśnie, w tym ciemnym, smutnym zakamarku. Moglibyśmy zacząć od
namalowania jakiejś postaci albo bitwy, a może czegoś mniej dramatycznego niż bitwa –
Konstytucji Trzeciego Maja na przykład. To zależy od Was. Potem może cały korytarz
można by pomalować…
GZ: Czy na nowy rok szkolny planuje Pani jakieś nowe profile?
PD: Myślę, że trzeba pomyśleć o modyfikacji. Nie wiem, czy całkiem nowe, ale słyszałam
już, że skarżą się niektórzy na pewne profile.
GZ: Może na przykład taka społeczna klasa matematyczno-geograficzna z WOS-em?
PD: Myśleli już o tym przede wszystkim historycy. Trzeba to rozważyć badając rynek,
dlatego powołałam zespół do śledzenia losów absolwentów, żeby zobaczyć, co ludzie
studiują, po jakich są wydziałach i czy potem znajdują pracę w kierunku swojego
wykształcenia. No i ja muszę też myśleć o nauczycielach, o ich etatach, jak kogo
zatrudniać. Ale pewne modyfikacje chyba będą musiały nastąpić.
GZ: Od roku chodzi taka plotka po szkole, że być może nadejdzie taki moment, że klasa
humanistyczna zniknie…
PD: Absolutnie nie zniknie! Zawsze byłam obrończynią klasy humanistycznej i wcale nie
dlatego, że jestem polonistką. Liceum jest ogólnokształcące, czyli powinny być w nim
różnorodne profile. Kiedyś mieliśmy nawet dwie klasy humanistyczne. Teraz – jak
wiadomo – jest jedna, bo ostatnio nabór do tych klas był niezbyt dobry. Ale z drugiej strony
te klasy mają się czym popisać: a to olimpijczykiem, a to działalnością w gazecie szkolnej,
a to udziałem w samorządach, w warsztatach prawnych – w tych klasach coś się dzieje,
mają wymierne sukcesy. Tak więc na pewno klasa humanistyczna będzie. A kto tak
plotkuje w ogóle?! Matematycy może? A Wy co sądzicie o tym? Powinna być?
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GZ: No, my jesteśmy z klasy humanistycznej…
PD: No tak… Ja to bym jeszcze chciała, żeby każda klasa miała poza sensownymi
rozszerzeniami taką swoją obudowę. Żeby było wiadomo, w którym profilu jakie warsztaty
i jakie wycieczki oferujemy oraz współpracę z jaką instytucją i z jakim wydziałem
prowadzimy. Ciągle rozmawiam z różnymi przybyszami z zewnątrz, jak to ma wyglądać.
To w pierwszym roku jeszcze nie zadziała, ale może w następnym już tak.
GZ: Myślała Pani nad wymianami?
PD: Oczywiście. Już rozmawiałam z nauczycielami, że muszą być i to niekoniecznie z tymi
krajami, które nosa zadzierają, czyli bogatymi angielsko- czy niemieckojęzycznymi. Może
z krajami, w których uczą się tak jak my angielskiego czy niemieckiego – może bardziej na
wschód… Może byłaby to Litwa, może Estonia... Ale też Skandynawia oczywiście, a być
może Austria, Belgia. Myślę, że znajdą się kraje zainteresowane. Tylko najpierw trzeba
coś zaoferować, a nie tylko powiedzieć, że się chce. Ale jest u nas bardzo silny, energiczny
zespół ludzi uczących języków obcych i dużo dobrej woli, więc myślę, to ruszy. Kiedyś
mieliśmy wymiany i nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy znowu je mieli.
GZ: Wracając do kwestii klasy humanistycznej, czy myślała Pani o tym, aby przywrócić
łacinę?
PD: Ja w ogóle myślę, że pozbycie się łaciny było krokiem niedobrym, i nie tylko w klasie
humanistycznej, lecz także w klasach biologiczno-chemicznych. Ale blokował nas limit
godzin. Chociaż z tego, co wiem, łacinę zlikwidowano też dlatego, że te klasy przestały
cieszyć się powodzeniem. Ale ja myślę, że to jest trochę tak, że są mody na poszczególne
profile. Przez lata była moda na profil matematyczno-geograficzny, bo dużo osób szło na
SGH. Teraz jest trend na studiowanie kierunków technicznych, na politechnice.
Uniwersytet przeżywa pewną zapaść. Są stare wydziały, które muszą robić drugą
rekrutację, bo nie mają wypełnionych miejsc. Myślę, że przyjdzie taka fala, że będzie
brakowało sensownych, dobrze wykształconych humanistów. Najlepszym pomysłem jest
zachowanie równowagi. Warto utrzymywać nawet to, co przeżywa kryzys, żeby potem w
razie czego mieć. Żeby nie było tak jak ze szkołami zawodowymi – ławo było je zlikwidować,
a teraz co z tego, że ogłoszono – właśnie minął – rok zawodowca, jak nie ma zaplecza i
trudno je odtworzyć. No a my mamy panią Kędziorek, co łaciny mogłaby pouczyć.
Myślałam nawet dzisiaj o tym, czy by się udało przywrócić tę łacinę i w jakiej formie. A Wy
uważacie, że powinna być?
GZ: Tak, ale chyba raczej, żeby była do wyboru, na przykład w formie kółka.
PD: No, kółko to zawsze może być... Ale specjaliści mówią, że łacina uczy logicznego
myślenia, więc ona by się tak naprawdę każdej klasie przydała… Językowcy twierdzą, że
by się też przydała do nauki innych języków. No ale na razie jest jak jest. Zobaczymy.
Niewiele szkół się ostało z łaciną i może one na tym wygrają. Łacina nie cieszy się
powodzeniem, ale może zacząć być potrzebna.
GZ: Jaki ma Pani stosunek do „Gońca Zamoyskiego”?
PD: Bardzo pozytywny. Zawsze taki miałam. Zawsze mi się podobała w nim grafika. Ale
może rozwiń, o co chodzi w tym pytaniu. Potrzebujecie dotacji czy co? (śmiech) Uważam,
że „Goniec” powinien w szkole być. I to na jak najwyższym poziomie.

