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OD REDAKCJI

M

amy już luty. Z uśmiechem na ustach wróciliśmy do Zamoyskiego po
dwutygodniowej
przerwie
zimowej.
Z
nową
energią
zaczynamy nowy semestr. Maturzyści coraz bardziej odczuwają Widmo Matury, które zniknie wraz z przekwitnięciem kasztanów.
Pomimo chłodu w naszym ukochanym XVIII LO nasze serca oraz umysły
są gorące. Został niecały miesiąc do jubileuszu 110-lecia szkoły. Praca wre
— także w Gońcu Zamoyskim.
Każdy Nowy Rok przynosi ze sobą zmiany, mające niezliczoną ilość postaci.
Zmiana także zaszła w redakcji naszej gazety. Podjęłam się pełnienia funkcji
redaktora naczelnego, zastępując naszego kolegę z klasy maturalnej
— Filipa Świerczyńskiego. Chciałabym podziękować mu za wsparcie jakie mi
dawał, daje i dawać będzie, za cierpliwość do wszystkich redaktorów i stalowe
nerwy, gdy wszystko obracało się przeciwko nam. Gdyby nie Ty, Filipie, to nie
pisałabym tego słowa wstępnego - dziękuję. Będąc kontynuatorką tej misji czuję się zobowiązana, Czytelniku, do rozwijania inicjatywy uczniowskiej, jaką jest
Goniec Zamoyski. Jestem pełna optymizmu — wierzę, że z moją redakcją uda
mi się wszystko.
A w tym numerze możemy przeczytać o roku 2016. Zastanawiałeś się,
co zrobić w ramach postanowienia "odchamiania"? Intrygują Cię katastrofy
lotnicze (czyżby Smoleńsk?) czy flota morska sprzed kilku tysięcy lat?
Jakie tajemnice kryje maluteńkie państwo na pograniczu ze Szwajcarią i Austrią ?
Odpowiedzi na te oraz na inne pytania znajdziesz w tym numerze. Nie pozostaje Ci nic innego niż czytanie.

Puszczająca do Ciebie oczko,
Andrea

WYWIAD Z PROFESOREM
ADAMEM SKALMIERSKIM
Andrea Nowicka: Jak zrodził się
u Pana pomysł, aby zostać matematykiem?
Profesor Adam Skalmierski: No cóż...
matematykiem zostałem zgodnie
z zainteresowaniami, które ukształtowały się już w piątej klasie szkoły
podstawowej.
Zrozumiałem,
że to jest to, czym chciałbym się
zajmować. Wtedy jeszcze, w latach
szkolnych, nie zdawałem sobie
sprawy, czym jest prawdziwa
matematyka, którą poznałem na
studiach - ona się bardzo różni od tej
szkolnej, którą już polubiłem i bardzo
dobrze umiałem. Ta na studiach nie
do końca mi się spodobała.
W związku z tym postanowiłem
realizować
się
w
szkole.
Mikołaj Miąsko: Jakie
wspomnienia związane
i studiami?

ma Pan
z liceum

A. S.: Do liceum uczęszczałem w Kielcach - mojej rodzinnej miejscowości.
Okres ten wspominam bardzo miło.
Zastanawiałem się po gimnazjum, jaką
klasę wybrać. Najbardziej chciałem

uczęszczać do klasy z rozszerzonym
programem nauczania matematyki,
fizyki i chemii, ale ponieważ w moim
mieście nie było żadnego liceum
z takim profilem, zdecydowałem się
na profil mat-fiz-inf. W liceum
zawsze miałem bardzo dobre stopnie
z matematyki i przedmiotów ścisłych,
więc w naturalny sposób wybrałem
studia na kierunku matematyka.
Zastanawiałem się tylko, którą
uczelnię
wybrać.
Wiedziałem,
że w przyszłości chciałbym uczyć
matematyki w szkole, więc pomyślałem, że dobry nauczyciel musi być
absolwentem renomowanej uczelni.
W związku z tym wybierałem między
Uniwersytetem
Warszawskim
i
Uniwersytetem
Jagiellońskim.
Ponieważ moja kuzynka kiedyś kończyła medycynę w Warszawie
i mówiła, że bardzo fajnie studiuje się
w tym mieście, wybór padł na stolicę.
A. N.: Jakie miał Pan plany po studiach? Jak to się stało, że Pan zaczął
pracować akurat w Zamoyskim?
A. S.: Zawsze ciągnęło mnie do
rodzinnych stron - miałem taką natu-
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rę domownika - w związku z tym
miałem nadzieję, że po skończeniu
studiów wrócę do mojej rodzinnej
miejscowości. No, ale niestety,
perspektywy rozwoju w moim
rodzinnym mieście są bardzo
ograniczone, więc zostałem tutaj,
w Warszawie, gdzie skończyłem
studia.
Najpierw
ukończyłem
praktykę pedagogiczną w liceum
im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Później, po skończeniu matematyki na Uniwersytecie Warszawskim,
rozpocząłem studia na kierunku
finanse i rachunkowość w Szkole
Głównej Handlowej, przedłużając
swój pobyt w Warszawie, a jednocześnie rozpocząłem poszukiwania
pracy w szkole w charakterze
nauczyciela i tak się złożyło, że akurat
było wolne miejsce w Zamoyskim.
Złożyłem aplikację i przyszedłem na
rozmowę kwalifikacyjną. Okazało się,
że wynik rekrutacji był pomyślny.
M. M.: Oprócz nauczania matematyki
angażuje się Pan w życie szkoły. Jest
Pan członkiem chóru. Jak to się stało?
A. S.: Śpiewanie zawsze było mi
bliskie. Jeśli chodzi o zainteresowania
muzyczne i wokalistykę, to można
powiedzieć, że już w przedszkolu
te zainteresowania się pojawiły.
Od najmłodszych lat zawsze brałem
udział we wszelkiego rodzaju uroczy-
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stościach, śpiewając różne piosenki.
Później, w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum już tak mniej było
do tego okazji. Można by więc
powiedzieć, że odżyły wspomnienia.
Z drugiej strony zawsze mnie ciekawiło, jak śpiewa się utwór na różne
głosy, gdy każdy ma inną linię melodyczną, czasami nawet inny tekst
do zaśpiewania, jak wygląda taka
praca nad utworem i jak trudno jest
później to zaśpiewać na występie.
Natomiast jak to się stało,
że dołączyłem do szkolnego chóru?
Kiedy powstał chór, Pan Artur
Backiel, który jest odpowiedzialny
za prowadzenie naszej grupy,
od samego początku namawiał mnie,
żebym dołączył do chóru. Nauczyciel
śpiewający razem z uczniami to
niewątpliwie plus, który zwiększa
zainteresowanie
uczniów
tymi
zajęciami pozalekcyjnymi. Uczniowie
mają możliwość poznania nauczyciela
z innej strony niż „ex cathedra”.
No i słuchając występu chóru
na wigilii dla nauczycieli, podjąłem
decyzję, że dołączę do zespołu.
M. M.: Skoro jesteśmy w temacie
muzyki - jakiej słucha Pan na co
dzień?

A. S.: Nie mam dokładnie sprecyzowanych zainteresowań muzycznych.
Słucham różnych piosenek. Najbar-

dziej interesują
mnie utwory
z dziedziny popu i rocka. Gustuję w
piosenkach, na których się wychowałem, czyli późne lata 80, początek lat
90. Kiedy byłem mały, słuchałem dużo
utworów z kolekcji mamy, z lat siedemdziesiątych, i wczesnych lat
osiemdziesiątych polskich wykonawców. Bo to głównie były utwory polskie, ale słuchałem również te zagraniczne. Natomiast jeśli chodzi o konkretne utwory... generalnie jestem
osobą, która nie ma ulubionego wykonawcy czy ulubionego utworu.
Staram się słuchać różnych wykonawców. Najczęściej wybieram sobie
jedną, dwie,, piosenki - takie najbardziej znane, charakterystyczne dla
danego wykonawcy - to jest taki mój
repertuar, wktórym się obracam.
A.. N.: Jakie książki Pan czyta?
A. S.: Generalnie interesują mnie
te książki, które są, że tak powiem,
na topie. Staram się podążać za modą
i również niestety - stety chyba
- moje zainteresowania skupiają się
na książkach z dziedziny fantasy,
przeznaczonych bardziej dla młodzieży, niż dla dorosłego pokolenia.
To chyba oznaka tego, że wciąż czuję
się młodo (śmiech).
M.
M.:
na przykład?

Andrzej

Sapkowski

A. S.: Tak, jak najbardziej. Oczywiście
topowe serie jak Harry Potter,
Zmierzch, Władca Pierścieni, to były te
książki, po które bardzo chętnie
sięgałem. Pamiętam, że Harry'ego
Pottera przeczytałem w pięć dni.
Pierwszego dnia pierwsze trzy tomy,
a potem każdego kolejnego dnia
kolejny tom - taka to wciągająca
lektura była, ale to chyba też zasługa
przekładu pana Polkowskiego - polska
wersja językowa jest rewelacyjnie
napisana. Natomiast jeśli chodzi
o kanon lektur szkolnych - to,
powiem, że jestem fanem Szekspira
i Mickiewicza. Chyba ta moja romantyczna dusza się ujawnia (śmiech).
Romeo i Julia i Poskromienie złośnicy
Szekspira to moje dwa ulubione
dramaty, czyli jak widać, cały czas miłość w utworach. No i oczywiście
dzieła Adama Mickiewicza - nie ma
chyba takiego drugiego poety, który
napisałby tyle pięknych utworów wszystko
pięknym
językiem,
do rymu... Często wykorzystuję jakieś
znane cytaty w życiu. Jest dużo takich
złotych myśli w utworach obu
pisarzy, które towarzyszą mi w codziennym życiu.
M. M.: Jakie ma Pan wspomnienia
związane z naszą szkołą?
A. S.: Wyłącznie dobre. Kiedy przyszedłem tu na początku, oczywiście
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byłem zestresowany - jak wszyscy,
którzy zaczynają szkołę, bo ja
w sumie też byłem tu nowy, nikogo
nie znałem, ale zostałem bardzo
ciepło przyjęty przez panią dyrektor,
(p. Ewa Sosnowska będąca w tym
czasie w pokoju nauczycielskim: Coś
takiego!)
przez
grono
pedagogiczne.
Od pierwszych dni wszyscy otoczyli
mnie opieką. Każdy starał się pomóc,
doradzić, jak tylko umiał, więc relacje
z gronem pedagogicznym i z dyrekcją
oceniam bardzo dobrze. Zawsze,
kiedy mam jakiś problem, mogę
zwrócić się z prośbą o radę albo
o pomoc. Jeśli chodzi zaś o uczniów,
to jestem bardzo zadowolony z klas,
w których uczę. Mamy bardzo zdolną, pracowitą i grzeczną młodzież.
No i niestety, jest mi smutno, bo już
drugi rocznik będę żegnał w tym
roku.
A. N.: W tym roku szkolnym zaczął
Pan po raz pierwszy uczyć klasę
z rozszerzonym programem nauczania matematyki. Czy uważa Pan to za
wyzwanie czy przygodę?
A. S.: Na pewno jest to znak, że trzeba się dalej rozwijać. Kolejny etap,
trudniejszy do sprostania, kolejny
szczebel kariery zawodowej. Myślę,
że może nie tyle chodzi o to,
że nauczanie w klasie z rozszerzo-
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nym programem matematyki jest
trudniejsze, ale na pewno inne.
Wymaga więcej przygotowania do
zajęć, ponieważ zadania są mniej
standardowe. Z drugiej strony
prowadzenie zajęć w klasie matematycznej bardziej angażuje, jest tych
zajęć więcej w tygodniu. Jest to więc
moim zdaniem i wyzwanie, i przygoda.
Na
pewno
wyzwanie,
bo to pierwszy raz, kiedy mam
okazję przekazywać wiedzę na tym
wyższym poziomie i będę brał odpowiedzialność za wyniki tej klasy
na maturze za trzy lata. Natomiast
nie jest to jakieś takie wyzwanie,
któremu nie można by sprostać.
Ponieważ sam ukończyłem liceum
w klasie matematycznej, więc jest to
kwestia odświeżenia pewnych zadań,
sposobów rozwiązań, przypomnienia
sobie pewnych treści, których nie
uczyłem w zakresie podstawowym,
ale myślę, że uczniowie nie narzekają
i że dobrze sobie radzę.
M. M.: Jakie ma Pan inne zainteresowania?
A. S.: Uprawiam, to znaczy staram się
uprawiać sport, chociaż ostatnio już
trochę mniej. Gdy uczęszczałem do
szkół chodziłem regularnie na basen
i w okresie wiosenno-letniojesiennym starałem się jeździć na
rowerze bardzo dużo. Natomiast

jeśli chodzi o inne sporty, to grywam
w szachy, jeśli można to nazwać
sportem (śmiech). Teraz jednak,
ze względu na nadmiar obowiązków
i na to, że chciałbym jednak solidnie
przygotowywać się do pracy, czasu
na sport jest zdecydowanie mniej.

to należy ona do działów matematyki,
których raczej nie lubię.

A. N.: Jaki jest Pana ulubiony wzór
matematyczny, zagadnienie lub dział
matematyki?

A. S.: Uważam, że człowiek powinien
rozwijać się wszechstronnie i powinien zdobywać wiedzę z zakresu
wszystkich przedmiotów: ścisłych,
przyrodniczych i humanistycznych.
W każdym zakresie po równo, tak
więc na pewno nie deprecjonuję znaczenia przedmiotów humanistycznych. W zasadzie uważam, że prawdziwy człowiek powinien być jak człowiek renesansu - Człowiekiem jestem
i nic co ludzkie nie jest mi obce
[autorem tych słów jest Terencjuszprzyp. red.] - tak matematyka humanistom, jak i historia matematykowi
nie powinny być obce. W czwartej
klasie historia to był mój ulubiony
przedmiot. Wtedy ograniczała się jak teraz przedmiot historia i społeczeństwo w liceum - do takich
michałków, ciekawostek z zakresu
historii
Polski
opowiadanych
w interesujący sposób. Miało to
zachęcić uczniów do zgłębiania tajników historii w kolejnych latach nauki
i rzeczywiście mnie to zachęciło
w czwartej klasie. Natomiast w klasie
piątej, gdy zaczęliśmy omawiać okresy

A. S.: Aktualnie najbardziej zafascynowany jestem zastosowaniami matematyki w ekonomii oraz naukach
przyrodniczych czyli matematyką
finansową, ubezpieczeniową, różnego
rodzaju modelowaniem zjawisk
przyrodniczych, np. zastosowaniami
teorii prawdopodobieństwa do analizy
krzyżówek
genetycznych.
To ukierunkowanie moich zainteresowań objawiło się już na studiach
- wybrałem specjalizację z metod
matematycznych w finansach, więc
tak bardziej pod matematykę finansową i rachunek prawdopodobieństwa,
który też ma właśnie związki
z genetyką. To był jedyny dział
biologii, który lubiłem właśnie dlatego,
że można było rozwiązywać zadania
w oparciu o matematyczne teorie.
Natomiast muszę się przyznać,
że mimo iż rachunek prawdopodobieństwa i różnego rodzaju analizy
mają dużo wspólnego ze statystyką,

M. M.: Jest Pan życiowo ukierunkowany na matematykę, a jaki ma Pan
stosunek do przedmiotów humanistycznych?
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starożytności i średniowiecza, kiedy
zobaczyłem, jak dużo rzeczy trzeba
uczyć się na pamięć: dat, nazwisk,
nazw miejscowości, historia stała się
jednym z tych przedmiotów, których
najbardziej nie lubiłem. I wtedy
właśnie rozbudziło się to moje zainteresowanie matematyką. Wolałem coś
policzyć, pomyśleć, ale nie uczyć się
na pamięć. Natomiast jeśli chodzi
o język polski, to w klasach początkowych szkoły podstawowej przejawiałem pewne predyspozycje do bycia
polonistą, jeśli można to tak nazwać.
W trzeciej klasie zostałem laureatem
międzyszkolnego konkursu ortograficznego (III miejsce), ale później, kiedy już konkursy ortograficzne nie były
organizowane dla uczniów wyższych
klas, to zamiłowanie do języka polskiego jakoś zgasło. Zawsze lubiłem
i nadal lubię gramatykę języka polskiego. Można powiedzieć, że mam
nietypowe zamiłowania - większość
osób chyba woli czytać książki, analizować wiersze, niż zajmować się
gramatyką - a ja wszystko to co
ścisłe - w języku polskim ortografia,
gramatyka... Jeśli chodzi o fizykę,
chemię czy o biologię, to też lubiłem
tylko te części zmatematyzowane,
gdzie trzeba coś pomyśleć, obliczyć.
Ale myślę też, że w pewien sposób
moje zamiłowanie historią wygasło
wskutek tego, w jaki sposób przedmiot ten był prowadzony w gimna-
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zjum. Miałem takiego nauczyciela
historii, który bardzo ciekawie
prowadził lekcje, potrafił zainteresować przedmiotem, ale klasówki, jakie
robił, niestety powodowały, że oceny
u mnie z historii w gimnazjum były
- delikatnie mówiąc - dosyć przeciętne. A wszystko sprowadzało się do
tego, że zamiast pytać o jakieś wydarzenia, które były opisane w głównym
tekście podręcznika, on robił sprawdziany z podpisów pod rysunkami,
a tego już tak dobrze nie przyswajałem. W związku z tym myślę, że te
niskie oceny z historii spowodowały,
że w gimnazjum tym bardziej mi się
utrwaliło przekonanie, że niestety
nauki humanistyczne nie są dla mnie.
Ale muszę powiedzieć, że ostatnimi
czasy powróciłem do historii - dla
przyjemności i dla poszerzenia własnej wiedzy. Prowadzę też ożywione
dyskusje z naszym zespołem historyków. Jak się okazuje, mamy diametralnie inne poglądy na pewne kwestie
historyczne XX i XXI wieku. Zatem
stale wzbogacam swoją wiedzę
w zakresie nauk humanistycznych.
A. N.: Czytuje Pan Gońca Zamoyskiego? Co Pan sądzi o tej inicjatywie?
A. S.: Oczywiście. Odkąd zacząłem
pracę w Zamoyskim, każdy numer
Gońca jest przeze mnie długo wyczekiwany. Z napięciem czekam, jakie