GZ: A jak się Pani odnosi do takiego pomysłu, żeby okładki były kolorowe?
PD: Ale ten pomysł jest związany z pieniędzmi, z kolorową drukarką i tak dalej?
No tak, ale tylko okładka byłaby kolorowa …
PD: Słuchajcie, tego wszystkiego, co się wiąże z pieniędzmi, ja jeszcze za bardzo nie
ogarniam… Nie wiem, co mogę, czego nie mogę. Drukarki, które mamy, nie udźwigną po
prostu tylu egzemplarzy. Na pewno jest to pomysł przyszłościowy. Trzeba z czasem
wygenerować jakieś środki. Nie dzisiaj, to jutro…
GZ: A skoro już mówimy o „Gońcu”, to co sądzi Pani o zeszłorocznej inicjatywie
uczniowskiej „Zoniec Gamoyski”?
PD: Wiesz co, mnie się już mylą te inicjatywy… Ale oglądając ostatnio stronę internetową
szkoły weszłam do zakładki samorządu. I tam się otwiera Facebook, a potem jest wejście
na tego „Zońca” i na jakąś stronę „Czego nie usłyszysz w Zamoyskim”. No i ja tam byłam...
No i mam pewne zastrzeżenia… Akceptuję jak najbardziej dowcip – absurdalny i w
rejonach czarnego też. No ale tam jest po prostu mnóstwo wulgaryzmów! Jestem za
dowcipem, ale przeciwko takiemu językowi! Nie może coś takiego wychodzić bezpośrednio
z oficjalnej strony szkoły. Niech będzie śmiesznie, jak najbardziej, bo poczucie humoru
wyróżnia ludzi. Ale musi być poziom intelektualny i kulturalny. Kiedyś, jak były jeszcze
matury ustne przez nas wymyślane, to ja lubiłam zadawać takie pytanie o wulgaryzmy,
czy są potrzebne? Wiem, że niektórzy poloniści uważają, że nie są potrzebne. No jak to nie
są potrzebne, skoro zostały wymyślone! Psychologowie wiedzą, że jak się użyje zwłaszcza
soczystego słowa z „r” w środku, to się łatwiej znosi ból. I to jest fakt naukowy. Robiono
nawet takie badania – ludzie zanurzali ręce w lodowatej wodzie i jednym pozwalano kląć,
a innym nie. I ci, którzy klęli, dużo dłużej tę rękę w lodowatej wodzie trzymali. No ale z
drugiej strony strasznie zazdroszczę ludziom, którzy się bez tego obywają. Natomiast nie
ulega wątpliwości, że w miejscach publicznych nie wolno wulgaryzmów używać. Koniec i
kropka. A „Zoniec” jest takim miejscem publicznym, prawda? I to drugie też. No i dlatego
– cenzura będzie. Nie wiem jeszcze, co prawda jak ją przeprowadzać, tę cenzurę…
GZ: Czy brakuje Pani tego, że ma Pani teraz mniej lekcji, a więcej obowiązków dyrektora?
PD: Nie, nie brakuje mi, mówiąc szczerze. Jedną z przyczyn, dla których się ostatecznie
zdecydowałam na dyrektorowanie było to, że czułam, jak rutyna staje się coraz bardziej
cechą mojego życia zawodowego. Na razie podoba mi się to, co robię. Jestem zmęczona
potwornie, drzwi się u mnie nie zamykają – Wy też musieliście czekać – ale podoba mi się
ta aktywność i to, że mam wpływ na pewne rzeczy. No, jakiś ograniczony, ale mam. Może
z czasem będzie mi brakować uczenia, ale na razie nie.
GZ: Jaka jest Pani ulubiona książka?
PD: Ulubiona książka… To jest strasznie trudne pytanie dlatego, że za każdym razem jest
inna… Ale zawsze w pierwszej chwili przychodzi mi na myśl „Lalka”. A w drugiej „Noce i
dnie”. Ale czy to są moje ulubione książki? Może najbardziej takie, do których często
wracam. Kiedyś moją ulubioną książką był też Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”. I w
ogóle wszystkie książki Myśliwskiego. Teraz czytam nowy przekład „Braci Karamazow”.
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GZ: A ma Pani jakiegoś autora, którego szczególnie Pani ceni?
PD: Prusa bardzo cenię, i Dąbrowską, no i właśnie Dostojewskiego. Szekspira uwielbiam.
Myśliwskiego też.
GZ: A z poetów?
PD: Z poetów… Chyba jednak Mickiewicza. Ale raczej jako epika. Z poetów… Różewicz
jest genialny. A, i jeszcze Charles Bukowski. Ale to nie dla dzieci, bo tam jest dużo
wulgaryzmów i dużo takiego jadu. Ale to jest bardzo ciekawa poezja. Trochę
psychodeliczna, ale szalenie ciekawa. Rozumiem, że – wbrew nazwisku – wiecie, że to był
Amerykanin? Z jakimiś tam rosyjskimi ponoć korzeniami, ale Amerykanin.
GZ: Ulubiony zespół muzyczny?
PD: Ulubiony zespół… Był kiedyś taki zespół, ja nie wiem, czy on w ogóle jeszcze istnieje
– „Pustki”. To był polski zespół. Ale wiecie, ja nie mam słuchu muzycznego i w sumie nie
słucham dużo. Czas młodzieńczych fascynacji muzyką minął, a ja w ogóle lubię tekst
bardziej niż muzykę. Ale jeżeli bym miała wymieniać jakiegoś wykonawcę, to po pierwsze
Grechuta. Bardzo lubię też Maleńczuka, nie wiem za co. On cię strasznie wygłupia i udaje
kogoś innego niż jest, ale lubię go. I uważam, że jest fachowcem w tym co robi. Zespół…
No oczywiście jak byłam młoda to Beatlesi, ale to było takie szczeniackie i niedojrzałe…
Lubię też Comę.
GZ: To może tak na koniec poprosimy o jakąś radę życiową dla uczniów…
PD: Rada życiowa... Dzisiaj właśnie jestem po raz kolejny załamana klasą, którą uczę. Ja
wczoraj wieczorem obejrzałam dwa filmy i przeczytałam jeden artykuł. Pytam ich dzisiaj:
„A wy, co wczoraj robiliście?” A oni nic nie robili, bo odrabiali lekcje. Mówią, że nie mają w
ogóle wolnego czasu. A rada moja jest taka – trzeba mieć wolny czas. Trzeba mieć wolny
czas na rozwój duchowy, na rozwijanie pasji, zainteresowań. Bo inaczej ludzie kretynieją.
Odwołam się do Marka Twaina. Znacie Tomka Sawyera? Jedna z moich ulubionych scen
to taka jak Tomek Sawyer zbierał takie karteczki do szkółki niedzielnej. W życiu nie
nauczył się żadnego passusu Biblii na pamięć, ale kompletował karteczki i nagle okazało
się, że należy mu się za znajomość Biblii w nagrodę Biblia właśnie. No i przyszedł pastor i
jeszcze chciał porozmawiać z tym dobrym uczniem, i go zapytał o ewangelistów, a Tomek
wymienił Dawida i Goliata, czyli skompromitował się. Ale przy okazji była też mowa o
pewnym Niemcu, który naprawdę nauczył się Biblii na pamięć. I też oczywiście wygrał,
ale całkiem skretyniał. Ja po prostu uważam, że jest coś takiego jak przeuczenie się. Nie
można uczyć się tylko biologii i chemii w klasie biologiczno-chemicznej, tylko trzeba mieć
czas dla siebie, na swój rozwój. Żeby być w pełni człowiekiem, trzeba mieć też czas dla
innych ludzi. To jest właśnie moja rada - żeby starać się zawsze znajdować ten czas.
GZ: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
PD: Ja również dziękuję.
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Dawno już rozgorzała dyskusja na temat przyjmowania
imigrantów. Niektórzy zastanawiają się, czy w ogóle istnieje
taka potrzeba. Emocje w tym sporze odgrywają znaczącą rolę.
Bez nich oczywiście nie sposób się wypowiedzieć – nawet
neutralny politycznie tekst lub czyjeś zdanie mogą zostać
potraktowane jako potencjalne zarzewie kolejnego poważnego
konfliktu. Spójrzmy prawdzie w oczy – boimy się imigrantów.
Może dlatego, że nie znamy zbyt dobrze zasad tamtej kultury,
że ktoś kiedyś był w tej Syrii i skradziono mu bagaż...
W większości przypadków rządzą nami instynkty i stereotypy.
Jednak wielu ludzi może odnieść wrażenie, iż problem nie leży
w pytaniu, CZY mamy imigrantów przyjąć, a le raczej
DLACZEGO TAK oraz CZEMU MY. Są to zasadne pytania –
niekoniecznie wszystkim podobają się działania władz na wielu
szczeblach, aż na tym najwyższym, rządowym, kończąc.
Powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego Polska ma ponosić konsekwencje polityki kolonialnej takich krajów
jak Francja, Wielka Brytania czy nawet Niemcy. Fakt, że w Brukseli podczas głosowania nad tą sprawą
i możliwymi rozwiązaniami Polska zmieniła linię Grupy Wyszehradzkiej może dziwić – wszak są to nasi najbliżsi
partnerzy polityczni. Głosowanie za przyjęciem imigrantów przez Polskę bez – nad czym ubolewam – wsłuchania
się w głos ludu i rozpoczęcia merytorycznej dyskusji uważam za sprzeciwienie się polsk iej racji stanu i
poważnemu jej realizowaniu. Nie pierwszy to raz, kiedy przedstawiciele polscy, nie wszyscy co prawda
i nie w każdej sytuacji, opowiadają się za opcją, która dla wielu jest przyczyną rozłamów, nawet we własnych
rodzinach. Według pewnego sondażu, przeprowadzonego 11 września, 65% badanych spośród grupy osób
o różnych poglądach, w wieku powyżej 18 lat, liczącej 1173 osoby opowiedziało się przeciw przyjęciu nawet
części imigrantów pochodzących z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wśród respondentów przeciw
przyjęciu imigrantów jest elektorat zarówno PiS, jak PO – odpowiednio 68 i 66 %. Aż 80% ludzi z tej grupy
twierdzi, że podporządkowanie się dyrektywom UE i przyjęcie imigrantów znacznie zwiększy zagrożenie
terrorystyczne w Polsce. Polacy widzą po prostu co dzieje się na świecie – patrzymy na to, co ma miejsce na
południu Francji. Nie da się nie zauważyć problemów wynikających z ogromnych mas imigrantów we Włoszech.
Obecnie nawet przy założeniu, że polityka antyimigracyjna zaostrzyła się, codziennie nielegalnie na teren Włoch
wkracza około 1000 – 1500 imigrantów. W sumie w granicach 11 000 tygodniowo. Służby tego kraju alarmują,
że kolejne tysiące to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa granic, nie da się bowiem kontrolować tych, którzy
de facto dla państwa nie istnieją, bo są nielegalnymi przybyszami. Mimo zachowania kontroli na zewnętrznych
granicach strefy Schengen możemy być pewni, że fakt, iż tak ogromna ilość osób codziennie próbuje dostać się
niezgodnie z prawem na teren innego kraju sparaliżuje działania organów bezpieczeństwa. Hipotetycznie
uznajmy, że przyjmiemy 10 000 imigrantów. Są to ludzie wychowani na obcym terenie, co samo w sobie budzi
w nas lęk, bo jednak istnieje różnica między – dajmy na to – muzułmaninem-Polakiem, a muzułmaninemSyryjczykiem. Natomiast sytuacja ma się nieco inaczej, gdy mamy do czynienia z imigrantami chrześcijanami.
Ci dopiero mają trudne życie, bo kilka miesięcy temu na przykład, z Mosulu, stolicy Iraku, wypędzono ostatnich
przedstawicieli chrześcijaństwa i od ponad 1000 lat przestały tam bić dzwony świątyń. Chrześcijanie, mimo
z pewnością wad, które mają, są jednak grupą, która zapewne lepiej odnajdzie się w takim kraju jak Polska,
bądź co bądź posiadającym korzenie chrześcijańskie.
Załóżmy następnie, że każde większe miasto w naszym kraju, o ilości mieszkańców powyżej 100 000
dostaje przydział – po tysiąc imigrantów. Każde z tych miast musi zapewnić im – nieprzewidziane w budżecie –
zasiłek, mieszkanie socjalne, edukację dzieci (wyprawka szkolna), dorosłym ewentualnie znaleźć pracę.
Koszty utrzymania 3 tys. imigrantów wg pewnego portalu biznesowego zamkną się w kwocie stu
milionów złotych. Przyjmijmy za racjonalne 3/4 tej kwoty. Posługują się prostą matematyką wychodzi na to,
że na 10 000 imigrantów potrzeba nam około 250 000 000 PLN ! Co prawda Komisja Europejska zapewnia,
że przeznaczy na każdego imigranta około 6 tysięcy euro, co w momencie pisania artykułu wynosi
prawie 25, 500 zł otyc h. Łącznie, na 10 000 ludzi mamy 254 400 00 0 z łotyc h pols kic h.
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Co prawda nikt nie wie, czy KE nie planuje zwiększyć tej kwoty, ale zastanówmy się, skąd się biorą pieniądze,
którymi Komisja dysponuje? Z naszych składek. A zatem ekonomicznie lepiej wyszlibyśmy na tym, gdybyśmy
na imigrantów się nie decydowali i, co niniejszym wykazem czynię, są to argumenty czysto finansowe. Co
zrobimy, jeśli będziemy musieli przyjąć więcej ludzi, a pieniędzy więcej już nie dostaniemy? Otóż trzeba będzie
dopłacić z budżetu Państwa. Co prawda kilka – kilkanaście milionów złotych w skali kraju to niewiele, ale jednak
można je spożytkować inaczej. Lecz jest jeszcze jeden, palący problem – ewakuacja Polaków zagrożonych w
Donbasie. Jest to kilkadziesiąt rodzin. Część udało się już sprowadzić, część nadal czeka na pomoc. Czemu tej
pomocy nie doczekali się od początku konfliktu w swoim regionie, podczas gdy inne kraje europejskie
ewakuowały stamtąd swoich obywateli? Na to pytanie nie potrafimy nadal odpowiedzieć, a przecież jest ono tak
samo ważne, jak kwestia imigrantów. Czy jest różnica między repatriacją a imigracją? Owszem, bo repatriant
wraca na swoje, a imigrant wyjeżdża w nieznane. W naszym wypadku, w naszym polskim wypadku, należy zająć
się sprawą rodaków, którzy tak samo jak Syryjczycy są ciągle zagrożeni i żyją w strachu o własne życie.
Mamy do czynienia ze sporami dzielącymi nasze społeczeństwo, jak zwykle, na dwa obozy – jeden chce
niejako zagryźć drugi i odwrotnie, a problem nadal pozostaje. Myślę jednak, że w obecnej sytuacji, gdy zmienia
się ordo caritatis na niekorzyść własnych potrzebujących oczywistym jest, że powinno się wystąpić najpierw w
ich obronie, a dopiero potem zająć się innymi. Często porównujemy świat ludzi do świata zwierząt – i w wielu
aspektach mają rację ci, którzy to robią. Podobne zachowania, jak walka o przetrwanie, dominacja silniejszych i
podporządkowanie słabszych charakteryzuje wszystkie istoty żywe. Jednak właśnie porządek miłowania, który w
świecie zwierząt żyjących w grupach (to analogia do homo sapiens) jest oczywisty – dla przykładu matka lwiątek
zajmie się najpierw swoim potomstwem, dopiero potem, o ile może, zaopiekuje się młodymi innej lwicy – w
naszych czasach zostaje odrzucony na rzecz poprawności politycznej i rzekomej solidarności europejskiej.
I ostatnia kwestia: czy imigranci naprawdę chcą żyć w Polsce? Tej Polsce, która – o czym wiedzą doskonale
– ma niestety niski poziom opieki zdrowotnej, kulejący system socjalny, upadający resort gospodarki i
gigantyczny dług?
Kwestia przyjęcia imigrantów będzie budziła spory dopóty, dopóki:
a) nie zostanie rozwiązana metodą kompromisu;
b) imigranci nie wrócą do swoich krajów-ojczyzn;
c) stanie się cud i problem zniknie.
Nie możemy raczej liczyć na odpowiedź c; wariant b nie wydaje się realny, do czasu, aż tereny, skąd imigranci
przychodzą, nie zostaną "uspokojone". Pozostaje nam wybrać a. Zachęcam do głębszego zapoznania się z tematem
i refleksji nad tym, co nas, Polaków, może złączyć, a nie jeszcze bardziej podzielić.