nowe artykuły, a przede wszystkim,
jakie Złote Usta pojawią się
w najnowszym wydaniu. Nie ukrywam, że jestem ostatnio troszkę
zmartwiony, bo moich Złotych Ust od
dłuższego czasu nie ma żadnych. Nie
wiem, czy to dlatego, że stałem się
nudny, czy może nowa redakcja boi
się publikować takie śmieszne teksty
(śmiech). Bardzo podobają mi się
artykuły, które Państwo zamieszczają.
Widać różnorodność i pod względem poglądów, jak i tematyki - widać,
że redakcja pisma to osoby o szerokim spektrum zainteresowań i poglądów, a to na pewno ma bardzo dobry wpływ na jakość gazetki, a co za
tym idzie każdy może znaleźć w niej
coś właściwego dla siebie. Muszę też
powiedzieć, że bardzo dobrze oceniam oprawę graficzną pisma. Macie
świetnych grafików, którzy - jak widać
- poświęcają całe swoje serce temu,
żeby gazetka wyglądała tak pięknie, jak
wygląda. Mam nadzieję, że wysoki
poziom Gońca utrzyma się nadal.
Jedyne co można byłoby poprawić, to
to, że gazetka nie jest w formie kolorowej, ale wiadomo, że kwestie finansowe nie pozwalają żeby drukować w
takiej ilości kolorowe egzemplarze dla
wszystkich. No ale jest wydanie kolorowe na stronie szkoły…
M. M.: Ma Pan na koniec naszej rozmowy jakąś radę dla uczniów?

A. S.: Przede wszystkim bardzo podoba mi się hasło, które p. Nowicki
zamieszcza w swoich filmach podsumowujących trzy lata klas maturalnych w Zamoyskim. Robercie,
jak brzmi to hasło: „Dając siebie,
znajdziesz siebie”, tak?
(p. Robert Nowicki: Taaak)
To jest właśnie to hasło, kwintesencja.
Jeśli oczekujemy czegoś od innych,
dajmy to najpierw od siebie i starajmy
się żyć tak, żeby innym pozostały
po nas tylko miłe wspomnienia, żebyśmy nie tylko my czerpali radość
z naszego życia, ale przed wszystkim,
żeby ktoś miał radość z tego, że mógł
nas spotkać na swojej drodze.
No i pamiętajcie, żeby nie zrażać się
porażkami i trudnościami, które spotykamy na swojej drodze, żeby zawsze wierzyć w siebie i swoje możliwości, bo jak to napisała moja ulubiona pisarka J. K. Rowling w Harrym
Potterze: Uśmiech losu można zobaczyć nawet w tych najciemniejszych
chwilach, jeśli tylko pamięta się, by zapalić światło.
A.. N. i M. M.: Dziękujemy za wywiad.
A.. S.: Również dziękuję. 
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NIEZWYKŁY ROK 2016

R

ok 2016 jest dla Polski 1050
rocznicą chrztu - wydarzenia
uznawanego przez historyków za początek państwowości polskiej. Dokładnie 50 lat temu odbyły
się obchody Milenium pod wodzą
Stefana kardynał Wyszyńskiego
będące protestem przeciwko władzy
komunistycznej i pokazały nieśmiertelność wiary chrześcijańskiej Narodu
Polskiego.
Sejm
zdecydował
o ustanowieniu tego roku Jubileuszem 1050 Chrztu Polskiego.
W ustawie możemy przeczytać:
Chrzest władcy Polan i jego dworu,
a w konsekwencji chrzest Polski, odbył
się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia
966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion
polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości
naszego Narodu (...) Sejm czci pamięć
przełomowego w historii Polski wydarzenia, jakim było przyjęcie chrztu przez
księcia Mieszka I. Izba wyraża też
nadzieję, że obchody rocznicy będą
okazją do pojednania i odbudowy
p o l s k i e j
w s p ó l n o t y
narodowej. Uroczystości jubileuszowe
zaplanowane są na 14 kwietnia
w Gnieźnie i 15-16 kwietnia
w Poznaniu. Patronat nad nimi objął

prezydent Andrzej Duda.
Patronami
2016
roku
są
Henryk Sienkiewicz, Feliks Nowowiejski oraz Cichociemni. Henryka
Sienkiewicza nie trzeba nikomu
przedstawiać. Polski pisarz, pierwszy
polski noblista z okresu pozytywizmu,
autor dzieł takich jak „Trylogia” czy
„Krzyżacy”. W tym roku mija 170
rocznica jego urodzin, a także okrągła
100 rocznica śmierci. Twórczość
Sienkiewicza stanowi podstawę
patriotycznego wychowania wielu
pokoleń Polaków, a jego działalność
odegrała istotną rolę w odzyskaniu
przez Polskę państwowości.

Feliks Nowowiejski (1877-1946) był
polskim kompozytorem, dyrygentem
i szambelanem papieskim. Autor muzyki do Roty oraz Marsylianki Wielkopolskiej
Stanisława
Rybki
z 1919."Nowowiejski zawsze stał po
stronie polskości i polskiej kultury" - głosi
uchwała. "Artysta był autorem wielu
pieśni patriotycznych, które umacniały
tożsamość narodową Polaków.
W niepodległej Polsce brał czynny udział
w tworzeniu i organizowaniu życia
artystycznego. (...) Jego dorobek wywarł
wpływ na kulturę muzyczną całego
świata, a w szczególności Polski. Artysta
zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury"
Najmniej znanym patronem 2016
roku
są
Cichociemnielita
Polski Walczącej. Są najmniej znanym
patronem, więc przybliżę tutaj ich
historię.
Cichociemni
byli
żołnierzami,
partyzantami Polskich Sił Zbrojnych
desantowanymi do okupowanej
Polski podczas II wojny światowej
w celu prowadzenia nieregularnej
walki z niemieckim okupantem oraz
organizowania i szkolenia polskiego
ruchu oporu. Do służby zgłosiło się
2613 kandydatów,
jednak przez
szkolenie
prowadzone
przez
brytyjskich komandosów z pozytywnym wynikiem przeszło tylko 606
osób. Do lotu skierowano 579 osób,

a w ciągu 82 lotów w okresie
15/16.02.1941-27.12.1944
przerzucono 344 osoby ( w tym 316
żołnierzy Cichociemnych — w kraju
nazywano ich ptaszkami). Około 30%
przerzuconych zginęło w trakcie lotu
lub w wyniku prześladowań
okupanta. Cichociemni nie byli ani
formacją bojową ani batalionem
powietrznodesantowy m.
Byli
żołnierzami Związku Odwetu,
Kedywu, Wachlarza, pracowali
w wywiadzie, sabotażu, dywersji
i legalizacji. Byli doskonałą kadrą,
wyróżniali się bojową postawą
i profesjonalizmem. Było ich mało,
ale każdy z nich był skuteczny tak jak
kilku żołnierzy.
Rok
2016
bez
wątpienia
będzie ciekawy i emocjonujący
zarówno w Polsce jak i na świecie.
Imigranci, konflikt w Syrii, rządy PiS-u,
wybory w Stanach Zjednoczonych
Ameryki to kwestie, które nie raz
doprowadzą do dyskusji i białej
gorączki. Także dla naszego liceum
nadchodzący rok to czas przeżywania
jubileuszu – w końcu tylko raz
obchodzi się 110-lecie.
Andrea Nowicka
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AKCJA PACZKA 2015