MICHAŁ GÓJSKI
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Zespół Pink Floyd zaliczany jest
do najwybitniejszych zespołów,
jakie zawojowały światową
scenę rockową. W ostatnich
latach działalności grupa była
kojarzona głównie z liderem,
znakomitym gitarzystą
o ciepłej, hipnotyzującej barwie
głosu – Davidem Gilmourem.
Większość fanów pamięta
r ó w n i e ż d a w n e g o ,
charyzmatycznego lidera z lat
70-tych i 80-tych – wyjątkowo
utalentowanego tek ściarza
i b a si st ę Ro ge ra W a te r sa ,
oraz
resztę
zespołu,
klawiszowca Richarda Wrighta
i perkusistę Nicka Masona.
Niewiele osób zdaje sobie
jednak
sprawę,
że
za
założeniem i początkowymi
sukcesami grupy stał przede
wszystkim
pierwszy
lider
zespołu – zmarły w 2006 roku
Syd Barrett.

Roger Barrett, bo tak naprawdę
miał na imię Syd, przyszedł na
świat 6 stycznia 1946 roku.
Dzieciństwo spędził, podobnie
jak większość przyszłych
członków grupy, w Cambridge.
To w tamtym okresie nawiązał
pierwsze kontakty z Rogerem
Watersem (którego matka była
nauczycielką w szkole, do której
uczęszczał Syd) oraz Davidem
Gilmourem, który w przyszłości
okaże się jego następcą. Rodzice
S y da ni e ską pi l i uw a g i na
artystyczne zainteresowania,
jakie przyszły założyciel Pink
Floyd wykazywał już w
dzieciństwie. We wczesnych
latach szkolnych Syd
najintensywniej interesował się
poezją oraz dramatem.
Nie należał do uczniów
nastawionych konformistycznie
wobec nauczycieli, często mówił
to, co myślał, a czasami zdarzało
mu się nawet dokonać otwartej
manifestacji buntu po przez
opuszczenie klasy po
otrzymaniu bury. Odmawiał
również noszenia szkolnego
blezera, czym niezwykle
denerwował konserwatywnie
nastawionych nauczycieli.
Powyższe incydenty nie
przeszkadzały mu jednak

_________20

w rozwoju swoich literackich
zainteresowań – Barrett brał
regularnie udział w odczytach
poezji i publicznych
wystąpieniach. Gdy Syd
skończył 16 lat, miało miejsce
wydarzenie, które odcisnęło
piętno na życiu i późniejszej
twórczości artysty – w wyniku
choroby nowotworowej zmarł
jego ojciec. „Nigdy o tym nie
opowiadał. Ludzie twierdzą, że
śmierć ojca bardzo na niego
wpłynęła, ale wtedy ciężko było
zauważyć jakąkolwiek większą
zmianę” – twierdzi David
Gilmour. Również w tamtym
okresie dawało się zauważyć
coraz bardziej zaawansowane
zainteresowanie Barretta
muzyką – pod wpływem swojego
brata Alana, który grał na
saksofonie w grupie skifflowej,
z a i n t e r e s o w a ł s i ę
instrumentami. Początkowo
ograniczało się to jedynie do
brzdąkania na ukulele, jednak
wkrótce Syd namówił swoją
matkę, by kupiła mu pierwszą
gitarę – akustycznego Hofnera.
Stopniowo rosło również jego
uznanie dla muzyki
rockandrollowej, której
po c ząt ko wo by ł pr zec i w ny .
Zaczytywał się również,

po do b n i e j a k i n n i pr zy s zl i
członkowie Floydów,
w literaturze bitników (przede
wszystkim „W drodze” Jacka
Kerouaca) oraz dziełach Aldousa
Huxleya. W tamtych czasach
przylgnął do niego również
przydomek „Syd” – od imienia
jednego z czołowych lokalnych
perkusistów jazzowych – Sida.
W 1964 roku Syd rozpoczął
studia malarskie w londyńskiej
Camberwell Art School, gdzie
niemal natychmiast dostał od
swojego starego znajomego
z Cambridge, Rogera Watersa
propozycję założenia zespołu.
Początkowo po przyjściu Syda
grupa nosiła nazwę „The tea
set”, lecz wkrótce Barrett
zaproponował nazwę „The Pink
Floyd Sound”, w późniejszym
okresie skróconą do „Pink
Floyd”. Nazwa została
zaczerpnięta od imion dwóch
Inspirujących grupę
bluesmanów – Pinka Andersona
i Floyda Councila. Początkowo
zespół specjalizował się w graniu
rythmandbluesowych rytmów,
głównie coverów. Wkrótce
jednak brzmienie zaczęło
nabierać coraz bardziej
psychodelicznego wymiaru,
pogłębianego przez długie

i przejmujące solówki
wywodzące się z tradycji
improwizowanego jazzu.
Pierwszy występ Floydów
zorganizowany został w 1966
roku w klubie Marquee. Miejsce
to było odwiedzane przez wiele
pó źni e j s zy c h g w i a zd r o c ka
w okresie początku ich
działalności. Koncertowali tam
oprócz Floydów m.in. The
Beatels, The Rolling Stones,
Cream, czy Jimi Hendrix.
Najbardziej zapadły w pamięć
koncerty Floydów w klubie UFO,
nazywanego wówczas ostoją
brytyjskiej psychodelii i ruchu
hippisowskiego. Wyjątkowe
i uderzające w psychikę
brzmienie grupy połączone z
domowej roboty oświetleniem
oraz projekcjami rzucanymi na
płótno za sceną, tworzyły
niezwykle mistyczny
i tajemniczy klimat. Wkrótce
zespół znalazł menedżerów w
osobach Petera Jennera
i Andrew Kinga, a w 1967 roku
skład Barrett, Waters, Wright,
Mason wydał pierwszy singiel
zatytułowany „Arnold Layne”.
Nagranie to okazało się
przepustką do jednej
z na j ba r dzi ej l ic zą cy c h si ę
wytwórni w kraju – EMI, która
zaproponowała Floydom

kontrakt na wydanie płyty. Na
krótko po wydaniu kolejnego
singla „See Emily play”, który
przebił poprzednika osiągając 6
miejsce na brytyjskich listach
przebojów, formacja
zadebiutowała albumem „The
Piper at the Gates of Dawn”.
Płyta osiągnęła 6 miejsce na
listach sprzedaży. Niestety
nagły sukces grupy oraz wzrost
presji odbił się negatywnie na
kondycji Barretta.

Muzyk, który już wcześniej nie
gardził LSD i innymi
s u b s t a n c j a m i
psychoaktywnymi, zaczął
popadać w coraz większy
problem narkotykowy.
Substancje przez niego
zażywane zaczęły mieć wpływ
na jego zachowanie zarówno
w życiu codziennym, jak i na
scenie. Bardzo często Barrett był

_________22

zwyczajnie niezdolny do gry,
stojąc jedynie pogrążony
w letargu z gitarą zawieszoną na
szyi. Sytuacja taka miała
miejsce m.in. podczas koncertu
w Alexandra Palace. Sydowi
zdarzało się również odmawiać
poruszania ustami, gdy
przewidywany był występ
z playbacku. Bywało również,
że wokalista nie pojawiał się na
koncertach w ogóle. Jego rażąca
niedyspozycja w krótkim czasie
stałą się zbyt uciążliwa dla
kolegów z zespołu. Początkowo
ograniczyli się oni jedynie do
zatrudnienia
dodatkowego
gitarzysty
–
przyszłego
frontmana Floydów Davida
Gilmoura, aby ten zastępował
Syda w razie niedyspozycji.
Wkrótce jednak ich cierpliwość
do Barretta osiągnęła swój kres
i
muzyk
został
oficjalnie
wyrzucony z zespołu w 1968
roku.
Po rozstaniu z Pink Floyd Syd
przez krótki czas próbował
podtrzymać swoją karierę
albumami solowymi, jednak
żaden z nich – ani „The Madcap
Laughs”, ani „Barrett”, nie
spotkał się z pozytywnym
odbiorem wśród fanów, pomimo
pomocy dawnych kolegów

z zespołu przy nagrywaniu
i miksowaniu obydwu płyt.
Pomimo napływającej z wielu
źródeł pomocy w reaktywowaniu
kariery, Syd, zmagający się
z zaburzeniami psychicznymi
zaczął stopniowo wycofywać się
z życia publicznego. Ponownie,
i prawdopodobnie po raz ostatni
zobaczył się z kolegami z zespołu
w 1975 roku, wchodząc do studia
w trakcie nagrywania przez
Floydów piosenki „Shine on you
crazy
diamond”,
zbiegiem
okoliczności napisanej właśnie w
hołdzie dla niego. Muzycy
początkowo nie poznali Syda,
ponieważ znacznie przytył i miał
ogoloną na łyso głowę. Zapytany
o opinię o muzyce aktualnie
granej przez zespół, stwierdził,
że „brzmi inaczej”. Było to
ostatnie zetknięcie się Barretta
z zespołem.
Od 1974 roku do swojej śmierci
w 2006 Syd Barrett żył niemal
c a ł ko w i c i e o di zo l o w a n y o d
reszty świata, w domu swojej
matki, w Cambridge.
Utrzymując się głównie
z tantiem za swoją dawną
działalność muzyczną, poświęcił
się swojej dawnej pasji –
malarstwu (cechował go mocno
abstrakcyjny
styl),
oraz

ogrodnictwu. Jego spokój bywał
zakłócany przez organizujących
regularne
pielgrzymki
do
Cambridge fanów i paparazzi,
zainteresowanych
losem
odizolowanego
dawnego
gwiazdora.
Syd
nawiązał
również kontakt ze swoją
siostrą, Rosemary Breen, która
w późniejszym czasie stała się
łącznikiem pomiędzy Barrettem
a „resztą świata”. Pytana o
Syda, twierdziła, że nie cierpiał
on na żadną chorobę psychiczną
oraz nie próbował żadnego
leczenia.
Podobno
jednak
odwiedzał
czasami
„dom
zagubionych dusz”. Zdarzało się
również, że wyjeżdżał nad morze
lub obejrzeć wystawę w galerii
sztuki.
Syd Barrett zmarł w 2006 roku
wskutek przewlekłych
komplikacji związanych
z cukrzycą oraz rakiem trzustki.
W wyniku upływu czasu jego
postać bywa dziś zapominana,
pomimo niewątpliwej legendy
i
setek
mitów
oraz
niedopowiedzeń, jakie po sobie
pozostawił. Wierni fani Pink
Floyd doskonale jednak wiedzą,
jak nietuzinkową i ważną
postacią był Syd nie tylko dla
zespołu, ale także dla historii
rocka.