W

dniach 11.12- 13.12
odbyła się harcerska
akcja
charytatywna,
mająca na celu zgromadzenie jak największej ilości artykułów spożywczych, chemicznych i innych podstawowych produktów i zawiezienie ich
do Polaków mieszkających na Białorusi, w Grodnie i jego okolicach. Inicjatywa powstała z ramienia 145.
Szczepu WDHiZ.
Harcerze zbierali dary w wielu
punktach, głównie w sklepach
i bibliotekach publicznych dzielnicy
Wesoła. Akcja objęła również
warszawskie szkoły. Wśród nich
znalazło się IV LO im. Adama Mickiewicza, XIV LO im. Stanisława Staszica,
oraz nasze kochane XVIII LO im. Jana
Zamoyskiego, nazywane również
„Zamoyem”. W naszej szkole akcja
trwała 5 dni, od 30.11 do 04.12.
Prowadziłem ją osobiście jako reprezentant 145 WDH „Zew”. Przy
ogromnym wsparciu p. Kostowskiej,
która udostępniła swoją salę, oraz
„zalała” koszyk darami , udało się zebrać ogromną ilość rzeczy. Pojechały one na
Białoruś wraz z resztą
produktów, których łącznie uzbierało się 595
paczek,
o
wartości

DWÓR NIE TAKI STRASZNY?

ok. 150 tys. Złotych. Społeczność
szkolna może być dumna, że nasze
liceum wspomogło rodaków na dawnych Kresach. Tamtejsi Polacy są nam
bardzo wdzięczni, gdyż zwyczajne
podarki są dla nich czymś bardzo
ważnym i potrzebnym. Harcerze,
którzy ukończyli 18 lat, mieli tę niekwestionowaną przyjemność pojechania razem z paczkami na Białoruś.
Podróż odbyła się bez przeszkód,
choć mundur Harcerza Polskiego był
rzeczą, która kłuła białoruskich celników w oczy, trzeba było więc
zac snąć zęby i przejść do „cywila”.
Tamtejsi Polacy przyjęli druhów najlepiej jak mogli, dzieląc się wszystkim co
mieli oraz organizując koncert lokalnego chóru. Gdy nadszedł czas powrotu do Warszawy, nikomu z harcerzy nie spieszyło się by wrócić do
normalnego życia.
Z niecierpliwością wyczekujemy
przyszłorocznej akcji, a ja czekam na
18- stkę, aby w końcu móc wybrać
się za wschodnią granicę, na Białoruś.
Moim zdaniem Polska jest tam, gdzie
są Polacy i „dopóki żyją ona żyje
też”, jak to wyśpiewuje Grzegorz
Cichocki w „Nie pytaj o Polskę”

Mikołaj Jaguszewski

S

traszny dwór jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich oper. To dzieło Stanisława Moniuszki – polskiego kompozytora i dyrygenta żyjącego w latach 1819-1872. Czteroaktowa opera została skomponowana w okresie
1861-1864. Dzieł cechuje silne zabarwienie patriotyczne. Było ono popularne
wśród
polskiej publiczności, jednak zostało
zakazane przez władze carskie.
Premiera przerodziła się w manifestację patriotyczną. Wszystko to miało
miejsce po upadku powstania styczniowego. Moniuszko wkrótce potem
został obwołany ojcem polskiej opery
narodowej. Przez ostatnie kilkanaście
lat Straszny dwór był bardzo tradycyjnie i wiernie według wskazówek
autorów odgrywany na deskach
Teatru Narodowego w Warszawie.
Ostatnie takie przedstawienie miało
miejsce w czerwcu ubiegłego roku.
Potem zaczęto przygotowywać nową
inscenizację). Zadanie to przydzielono
światowej sławy brytyjskiemu reżyserowi operowemu — Davidowi
Pountney’owi. Znany jest z podejmowania przedsięwzięć wymagających — przygotowuje inscenizacje
rzadko wystawianych oper oraz całkiem nowe produkcje utworów klasycznych. Opera Moniuszki ma w
kulturze polskiej status wyższy niż te

pozostałe opery. Stanowiło to duże
wyzwanie, tym bardziej, że przygotowywał inscenizację na deski Teatru
Narodowego w Warszawie z okazji
50-lecia jego odbudowy. David Pountney jak zawsze podołał wyzwaniu.
Aby opracować Straszny dwór, przeniósł akcję z XVIII wieku do lat 20.
XX wieku. Realizatorzy nowej inscenizacji zastrzegali, że nie chcą odbierać
sztuce jej arcypolskiego charakteru,
widać jednak przesunięcia, jakie powstały na skutek ich działań. Silne zaakcentowanie formy oraz wyostrzenie i przerysowanie pewnych motywów przywodzi na myśl Gombrowiczowską
groteskę.
Przyćmiło
to wręcz treść sztuki, patriotyczny
charakter. Na scenie widzimy chór
rycerzy jako kawalerzystów Wojska
Polskiego, Stryjenkę w czerni przypominającą sufrażystkę i femme fatale,
Hannę z krótkimi fryzurami zamiast
warkoczy w jedwabnej sukience zamiast staropolskiej sukni. Efekt końcowy wizji Pountneya jest na pewno
wart uwagi. Choć przedstawienia listopadowe — a co za tym idzie
i premiera — już za nami, to
w repertuarze na maj 2o16 również
figuruje ta opera. Nie pozostaje nic
innego, jak wybrać się do Teatru Narodowego i przekonać się na własne
oczy, jaką wizję ma brytyjski reżyser.
Andrea Nowicka
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MAŁE WIELKIE PAŃSTWO

L

iczący niecałe 37 tysięcy
mieszkańców
Liechtenstein
zaliczany jest do najmniejszych
państw świata. Jego powierzchnia jest
tak mała, że wystarczy około godzinna przejażdżka rowerem, by przejechać najdłuższy odcinek pomiędzy
granicami (24 km, niewiele więcej niż
długość pierwszej linii warszawskiego
metra).
Położony w samym sercu Alp Liechtenstein ma powierzchnię 160 km2,
ponad trzykrotnie mniej niż
Warszawa. Jest czwartym najmniejszym państwem w Europie i szóstym
na świecie. W najwęższym miejscu
długość między granicami wynosi
zaledwie 5 kilometrów. Graniczy
ze szwajcarskimi kantonami St. Gallen
i Gryzonia na zachodzie oraz
austriackim landem Vorarlberg
na wschodzie.
Formą rządów jest monarchia
dziedziczna z księciem jako głową
państwa. Od trzynastu lat w wyniku
krajowego referendum zwiększono
uprawnienia księcia, a Liechtenstein
stał się tym samym pierwszym krajem
europejskim, w którym na drodze
demokratycznej
przywrócono
klasyczną monarchię. Ponadto (poza
Uzbekistanem) Liechtenstein jest
jedynym na świecie krajem podwój-

wynosi 9,5 km, wzdłuż której znajdują
się 3 stacje. W 2012 roku w kraju
odbyło się 348 ślubów, o 24 więcej
niż rok wcześniej. W kraju stoi 10
337
budynków
mieszkalnych,
w
których
mieści
się
15 474 gospodarstw domowych.
Diaspora „Liechtensteinczyków” liczy
3,5 tys. osób, żyjących w 60 krajach
na całym świecie. Liechtenstein może
się pochwalić jednym z najniższych na

Orlen). Stopa bezrobocia w 2013 r.
wynosiła niewiele ponad 2%, co daje
461 bezrobotnych (sic!) na cały kraj.
Gospodarka Liechtensteinu od lat
przeżywa duży wzrost, w 2014 r.
wyniósł on prawie 10% (dla porównania w Polsce niewiele ponad 3%).
Na rolnictwo kraju składało się 275
gospodarstw, w których hodowano
łącznie 270 kóz, 300 koni, 1600 świń,
6000 krów i 12800 kur.

nie śródlądowym (czyli nie posiada
dostępu do morza i graniczy z państwami śródlądowymi).

Wielkośc i
o małości

świadc zące

O
rozmiarze
Liechtensteinu
najlepiej mówią liczby. W Liechtensteinie żyje 36 900 mieszkańców
(kilkuset mniej niż w Wołominie),
a w stolicy kraju, Vaduz, mieszka nieco ponad 5 tysięcy osób (340 razy
mniej niż w Warszawie). Cały kraj
obsługuje 16 linii autobusowych,
które długością swoich tras i typem
pojazdów przypominają raczej
autobusy miejskie niż te międzymiastowe. Z kolei długość linii kolejowych, a ściślej mówiąc kolejowej

świecie wskaźników przestępczości
W roku 2002 liczba morderstw w
Liechtensteinie spadła z liczby jednego do zera. Ponadto w ubiegłym roku w kraju wyroki odbywało łącznie
19 osób.
Siła robocza Liechtensteinu jest
o wiele wyższa, bo wynosi 18 tys.
osób (4 tys. osób więcej zatrudnia

Made in Liechtenstein
Z
40-procentowym
udziałem
przemysłu Liechtenstein należy do
najbardziej
zindustrializowanych
krajów świata (jakkolwiek groteskowo by to nie brzmiało). Najbardziej
znaną firmą pochodzącą z Liechten-
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steinu jest Hilti AG, producent
m.in. wiertarek. Ponadto Liechtenstein jest największym na świecie
eksporterem… sztucznych szczęk.
Lokalny potentat w tej dziedzinie,
firma Ivoclar Vivadent, wypuszcza
rocznie 60 milionów zapasowych
zestawów zębów w wielu tysiącach
kształtów i kolorów, co stanowi 40%
wszystkich
sztucznych
szczęk
sprzedawanych w Europie i 20%
na świecie. „O w mordę”, można
by powiedzieć.
Ważną gałęzią gospodarki Liechtensteinu jest sektor bankowy. W kraju
działa 15 banków. Wszystko
spowodowane jest tym, że Liechtenstein zaliczany jest do jednego z kilku
europejskich rajów podatkowych.
Zarejestrowanych firm jest tam
ponad 2 razy więcej niż mieszkańców. Podatki w tym kraju są jednymi
z najniższych na świecie.
Liechtenstein jest też coraz popularniejszym
celem
turystycznym.
W 2014 r. kraj odwiedziło ponad
70 000 turystów, co jest naprawdę
sporym wynikiem, biorąc pod uwagę
rozmiar państwa.

państwem na Starym Kontynencie
z monarchią absolutną jako oficjalnym
ustrojem. Książę ma prawo absolutnego weta w stosunku do ustaw
uchwalanych przez parlament. Żadna
zmiana konstytucji nie może być
również przeprowadzona bez zgody
księcia. Władca nie może jednak
sobie pozwolić na niepopularne
decyzje i dekrety, ponieważ zachowano możliwość zniesienia monarchii
na mocy referendum.
Zmiany ustrojowe sprzed dwunastu
lat tylko utwierdziły konserwatyzm
obecny w strukturach państwowych.
Oficjalną religią panującą jest
katolicyzm jako religia księcia HansaAdama II i jego rodziny. Dopiero w
1984 r. kobiety otrzymały prawo do
głosowania, tym samym Liechtenstein
był ostatnim krajem w Europie, który
zdecydował się na taki krok. Jeszcze
później nastąpiło oficjalne całkowite
zrównanie
praw mężczyzn i kobiet. Miało
to miejsce w 1992 r., trzy lata
po legalizacji jednopłciowych związków partnerskich w Danii.

Państwo to książę

Parlament Liechtensteinu, Landtag,
liczy 25 deputowanych, wybieranych
co 4 lata w demokratycznych
wyborach. Parlament nie posiada
jednak zbyt wiele uprawnień
– większość z nich utracił 12 lat temu
na mocy wspomnianego referendum.

W ogólnokrajowym referendum
w 2003 r. mieszkańcy zdecydowali
o znacznym zwiększeniu uprawnień
księcia kosztem rządu i parlamentu.
Od tej pory Liechtenstein jest
jedynym
(poza
Watykanem)

Parlament kanapowy

Głosowanie obywateli w najważniejszych sprawach państwowych
jest także ważną częścią świata politycznego kraju, podobnie jak
w Szwajcarii. Obywatele decydują
o losach państwa także w przypadku
jawnego braku porozumienia między
deputowanymi.
W kraju działają 4 partie polityczne.
Koalicję rządzącą tworzą obecnie
konserwatywna Postępowa Partia
Obywatelska i socjaldemokratyczna
Unia Patriotyczna, w opozycji pozostają Niezależni i Wolna Lista.
Rząd składa się z 5 ministrów, w tym
premiera i wicepremiera. Jego szefem
jest konserwatysta Adrian Hasler,
który ponadto pełni funkcję ministra
finansów. Oprócz tego istnieją posady ministra spraw wewnętrznych,
sprawiedliwości i ekonomii, ministra
infrastruktury, środowiskai sportu,
ministra spraw zagranicznych, edukacji i kultury oraz ministra spraw społecznych. Liechtenstein, podobnie jak
Szwajcaria, nie jest członkiem Unii
Europejskiej i NATO, a do ONZ
przystąpił dopiero w 1990 r.

Liechtenstein mediami stoi
Pomimo niewielkich rozmiarów
Liechtenstein ma liczne media.
Najważniejsze są dwa dzienniki
Liechtensteiner Vaterland i Liechtensteiner Volksblatt oraz publiczna
stacja radiowa Radio Liechtenstein.
Pierwsza gazeta w Liechtensteinie

powstała w 1863 roku, jednak
zniknęła równie szybko jak się
pojawiła. Po kilku nieudanych
próbach założenia ogólnokrajowej
założono Liechtensteiner Volksblatt,
który ukazuje się nieprzerwanie
od 1878 roku Dziennik ten jest nieoficjalnym organem Postępowej Partii
Obywatelskiej i skierowany jest
do konserwatywnej części społeczeństwa Liechtensteinu. Lewicowcy sięgają po Liechtensteiner Vaterland,
sympatyzujący z Unią Patriotyczną.
Ponadto od 1995 r. w kraju działa
stacja radiowa Radio Liechtenstein,
kontynuująca tradycje rozgłośni istniejącej w kraju w latach trzydziestych.
Przełomowym
w y d ar z e n i e m
w historii Liechtensteinu było powstanie pierwszego kanału telewizyjnego 1FLTV w 2008 r.
Liechtenstein,
niegdyś
niczym
niewyróżniające się jedno z kilkuset
księstewek niemieckich, dziś jest krajem jedynym w swoim rodzaju. Położone w samym sercu Alp państwo
swoimi
niezwykłymi walorami
przyciąga coraz większe rzesze
turystów. Bez przesady Liechtenstein
można nazwać rajem na Ziemi. Malownicze krajobrazy, prawie całkowity
brak przestępczości, bardzo niskie
bezrobocie i zarazem bardzo wysokie
zarobki – można by rzec, że to kraj
idealny do życia.
Robert Bengsz
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Z tarczą czy na tarczy?
– o podniebnych wojownikach

L

otnictwo to niezwykła branża,
gdzie marzenie człowieka
o lataniu łączy się z ogromnym
biznesem, który codziennie podrywa
do lotu tysiące maszyn. Każdy dzień
to czas walki olbrzymich koncernów
produkujących maszyny i linii lotniczych o jak największe zarobki. Między nimi znajdują się piloci,
ci, na których barkach spoczywa
odpowiedzialność za pasażerów.
Starsze pokolenia pilotów to nieraz
bohaterowie wojenni, pracujący
w liniach po ukończeniu służby wojskowej. Jednak jacy są ci podniebny
wojownicy? Czy są oni niezłomnymi
herosami, czy zwykłymi śmiertelnikami? Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista w oczach ludzi,
którzy wymagają od nich czasem zbyt
wiele…
Gdy po raz pierwszy zetknęłam się
z programem o katastrofie lotniczej
wiele, wiele lat temu, zaimponowali
mi ci podniebni żołnierze w charakterystycznych uniformach, walczący
o przetrwanie w sytuacjach kryzysowych. Chesley Sullenberger - sławny
Amerykanin, który posadził samolot
na rzece Hudson, gdy w silniki jego