.
PAWEŁ KRZYZEWSKI

Początek początków był podstawowym problemem rozważań
filozoficznych i religijnych, które zaczynając od przedstawienia
przeróżnych teorii o powstaniu świata, tworzyły bogów, którzy panując
nad wszechobecnym chaosem i nicością tworzyli byt. Coś nie mogło
przecież samodzielnie powstać z nicości. Próbując samemu dojść do
momentu powstania świata, dochodzimy do wniosku, że największą
tajemnicą nie jest właściwie to, jak powstał świat, ale jak przed jego
powstaniem wyglądała owa nicość. Zastanawiając się dlaczeg o
cokolwiek jest, należy podzielić swoje rozmyślania na dwie części
i najpierw zadać pytanie czym jest nicość i czy naprawdę mogłaby
istnieć, a dopiero potem zastanowić się nad samym procesem
powstawania.
Jak nic może, a raczej mogło w ogóle być?
Otóż nie mogło. Zawsze jest coś, nawet jeśli to ciemność, czy pusta
przestrzeń. Nicość jest pojęciem w pełni abstrakcyjnym, nieistniejącym
samodzielnie. Może pojawić się z biegiem czasu, w czasie przeszłym,
tylko i wyłącznie jako pustka w przeszłości stworzona przez powstanie
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czegoś w czasie późniejszym, lub pustka w przyszłości dotycząca
zniknięcia czegoś. Nicość się rodzi. Nic nie rodzi się z nicości. Nicość
nie jest możliwa, jeśli mówi się o wszystkim. Może dotyczyć tylko
konkretnych rzeczy, bo póki istnieje coś i coś się tworzy, a coś umiera,
mówimy o pozostawionej pustce. To coś zawsze musiało być i zawsze
przeistaczało się w nowy byt. Panta rhei - mówił Heraklit. Świat nie
stoi w miejscu. Byt zmienia się tworząc nowe kształty.
Jeśli nicość nie może samodzielnie istnieć, a co za tym idzie - rodzić
nowy byt, niemożliwym jest, żeby panowała ona we wszechświecie
kiedykolwiek. Ale skoro nic nie rodzi się z nicości, to skąd?
Powodem, a raczej procesem zmiany, czyli tworzenia bytu jest ciągłe
dojrzewanie bytu poprzedniego. Nic nie dzieje się bez powodu,
z nicości, bo wszystko, co się dzieje, może znaleźć gdzieś swoją
przyczynę. Robiąc krok do przodu robimy go w kierunku, w którym
mamy zamiar iść, bo to zrodziło się w naszych myślach, stawiamy
stopę w dany sposób, bo to wypracowaliśmy sobie z czasem przez
doskonalenie naszego sposobu chodzenia, stawiamy ją w danym
miejscu przez próbę ominięcia kamienia, wyminięcia przechodnia, czy
przez tysiąc innych "przypadków", za którymi ciągnie się lista
powodów dla których owe "przypadki" miały miejsce tuż obok naszej
stopy. Przeciwstawny kciuk u dłoni jest wynikiem ewolucji podczas
której małpa człekokształtna przez miliony lat nieumiejętnie owijała
swoje palce wokół gałęzi, aby wreszcie móc porządnie się jej złapać,
używając do tego odstającego od reszty palca. Tak samo stworzone
zostało wszystko inne.
Każdy szczegół, każda istniejąca rzecz, każdy nasz ruch jest wynikiem
wcześniejszych działań, zdarzeń czy myśli, które mają przed sobą
nieskończone ciągi poprzednich przyczyn, z czasem tworzących nową
rzeczywistość. Wszystko wokół nas się zmienia i dzięki temu rodzi.
Ewoluuje. Dlaczego? Nic co istnieje, nie narodziło się idealne,
ale narodziło się z potrzebą samodoskonalenia.
Potrzeba, ewolucja, "przypadek" - oto są twórcy nowego bytu.
Najtrudniej jest nam przyjąć, że zawsze coś istniało, pomimo tego,
że wszechobecna nicość jest najbardziej nienaturalną rzeczą jaka
mogła wedrzeć się do idei powstania.

M.M.
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Za słowem „balet” kryje się kilka znaczeń. Jest to rodzaj widowiska teatralnego,
w którym głownym środkiem wyrazu jest taniec, wykonywany przez tancerzy
według choreografii z towarzyszeniem muzyki na tle dekoracji. Baletem nazywany
również utwór muzyczny napisany specjalnie dla widowiska baletowego
i całokształt sztuki baletowej danej epoki lub kraju. Baletem jest również zespół.
Czym jest balet dla człowieka? Jest sztuką oddawania emocji, nieuchwytnym dla
rozumu tańcem, doskonałością formy, gracją, subtelną kontrolą nad umysłem
widza, ciężką pracą, walką z przeciwnościami losu. Jak rozpoczęła się historia tej
wspaniałej sztuki?
Historia baletu jest zalewdwie fragmentem historii tańca obejmującym czasy
nowożytne. Odnosi się głównie do kultury europejskiej. Przyjęto, że początkiem
nowego okresu tańca widowskiego jest wystawienie w Paryżu w 1581 roku baletu
dworskiego pod tytułem Corce – Ballet Comique de la Reine (Balet komiczny
królowej ). Balet powstał z renesansowych maskarad karnawałowych i triumfów
popularnych we Włoszech, które z czasem przerodziły się w widowiska dworskie
złożone z recytacji, śpiewu, muzyki, pantomimy oraz tańca. Pierwszym
widowskiem stricte baletowym jest interludium (spektakl urządzany podczas
uroczystej biesiady na królewskim bądź książecym dworze związanej z jakąś
wyjątkową okazją) oparte na temacie wyprawy Jazona i Argonautów po złote runo
wystawione z oka zji ślubu księcia Mediolanu i Izabeli Aragońskiej.
Na dwór francuski balet zawitał dzięki Katarzynie Medycejskiej. Mylnie uznaje się
Le Ballet Comique de la Reyne z 1581 roku za pierwsze widowisko baletowe we
Francji. Między XVI a XVII wiekiem balet przyjął formę widowiska o tematyce
mitologicznej wykonywanego przez dworzan, zaś w XVIII wieku powstaje opera
baletowa. W operze nad partiami śpiewanymi przeważały partie tańczone
wykonywane przez profesjonalnych tancerzy. Przełomową datą dla kształtowania
się baletu jest rok 1661, w którym król Ludwik XIV zakłada Narodową Akademię
Muzyki i Tańca. Dzięki działalności J.G Noverre'a, który w 2 połowie XVIII wieku
stworzył balet d'action (dramat baletowy) nastąpiło rozróżnienie baletu od opery.
W 1832 roku Filippo Taglioni stworzył pierwszy balet romantyczny Syflida jednak
głównym dziełem epoki stał się inny balet- Giselle.
Istnieją różne spekulacje dotyczące pierwszego spektaklu baletowego na ziemiach
rosyjskich. Pierwsza z nich mówi, że odbył się on w 1672 roku na dworze cara