Airbusa 320 wleciało stado gęsi,
niszcząc je; Richard de Crespigny,
który posadził uszkodzonego Superjumbo,
czyli
Airbusa
A380
(największy współcześnie samolot
pasażerski) na lotnisku w Singapurze
po wybuchu silnika; Carlos Dardano
– jednooki pilot, który jako pierwszy
wylądował Boeingiem 737 bez silników; Tadeusz Wrona, nasz słynny
polski pilot, lądujący na Okęciu bez
podwozia. Ci piloci odnieśli zwycięstwo w bitwie, pokonując przeciwności losu i lądując bezpiecznie, bez ofiar
w pasażerach.
Jednak nie każdy z nich wraca
z tarczą. Na kartach historii wielu
zapisało się jako „ci, co próbowali”,
jednak nie odnieśli sukcesu. Przykładem załogi, która pomimo starań
zawiodła, jest na pewno ta, która
próbowała wylądować w Sioux City.
Przebieg lotu 232 linii United Airlines
dnia 1 czerwca 1989 roku dramatycznie zmienił wybuch silnika, który
przyczynił się do całkowitej utraty
hydrauliki samolotu. Maszyna od tego
momentu była prawie całkowicie
niesterowna. Trzyosobowa załoga
pod przywództwem kapitana Alfreda

Haynesa, wspomagania przez Danny’ego Fitcha (instruktora linii United
Airlines) próbowała posadzić samolot w Sioux City poprzez sterowanie
ciągiem silników, jednak uszkodzenia
maszyny
były
zbyt
duże.
Maszyna w ostatnich sekundach lotu
obróciła się na prawą stronę i rozbiła.
Tragedia pochłonęła życie 112 osób,
a ocalałe 184 odniosło dotkliwe rany.
Choć wiele osób jest pod wrażeniem
dokonań załogi i tego, że była ona
w stanie ocalić tylu pasażerów, załoga
lotu do dziś dnia zadaje sobie pytania:
„Co mogliśmy zrobić, by ocalić więcej
osób?”, „Co zrobiłem nie tak?”, ,,Jaki
błąd popełniłem?”, a w ich oczach
pojawiają się łzy na samą myśl o tym
locie. Stali się oni ofiarami wady
fabrycznej silnika, która postawiła ich
w sytuacji z piekła rodem, zostawiając
okropną bliznę na psychice ocalałych
oraz pustkę po tych, którzy nie przeżyli wypadku.
Co jeżeli samolot rozbija się,
zabierając życie setek ludzi?
W branży lotniczej przywiązuje się
dużą wagę do poznania przyczyn
wypadku. Czasem odpowiedzialność
spada na producenta, czasem na linię
lotniczą, jednak nie raz słyszy się
o błędzie pilota. Wielu z nas zajmując
miejsce w samolocie liczy, że wszystko przebiegnie po naszej myśli, a pilot
nie popełni żadnego błędu. Niestety
nie są to nadludzie, o czym niejedno-

krotnie zapominamy, a obarczanie ich
winą przychodzi nam całkiem bezproblemowo. Jacob van Zanten,
Stanley Key i Zlatko Glušica to trzej
piloci na których barkach spoczęła
odpowiedzialność za katastrofy, choć
tak naprawdę byli oni ofiarami sytuacji.
Dzień 27 marca 1977 roku zapisał się
na zawsze w pamięci ludzkości, jako
data największej katastrofy lotniczej.
Dwa potężne samoloty produkcji
amerykańskiej Boeingi 747, zderzyły
się na pasie startowym małego lotniska Los Rodeos. Maszyny holenderskiego KLM i amerykańskiego Pan Am
zostały skierowane na Teneryfę
po zamachu terrorystycznym na lotnisku w Las Palmas, gdzie początkowo kierowały się obie maszyny.
W sumie na Los Rodeos znalazło się
5 wielkich maszyn, które obsługiwało
zaledwie dwóch kontrolerów. Po
kilku godzinach odwołano alarm
i wznowiono loty. Jednak ze względu
na pogarszającą się pogodę presja, by
jak najszybciej wystartować, stresowała pilotów, a zwłaszcza załogę
KLM. Kapitan maszyny, Jacob van
Zanten, był twarzą linii i zajmował się
przede wszystkim szkoleniem młodych pilotów. Tego dnia wyjątkowo
leciał na trasie, doglądając pracy szkolącego się drugiego pilota. Van
Zanten zdawał sobie sprawę z limitu
godzin, jaki ciąży na załodze, a jego
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przekroczenie skończyć się mogło
utratą pracy. Dlatego był on osobą,
która bardziej niż inni chciała tego
dnia znaleźć się z powrotem w powietrzu. Z racji, że droga kołowania
była zajęta przez czekające samoloty,
kontrolerzy nakazali KLM i Pan Amowi kołować pasem startowym, który
otoczyła mgła. Pan Am miał skręcić
w drogę zjazdu nr 3, jednak z nie do
końca nieznanych przyczyn minęli ją.
KLM wystartował bez zgody i dwie
maszyny rozbiły się, przynosząc
śmierć 583 osobom. Dużą część
winy zrzucono na kapitana Jacoba van
Zantena, jednak stanę w jego
obronie. Mężczyzna był poddany
ogromnemu stresowi wynikającemu
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z restrykcyjnych zasad panujących
w jego firmie. Widoczność znacznie
ograniczona mgłą i problemy
w łączności radiowej uniemożliwiły
mu upewnienie się, czy samolot Pan
Am opuścił pas. Stał się on ofiarą
sytuacji, która sprawiła, że podjął
decyzję śmiertelną w skutkach.
Wykażmy się zrozumieniem dla tego
człowieka. Nikt z nas nie chciałby
znaleźć się w tej sytuacji, co on
i wątpię, by był w stanie poradzić
sobie lepiej od niego. 158 ofiar przyniosła tragedia 22 maja 2010 roku
w Mangalore, Indie. Ta poranna katastrofa ujawniła nawyk pilotów, który
nieraz miał miejsce w kokpicie.
Po odsłuchaniu nagrań z czarnych
skrzynek śledczy z przerażeniem
doszli do wniosku, że kapitan lotu
Zlatko Glušica… spał przez większość
lotu! Zmęczony mężczyzna oddał lot
w ręce drugiego pilota, a sam odsypiał. Po obudzeniu był całkowicie
zdezorientowany i, gdy zauważył,
że samolot jest zbyt wysoko, opuścił
nos maszyny i zaczął gwałtowanie
nurkować. Samolot rozbił się, powodując śmierć większości pasażerów.
Katastrofa ta była jedną z wielu,
w której wyszedł na jaw problem
zmęczenia pilotów. Nieraz mają za
sobą długie dni lotów, czasem
i krótkie sny, odczuwali zmiany stref
czasowych, a w trakcie pracy
monitorują oni przede wszystkim

zautomatyzowane systemy samolotu.
Wdziera się wtedy do kokpitu nuda
i senność. Przypadek Zlatka Glušicy
nie był jedyny. 12 lutego 2009 lot
Continental Airlines 3407 rozbił się
z powodu zmęczenia pilotów. Załoga
w końcowej fazie lotu podjęła złe,
wręcz irracjonalne decyzje, spowodowane olbrzymim zmęczeniem.
Stanley Key był pilotem biorącym
udział w II wojnie światowej. Później
zatrudnił się w brytyjskich liniach lotniczych. W dniu 18 czerwca 1972 roku
był kapitanem lotu z Londynu do
Brukseli. Towarzyszyło mu dwóch
mało doświadczonych pilotów. Był to
okres strajku pilotów, którzy narzekali
na niskie płace. Zwłaszcza młodzi, tuż
po szkoleniu, wykazywali duże niezadowolenie z niewielkiej liczby zarabianych pieniędzy. Z pogardą do nich
odnosili się starsi weterani, tacy jak
Key. Jeszcze przed lotem kapitan wdał
się w kłótnię z jednym z młodszych
kolegów, która odcisnęła swoje piętno na katastrofie. Samolot rozbił się
krótko po starcie, przynosząc śmierć
wszystkim obecnym na pokładzie 118
osobom. Śledztwo zwróciło uwagę na
schowane klapy i sloty, które muszą
być wysunięte w początkowej fazie
lotu, gdyż zwiększają siłę nośną maszyny. Przypuszcza się, że schował je
albo kapitan albo drugi pilot.
Na jaw wyszła również choroba Keya,
który nieświadomie zmagał się