Aleksieja Michajłowicza, zaś druga, że wydarzenie to miało miejsce 8 lutego 1675
roku i wystawiono balet o Orfeuszu, kompozytora Heinricha Schütza.
Prawdziwym przełomem dla baletu rosyjskiego jest wiek XVIII za panowania cara
Piotra I. Wprowadzono menuety (francuski taniec ludowy) i kontredansy (taniec
towarzyski angielskiego pochodzenia, tańczy go np. Werter na łamach powieści
Johanna Wolfganga Goethego Cierpienia młodego Wertera). Wydano na wet
dekret, na mocy którego tańce zostały uznane za część dworskiej etykiety co
oznaczało zobowiązanie młodzieży do nauki tańca. W 1731 roku utworzono
Pierwszy Korpus Szlachecki, który miał się stać kolebką rosyjskiego baletu.
W okresie panowania carycy Katarzyny II balet rosyjski zdobył jeszcze większą
popularność. Z okazji jej koronacji wystawiono luksusową sztukę Le Retour de la
deesse du printemps, w której udział brali szlachcice.
W drugiej połowie XIX wieku głownym ośrodkiem baletu stała się Rosja. Złotym
wiekiem baletu stały się czasy panowania cara Aleksandra I, który sprowadził do
teatru w Petersburgu Charlsa Didla – wybitnego choreografa. Balet zdobył
niezwykłą popularność dzięki Derzhavinowi, Puszkinowi oraz Gribojedowi, którzy
rekomendowali balety Didla.
Za rządów Mikołaja I balet nadal święcił triumfy dzięki Didlowi. Car uwielbiał
balet i praktycznie nie opuścił ani jednego przedstawienia. W 1831 w wyniku
konfliktu z prezesem teatru, księciem Gagarinem, Didlo odszedł ze sceny
petersburgskiej. Wkrótce na deskach tego teatru zaczęła błyszczeć niewątpliwa
gwiazda europejskiego baletu, primabalerina Marie Taglioni. Zadebiutowała w
spektaklu Sylfida i wzbudziła zachwyt publiczności. Takiej lekkości, gracji, mimiki
twarzy i niezywkłej techniki publiczność teatru nie widziała. Primabalerina po 4
latach współpracy z teatrem i ponad 200 przetańczonych spektaklach opuściła
Petersburg. Od tamtej pory do teatru zawitały aż cztery światowej sławy
primabaleriny – wszystko po to, aby przedstawienia były na jak najwyższym
poziomie.
Za czasów Aleksandra III przedstawienia wystawiano w Teatrze Marylskim dwa
razy w tygodniu: we środy i w niedziele. Wtedy również powstały ponadczasowe,
elementarne sztuki baletowe wystawiane po dziś dzień na całym świecie: Jezioro
Łabędzie, Śpiąca Królewna oraz Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego,
słynnego rosyjskiego kompozytora. Gwiazdą baletu rosyjskiego XX wieku jest
Michaił Fokin – twórca takich baletów jak Pietruszka, Pawilon Armidy oraz
Chopiniana.
Balet polski powstał dzięki królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu,
ponieważ na jego dworze działał pierwszy zespół baletowy w kraju. Wystawiano
wtedy baleto-opery i dramaty baletowe. Stały zespół rozpoczął swą działalność
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w 1818 roku, a jego świetność przypadła na lata 1837–1860. Reopertuar obejmował
wtedy najsłynniejsze balety romantyczne i balety polskie takie jak Wesele
w Ojcowie. Twórcami najważniejszych polskich baletów byli: Stanisław Moniuszko,
Ludomir Różycki, Karol Krupiński, Grażyna Bacewicz i wielu innych.
Na czym polega taniec, którego historię w miarę obszernie opisałam? Z racji,
że jest to taniec klasyczny nazwy danych figur czy kroków pochodzą z języka
francuskiego. Istnieje pięć podstawowych pozycji baletowych, które wraz z krokami
tworzą taniec tzn. układ choreograficzny.Pierwsza polega na wykręceniu stóp,
złączeniu pięt, ustawieniu stóp w jednej linii, a także uniesieniu i przeniesieniu
zaokrąglonych rąk przed siebie tak, aby nie stykały się ze sobą palcami. Druga
polega na rozsunięciu i ułożeniu stóp w jednej linii oraz rozłożeniu ramion przy
jednoczesnym zachowaniu symetrii ciała. Pozycja trzecia polega na ułożeniu jednej
ze stóp przed drugą tak, aby pięta zlokalizowana była w okolicy śródstopia drugiej
kończyny, a obie stopy ściśle do siebie przystawały; jedna z rąk wędruje w bok,
a drugą ustawia się jak w pozycji pierwszej. Pozycja czwarta polega na wysunięciu
jednej nogi do przodu przy jednoczesnym wykręceniu odsuniętych stóp, a także na
odsunięciu jednej ręki w bok i uniesieniu drugiej, wygiętej w łuk, ponad głowę.
Piąta zaś polega na ścisłym przystawieniu pięty jednej stopy do palców drugiej,
skrzyżowaniu nóg i uniesieniu zaokrąglonych rąk ku górze. Do tego dochodzą kroki
baletowe takie jak: adage, arabesque, assemblé, sissonne, temps levé, fouetté czy
pas de bourrée. Wymagają one nieustannego powtarzania i doskonalenia. Balet to
ciągła nauka giętkości, zwrotności oraz delikatności.
Czemu balet jest uznawany za jedną z najpiękniejszych form? Z wielu powodów balet jest tańcem niezwykle szykownym, eleganckim, skomplikowanym, ale jakże
pięknym i zapierającym dech w piersiach, gdy ogląda się baletnice na deskach
teatrów świata z akompaniamentem orkiestr i z pięknymi dekoracjami. Wszystko
to dopełnia się w jedną całość, w arcydzieło. Każde piękno wymaga jednak
poświęceń – nauka tańca jakim jest balet wymaga wielu godzin ćwiczeń od
maleńkości, wiele cierpliwości, wytrzymałości na różne bodźce, zarówno fizyczne,
jak i psychiczne, a przede wszystkim pasji i angażowania się w to pełnym sercem.
Będąc baleriną można zajść bardzo wysoko, ale można też w jednej chwili spaść do
parteru sławy. Balet to sztuka panowania nad swoim ciałem oraz współgrania
z muzyką. Przez wielu jest podziwiany, a każda z nas marzyła jak była mała, aby
być baletnicą. Rynek wychodzi nam naprzeciw – coraz więcej szkół tańca oferuje
lekcje baletu dla młodzieży i dorosłych. I choć można usłyszeć głosy przepełnione
śmiechem, a czasem i drwiną, to takie zajęcia nie są pozbawione sensu. Balet
kształtuje przede wszystkim sylwetkę i wpływa na grację, także sprawiaże ładniej
się poruszamy. Wprawdzie zaczynając przygodę z baletem w wieku 18, 40 czy 60
lat nie zostanie się światowej sławy tancerką jednak takie zajęcia są namiastką
niespełnionych marzeń każdej z nas. Każde marzenie warto spełniać.