z miażdżycą. Przypuszcza się,
że w wyniku kłótni kapitan doznał
microzawału serca co spowodowało
u niego duży ból i zmniejszyło jego
zdolność do lotu. Dodatkowo
niewielkie doświadczenie drugiego
pilota i inżyniera pokładowego sprawiło, że nie byli oni w stanie poradzić
sobie w trudnej sytuacji, jaka wynikła
ze schowania klap i slotów.
Od
pilotów
oczekujemy,
że będą niezłomnymi herosami,
zdolnymi poradzić sobie z każdym
problemem. Jednak są to tacy sami
ludzie jak my. Bywają zmęczeni,
zestresowani czy chorują. Stawiamy
ich przez kolejnymi wyzwaniami,
kolejnymi utrudnieniami i kolejnymi
problemami. Mają oni takie same
limity jak my. W momencie
katastrofy szukamy jej przyczyny,
chcąc zapobiec kolejnej tragedii. Czy
można obwiniać ludzi, którzy wcale
nie chcieli źle? Pilot pragnie dobra dla
swoich pasażerów, stara się zapewnić
im bezpieczeństwo i komfort lotu,
jednak w obliczu ograniczeń
i wymagań ze stron linii lotniczych,
czy olbrzymiej automatyzacji nie są
oni w stanie zawsze poradzić sobie
z problemami. Dlatego nie miejmy do
nich żalu i wybaczmy im, gdy wrócą
na tarczy ze swojego ciężkiego boju.
Maria Stefaniak
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OGIEŃ NA MORZU
OKRĘTY WOJENNE NA
PRZESTRZENI DZIEJÓW
CZ. I STAROŻYTNOŚĆ

produkcji prawdopodobnie największego okrętu starożytności mogłoby
posłużyć do zbudowania 60 tier). Jak
widać, nie były to przedsięwzięcia
bardzo kosztowne. Co więcej, okręty
tych rozmiarów nie można nazwać
żwawymi. Widzimy to chociażby
na przykładzie bitwy pod Akcjum,

skutecznego abordażu. Kwestia
trzecia: wieże. Otóż bezpośrednio
przed bitwą rozkładano wieże dla
łuczników, co dawało im przewagę
wysokości nad przeciwnikiem. Tak
więc z grubsza statek taki przypominał pływający zamek. Niemniej jednak
używano go przeważnie w celach

gdzie flota Oktawiana Augusta starła
się z siłami Marka Antoniusza
i Kleopatry. Antoniusz, miał w spadku
po flotach wschodnich państw helleńskich wielorzędowe ciężkie okręty,
a August dysponował przeważnie
szybkie
i
bardzo
zwrotne
„jednopoziomowce”. Wynik starcia
mówi sam za siebie. Były jednak też
plusy posiadania tak wielkich
jednostek jak „czterdziestki” – pełniły
one rolę pływających twierdz,
wyposażone w bardzo liczną artylerię
pokładową (skorpiony, balisty, onagery), mogącą dosłownie zasypać wroga
pociskami. Kwestia druga to liczba
żołnierzy na pokładzie, wynosząca
około tysiąca, tysiąca dwustu.
Pewnikiem jest, iż żaden inny okręt
nie byłby w stanie przeprowadzić

reprezentacyjnych. Generalnie rzecz
ujmując, w całej starożytności niewiele
zmieniło się w kwestii marynarki
wojennej. Pojawiały się okręty
większe, lepiej uzbrojone i wyposażone, ale budowa się nie zmieniła.
Wynik starcia „jeden na jednego”
zależał od tego, który okręt pierwszy
pokaże bok, co kończyło się taranowaniem i zatopieniem. Nikt jednak nie
mówi, że były to złe konstrukcje. Na
zamkniętych
akwenach
galery
sprawowały się bardzo dobrze,
o czym świadczy używanie ich przez
państwa włoskie, na przykład
Wenecję, aż do XVII wieku.
Ale o tym innym razem…

D

la naszych przodków morze
było niezwykle ważne. Czcili
je, podziwiali i bali się go.
Uosabiało siłę, upór, nieskończoność.
Jednak nie walczyli na na nim od razu
po zbudowaniu łodzi. Choć zdarzało
się oczywiście, że jedno plemię, chcąc
zaskoczyć drugie, lądowało na ich ziemiach, gwałciło paliło i wracało do
siebie.

Starożytność
Pierwszymi
okrętami
stworzonymi specjalnie do celów
wojennych były helleńskie galery. Ich
główną bronią były tarany, na co większych okrętach okuwane brązową
blachą. Współcześnie klasyfikujemy
je wg. ilości ludzi w jednym rzędzie.
Najstarsze były starogreckie monery,
na których był tylko jeden poziom
wioseł, obsługiwanych przez jednego
żeglarza na każde. I analogicznie diera
(2 ludzi/wiosło). Triera natomiast była
pierwszym typem okrętu, który miał
już dwa poziomy pokładów dla
wioślarzy. Pierwsze z nich zbudował

sycylijski tyran Dionizjos I. Zamawiał
„czwórki” i „piątki” mające w górnym
z trzech rzędów po dwóch, a nawet
po trzech ludzi na wiosło. Wkrótce
inne państwa poszły jego śladem.
W 330 r. p.n.e. Ateny miały w swojej
flocie 18 „czwórek” i 300 Trier. Jednak
prawdziwe potwory pojawiły się
dopiero dwadzieścia lat później.
Po śmierci Aleksandra Wielkiego
w 323 r p.n.e., na ruinach jego
imperium powstały królestwa między
innymi Ptolemeusza i Antygona.
Ci dwaj władcy zapoczątkowali
największy wyścig zbrojeń w historii
starożytności. W 315 r. Antygon
Jednooki zbudował „siódemkę”, a jego
syn, Demeriusz, odpowiedział budową
„ósemek”, „dziewiątek”, „dziesiątek”,
„jedenastek”, „dwunastek”, a nawet
„trzynastek”. (Dla uświadomienia rozmiarów przedsięwzięcia należy
omnieć, że drewno użyte w toku

Jędrek Semkowicz
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PASIKONISZKA
WILK W MYSIEJ SKÓRZE

W

itaj drogi czytelniku!
Od dłuższego czasu
zastanawiałem się co
nowego
wprowadzić
do gazety. Postanowiłem więc
zapoczątkować
pierwszy
cykl
artykułów w historii Gońca! Będą
to artykuły o niesamowitych, rzadkich
i ciekawych zwierzętach z całego
świata ,w których będę je dokładnie
opisywał. Dzisiejszy, premierowy
tekst traktował będzie o prawdziwej
osobliwości i aż dziw bierze, że tak
mało osób słyszało o tym stworzeniu.
Zapraszam serdecznie!

Jest takie zwierzę, które w swym
środowisku
jest
prawdziwym
postrachem. Jest przerażającym
drapieżnikiem, którego boją się nawet
istoty powszechnie uważane za
potwory. Niestraszny mu nawet
10-cio krotnie większy przeciwnik.
Połączenie Chucka Norrisa z Sylwestrem Stallone. Ponadto wyje do księżyca. Czym jest ów wielki wojownik?
Nazywa
się
pasikoniszka
i jest 10-cio centymetrowym gryzoniem. Żyjąca na południu Ameryki
Północnej pasikoniszka jest przedstawicielem gryzoni, dość blisko spok r e w n i o n y m
z myszami i chomikami.
Zamieszkuje półpustynne
tereny, w dzień przebywając w wykopanej
w ziemi norce, a w nocy
polując,
ponieważ
w
przeciwieństwie
do swych krewnych jest
drapieżnikiem. Mało powiedziane, jest prawdziwą maszyną do zabijania.
A co takigo zabija? Otóż
ta mała myszka jest
prawdziwą nemezis dla
skorpionów,
tarantul

i drapieżnych jaszczurów. Jak to możliwe? Mysz ta jest niezwykle agresywna i zwinna, atakuje swe ofiary dostatecznie szybko, by przeciwnik nie
mógł kontratakować. Nawet jeżeli
otrzyma jadowite ukąszenie, nie zrobi
to na niej wrażenia, gdyż jest ona
odporna na większość toksyn występujących w przyrodzie. Cecha ta jest
szczególnie przydatna w walce z najbardziej wymagającym przeciwnikiem
- grzechotnikiem teksaskim. Kilkadziesiąt razy większy wąż nie potrafi
uporać się z małym, ale walecznym
gryzoniem i zamiast nasycić się ssaczym mięsem sam ląduje na talerzu.
Pasikoniszka wiedzie samotny tryb
życia łącząc się w pary tylko w okresie godowym. Przypada on na wiosnę
i lato. Samice i rodzą od dwójki

do szóstki młodych, które zostają pod
jej opieka przez okres 30 dni.
Podczas okresu godowego samce
wydają w nocy dźwięki przypominające wycie. Ciekawą cechą tego
gatunku jest powszechny kanibalizm
połączony z silnym zmysłem terytorialnym. Zwykła walka o terytorium
może się przerodzić w krwawą ucztę.
Na zakończenie dodam, że pomimo
tego, że Pasikoniszka jest jednym
z bardziej zjadliwych do chodowania
zwierząt to jest możliwa do nabycia
w niektórych sklepach zoologicznych.
Jeżeli wiec chcecie sobie kupić
do domu małego mordercę
to możecie to zrobić zupełnie bez
konsekwencji!
Mikołaj Miąsko
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WIOSENNE KONCERTY

P

ierwszy semestr tego, jakże
wyczerpującego
roku
szkolnego dobiegł już końca.
Wielu z nas owe pół roku ciężkiej
pracy
pragnęłoby
zwieńczyć
zasłużonym odpoczynkiem. To jaką
formę przyjmie wymarzony relaks,
zależy już od Nas samych.
Pragnąłbym jednak wskazać pewną
propozycję dla uczniów Zamoyskiego, będącą mistrzowskim opracowaniem sztuki na najwyższym, światowym poziomie.
W pierwszym kwartale obecnego
roku
repertuar
Filharmonii
Narodowej zostanie wzbogacony

o szerszą niż dotychczas ofertę
kompozycji Johanna Sebastiana Bacha
- jednego z najwybitniejszych
kompozytorów wszech czasów.
Johann urodził się wiosną 1685 roku
w małym miasteczku w środkowowschodnich Niemczech - Eisenach.
Pochodził z rodziny luterańskiej,
o głęboko zakorzenionych tradycjach
muzycznych. Do momentu narodzin
wybitnego kompozytora, aż 45
potomków
Hansa
Bacha,
urodzonego w roku 1520, zostało
muzykami. Bach swoje utwory pisał
na różne instrumenty, jednak jest on
kojarzony z grą na organach;
w swoim życiu praktykował również
grę na takich instrumentach jak:
klawesyn, klawikord, skrzypce,
altówka, a także lutnia. W epoce
baroku, w której tworzył fortepian
był dopiero w fazie prototypu; pod
koniec życia testował różne
egzemplarze i modele tego instrumentu, jednak żaden z nich nie wpasowywał
się
w
gusta
wybitnego
muzyka.
Głównym
utrzymaniem Bacha była praca
organisty w wielu kościołach na

terenie Turyngii i Saksonii, podczas
której skomponował większość
swoich utworów (m.in kantaty,
oratoria, msze i fugi). Co ciekawe
w 1733 roku Johann rozpoczął swoje
starania o tytuł nadwornego
kompozytora Augusta III Sasa
ówczesnego
króla
Polski.
Po ciężkich staraniach, maestro
ostatecznie otrzymał upragnione
stanowisko. Kolejnym tajemniczym
i ciekawym aspektem twórczości
kompozytora
były
motywy
matematyczne w kompozycjach
takich jak "Ricercara 6" (motywem
była
tzw. wstęga
Mobiusa),
skomponowany na polecenie króla
pruskiego Fryderyka II .
Utworami
i nstr umental ny mi ,
z których zasłynął Bach były wybitnie

skomplikowane i trudne pod
względem wykonawczym fugi;
najbardziej znane to: Fuga d-minor
ze słynnej Toccaty i Fugi d-minor
BWV565), Fuga c-minor (z Passacaglii
i Fugi c-minor), oraz Fuga
podsumowująca cały jego muzyczny
dorobek - die Kunst der Fuge
(z niem. "Sztuka Fugi"), zawierająca
ponad sto stron zapisu nutowego.
Warto również dodać, iż śmierć
Johanna Sebastiana Bacha (1750r.)
była przełomowym momentem
w historii muzyki - wyznaczała ona
bowiem kres epoki baroku w muzyce
(oczywiście po 1750 roku swoje
kompozycje nadal tworzyli muzycy
barokowi, tacy jak: J.Ph Rameau,
czy Louis-Calude Daquin; jest to data
umowna).
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Muzyka Bacha do dnia dzisiejszego zajmuje ważne miejsce w repertuarze szkół
muzycznych, oraz na scenach filharmonii, w tym, Filharmonii Narodowej. Oto
daty koncertów z pierwszych dwóch kwartałów bieżącego roku:

15 lutego, godz. 18:00

NIEPOKORA

Oddech zamieniony w muzykę - Jak brzmią organy Bacha bez klawiszy?
- wykonuje "BL!NDMAN SAX"

16 lutego, godz. 18:00
Oddech zamieniony w muzykę - Flet, obój i skrzypce, czyli co można wydobyć z drewna? (w rep. m.in J.S Bach)

Wiesz nie musisz odkrywać poezji zebranej
głęboko wypukłą łyżką do sorbetów
ani odpływać łodzią w wody nieznane
samozwańczych patos-wierszokletów.

15 kwietnia, godz. 19:30
Recitale mistrzów (w rep. m.in J.S Bach) - wykonuje Yulianna Avdeeva - fortepian

Cudowne muzyczne maszyny - Jeden,
Panie i Panowie… Jan… Sebastian… Bach

jedyny,

niepowtarzalny…

19 kwietnia, godz. 18:00
Cudowne muzyczne maszyny - Organy w filharmonii naprawdę grają…
- dowód I (w rep. m.in J.S Bach) - wykonuje Olivier Houette - organy

10 maja, godz. 19:00
Recitale mistrzów (w rep. m.in. J.S Bach) - wykonuje Elżbieta Stefańska - klawesyn

19 maja, godz. 19:00
koncert kameralny (w rep. m.in. J.S Bach)
Koncerty odbywają się zgodnie z powyższym repertuarem (szczegółowe
informacje pod adresem: http://filharmonia.pl/). Wszystkich uczniów
Zamoyskiego (jak i również nasze Szanowne Grono Pedagogiczne) zachęcam
do uczestnictwa w tych zjawiskowych wydarzeniach. 
Karol Krzemiński

NATALIA KOSSAKOWSKA

18 kwietnia, godz. 18:00

możesz
miłością poznawać świat krwawy i kręty śpiewną głębinę niemanierycznych toni
lub podduszać ściszonym krzykiem poety
albo głośnym szeptem - jak kto woli...
słuchaj pokornie pieśni cudzej nie swojej
na bok nie-doświadczone złóż uprzedzenia
ucałuj dłoń poezji z wiarą tworzonej
uszanuj inność. wartość milczenia.
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ZŁOTE USTA
Nieważne gdzie, nieważne z kim, ważne żeby wódka była zimna
~prof. Marek Frankowski

TOMEK RATAJCZYK

LK (do dwóch wychodzących z sali uczniów wysłanych po mapy do schowka): Tylko
nie zatrzaśnijcie się tam... [wychodzą] ...bo to może być początek pięknej przyjaźni.
~prof. Leszek Kozłowski
Zastąp mi tę okropną pustkę,
Zachwyć mnie, bardziej niż bym zechciał,
Zachęć… — niech twoje lekkie usta
Złocą mnie, bodaj i na przestrzał,
Zatańcz na moment, byle ze mną,
Zabarw mi myśl na cały tydzień,
Zaświeć wprzód, gdy mi będzie ciemno,
Zaświeć! — tak bardzo chcę Cię widzieć,
Zbyt długo przecież szedłem w mroku
Zwiedziony — któż mi powie, po co? —
Zbyt wiele wszystkich dni jest w roku,
Zamglony żebym chodził nocą
I zostań, proszę, choćby chwilę,
Zachowaj na zaś każdy dąs,
Znacz dla mnie — teraz, teraz! — ile
Tych włosów Twoich jasny brąz…

Komunizm upadł, kapitalizm upada, a prostytucja będzie zawsze.
~prof. Magdalena Szczygielska
Pani mnie nie stawia w roli idioty! Chociaż dobrze mi to wychodzi...
~prof Marek Frankowski
Słychać co jakiś czas trąbienie - najpierw pojedyncze klaksony, potem zaczęły stawać
się coraz bardziej niecierpliwe. A p. Skalmierski na to:
- No zaraz kończę! - krzyknął. Trąbienie ustało.
~prof. Adam Skalmierski
Lewak to brzydkie słowo, kojarzy się z lewatywą.
~prof. Jan Olenowicz
Są dwie wersje kiedy zdałam maturę. Przed potopem.
Tylko nie wiadomo czy biblijnym czy szwedzkim.
~prof. Magdalena Szczygielska spytana od kiedy uczy.
Uczeń: Czyli gdyby nie japońscy marynarze, nie byłoby Zamoyskiego.
Nauczyciel: (cisza) ...Może.
~prof Leszek Kozłowski

Jeśli coś jest różne, a nie równe, to to będzie różnanie, a nie równanie, he he
~prof. Maciej Bugaj