ZARZEWIE NOWEGO KONFLIKTU?

Zapewne większość z Was nigdy w życiu nie słyszała o Tadżykistanie. Nie dziwota.
Ta mała po-sowiecka republika zazwyczaj bywa pomijana przez opinię publiczną. Jest to
najbiedniejszy kraj Środkowej Azji, ciśnięty między Chiny a niedostępne góry, ze szczątkową
gospodarką, bezrobociem sięgającym 80% (!!!), ludnością żyjącą z rolnictwa i rządzącym
niepodzielnie od ponad 20 lat krwawym dyktatorem, absolutnie zależnym od Rosji. Właśnie
w tym ,,raju na ziemi’’doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń politycznych w tym
miesiącu.
Otóż 4 września rano grupa napastników zdobyła posterunki policji i milicji, i co
ważniejsze budynek Ministerstwa Obrony Narodowej. Zastrzelili kilkadziesiąt osób, ukradli
ogromne ilości broni i amunicji i wycofali się w pobliskie nieprzyjazne góry. Mogłoby to
wyglądać na zwykły atak terrorystyczny, gdyby nie fakt, że przywódcą napastników był
generał Abduhallim Nazarzoda – wiceminister obrony narodowej. Szybko wyszedł na jaw
fakt, że Nazarzoda wspierał opozycyjną Partię Odrodzenia Islamskiego. Paradoksalnie,
mimo iż partia owa posiada umiarkowanie islamistyczny charakter, to ona jest tą
,,demokratyczną’’ i atakowaną przez rząd. Członkowie optują za demokracją, rządem ludu
i uniezależnieniem gospodarczym od Rosji. Generał został zastrzelony 16 września podczas
szturmu sił państwowych na placówkę rebeliantów. Mimo to rebelia trwa dalej. Dowodzenie
przejęli współpracownicy generała. Mimo iż prezydent Emomali Rahmon ogłosił,
że ,,prowadzi walkę z terrorystami’’, rebelianci są wspierani przez zwykłych obywateli. Mimo
iż szefowie PIO na uchodźctwie w Turcji oficjalnie odcięli się od ataków, to tajemnicą
poliszynela jest, że to oni są ideowymi przywódcami zrywu.
Zapewne dla większości z Was sytuacja może wydać się równie ważna, co zeszłoroczny
śnieg. Sytuacja jest jednak niezwykle poważna. Lokalne mocarstwa takie jak Rosja czy Chiny
stoją murem za prezydentem, który teorytycznie jest gwarantem stabilności
w regionie. Natomiast PIO zyskało poparcie (co za niespodzianka!) Iranu, Turcji i niestety
Al-Kaidy i Talibów. Jeżeli na terenie państwa powstaną placówki tych organizacji, może to
spowodować powołanie nowego ośrodka terroryzmu i w efekcie destabilizacji całego regionu.
W najgorszym wypadku skończy się to interwencją któregoś z państw ościennych, a to grozi
eskalacją konfliktu.
W obecnym momencie Tadżykistan może stać się drugą Syrią. Sytuacja wydaje się dość
analogiczna: niepopularny dyktator, islamistyczna opozycja, zamachy, wsparcie od
terrorystów. Możliwe jest również powstanie filii Państwa Islamskiego na tych terenach,
a to znacznie osłabi małe republiki po-sowieckie, które nie mają szans z tego typu wrogiem.
Konsekwencje rozszerzenia się strefy wpływów PI mogą być opłakane dla świata, bo o ile
w tym momencie jest ono otoczone przez inne siły, tak tu będą spore pole do popisu. Łatwo
się domyślić, że wkrótce po zadomowieniu się w nowym miejscu spróbują wedrzeć się do
biednych państw ościennych i zająć całą Azję Środkową.
Póki co, jednak należy czekać na rozwój wydarzeń, gdyż wojna dopiero się rozpoczęła,
lecz warto nadal uważać jej rozpoczęcie za wielce niepokojące.
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Zamoy i Goniec – niby tożsamość –
Kogo bardziej historia trzyma w obronie?
Mówimy – Goniec, a w domyśle – Zamoy,
Mówimy – Zamoy, a w domyśle – Goniec.
wg
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Majakowskiego

,,Im bardziej ten wynik nie będzie zerem, tym bardziej ten punkt nie
będzie się znajdował na prostej. To tak jak z Kubusiem Puchatkiem:
»Im bardziej Prosiaczek patrzył przez okno do domu Kubusia, tym
bardziej Kubusia tam nie było «"
~ PROF. MACIEJ BUGAJ, WYJAŚNIAJĄC WZÓR NA ODLEGŁOŚĆ PUNKTU OD
PROSTEJ W GEOMETRII ANALITYCZNEJ

,,Jesteśmy zrównoważeni psychicznie. Zapisać"
~ PROF. JAN OLENOWICZ, GDY DWÓCH UCZNIÓW POBIŁO SIĘ O MIEJSCE
PRZY OKNIE

P. Garbacz: ,,Adasiu, a Ty co sądzisz o miłości od pierwszego
wejrzenia? Według Ciebie istnieje?”
Uczeń: ,,Nie wiem, nie przeżyłem jeszcze.”
P. Garbacz: ,,No popatrz, ja też nie przeżyłam śmierci klinicznej, a
wiem że istnieje!”
~ DYSKUSJA PROF. URSZULI GARBACZ Z UCZNIEM

„Alkoholik to nie jest inwektywa. To jest stwierdzenie faktu”
~ PROF. BOGUMIŁA KOZYRA DO KLASY HUMANISTYCZNEJ

„Drogie mieszczuchy, wytłumaczcie krowie, że dzisiaj jej nie doicie, bo
jest weekend. Ona wam tylko powie: »muuuuuu«”
~ PROF. MAGDALENA SZCZYGIELSKA

,,Wszystko łatwe i proste jak sytuacja w Afryce"
~ PROF. LESZEK KOZŁOWSKI

,,Przestań myśleć, bo zostaniesz myśliwym"
~ PROF. MARIA DIETL DO UCZNIA

,,[...] poprzez George'a Busha Seniora i dalej, przez małego Krzaka
Juniora..."
~ PROF. PRZEMYSŁAW PONIATOWSKI

