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OD ZAMOYSKIEGO AŻ PO MORZE,

OD REDAKCJI

czyli wywiad z kapitanem Pogorii

J

ak ten czas szybko płynie… to niesłychane, że minęło nam już blisko osiem
miesięcy tego roku szkolnego. Ja się pytam kiedy… każda nowa sytuacja w tych
murach zasila zbiór doświadczeń, głównie tych dobrych. Dla niektórych
zamoyszczaków to już koniec przygód w tym miejscu - nasi starsi koledzy i koleżanki
piszą właśnie matury. Choć trzy dni obowiązkowych egzaminów za nimi, to stres nie
odpuszcza, przed nimi jeszcze egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Dzięki
nauczycielom i ich sumiennej pracy stres jest tylko elementem maturalnej atmosfery,
ponieważ nie muszą bać się o wyniki. Cała redakcja życzy Wam, Maturzyści
powodzenia na egzaminach i w dalszym życiu.

Jędrek Semkowicz: Jak zaczął pan żeglować?
Kapitan: Jako młody chłopak mieszkałem w Warszawie, byłem wtedy uczniem szkoły
Zamoyskiego i właśnie w tamtym czasie pierwszy raz zetknąłem się z żeglarstwem
w ogóle. W czasie wakacji między drugą a trzecią (liceum), popłynęliśmy sobie we
trzech taką Omegą drewnianą z Warszawy, a konkretnie z Zalewu
Zegrzyńskiego na Mazury i z powrotem. I to mi się spodobało. Zacząłem pływać po
śródlądziu, po Mazurach, ileś razy przepłynąłem Narwią na Mazury i w drugą
stronę. Trochę pływałem po Mazurach, trochę po jeziorach Augustowskich.
W którymś momencie stwierdziłem, że spędzam czas wakacyjny głównie na żeglarstwie.
Przestałem wyjeżdżać w góry, głównie nastawiłem się na pływanie łódkami.

Najgorętszy czas zaliczeń to także okres wielkich zmian w Gońcu Zamoyskim.
Wychodzimy naprzeciw naszym kochanym czytelnikom z nowościami. Dzięki
wytężonej pracy jednej z pań redaktorek mamy logo, inni dzielnie piszą artykuły,
drukujemy na innych zasadach niż dotychczas. Tak, zmianę widać już z daleka.
Jestem pełna nadziei, że nasze starania przypadną wam, Czytelnicy, do gustu.

J.S: W jakim wieku pierwszy raz dowodził pan taką większą jednostką jako kapitan?
K: Ale co nazywamy większą jednostką? Jeśli chodzi o żaglowce – pierwszy
raz zacząłem dowodzić Pogorią w roku 2001 jak sądzę, czyli mając około 45 lat,
natomiast dużo wcześniej pływałem i dowodziłem samodzielnie małymi jachtami
(9-12m). Pogoria była pierwszym dużym żaglowcem.

Numer, który obecnie trzymasz, jest niezmiernie ciekawy. Dlaczego? Wspominamy
rejs Pogorią, komentujemy aktualne wydarzenia, obserwujemy szkolną rzeczywistość.
Więcej zdradzać nie będę… sami się przekonajcie.

J.S: Z czym wiąże się stanowisko kapitana? Większość osób nie mających
wcześniej styczności z żeglarstwem morskim uważa, że jest to zajęcie idealne,
wymarzone – wydawanie poleceń, dumne stanie za sterem. Chciałem zapytać jakie jest
pana zestawienie pomiędzy wcześniejszymi oczekiwaniami o byciu kapitanem,
a rzeczywistością?
K: Zastanawiam się co odpowiedzieć, bo nie bardzo wiem o co pytasz. Od czasu kiedy
zacząłem pływać na Pogorii, prawie nie zdarzyło się, żebym pływał na
niej w innej roli. Na innych żaglowcach też zdarzało mi się, pływać jako kapitan. Można
powiedzieć, w tym stuleciu pływam jako kapitan i to mi odpowiada. Jest to funkcja
w mojej ocenie… no na pewno nie najłatwiejsza, bo wymagająca pewnej odporności
psychicznej, jest to przede wszystkim duża odpowiedzialność, z czego załoganci nie
do końca zdają sobie sprawę. Odpowiada się za ludzi przede wszystkim, za ich bezpieczeństwo i za mienie powierzone kapitanowi, czyli statek. I ta myśl właściwie kapitana
nie opuszcza. Ale taka odpowiedzialność oczywiście towarzyszy nie tylko kapitanowi,

Finem iam faciam,
&

JĘDREK SEMKOWICZ

Dla piewszo- i drugoklasistów okres kwitnienia kasztanów to także czas wytężonej
pracy. Maj i czerwiec oznaczają zbliżające się wakacje, ale też - nieuchronnie
- kalendarz zapełniony od A do Z terminami zaliczeń. Teraz na to narzekamy, jednak
za kilka lat pomyślimy, że wcale mnie było nam tu tak źle, a Zamoyski był kuźnią
naszych osobowości. I pojawi się uśmiech na wspomnienie beztroskich lat szkolnych.

J.S: To znaczy, że zamiłowanie do żeglarstwa przyszło z czasem? To się zaczęło panu
podobać?
K: Myślę, że tak. Tak się to stało. Natomiast jeśli chodzi o pływanie po morzach to
zacząłem to robić stosunkowo późno bo chyba miałem już prawie 30 lat
jak pierwszy raz popłynąłem na morze, w połowie lat 80. Ale to tak mi się spodobało że
właściwie już przestałem pływać po śródlądziu i zacząłem pływać wyłącznie po morzu.
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bo przecież załoga, która akurat pracuje, czy mechanik, czy bosman, starsi oficerowie
– oni też gdzieś tam z tyłu głowy mają tę myśl, że są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo załogi statku. Pływanie jako oficer, czy –tym bardziej – jako załoga, to inna
sprawa,
bo
skala
odpowiedzialności
jest
inna
(zależnie
od funkcji), ale nie można powiedzieć, że tej odpowiedzialności nie ma. Wykonując cokolwiek na pokładzie każdy członek załogi ma wpływ na bezpieczeństwo własne, ale też
wszystkich innych.

J.S: Chciałbym zapytać
o jakieś przygody,
które pan przeżył.
Myślę, że podczas
wielu lat, które pan
spędził na morzu, na
pewno zdarzyła się

J.S: Więc pływał pan po wszystkich akwenach? Po Pacyfiku pan pływał?
K: Nie, nie, nie, pływałem tylko po Atlantyku z tych dalszych oceanicznych akwenów.
Nie zdarzyło mi się (jeszcze) pływać po Pacyfiku, ani po Oceanie Indyjskim.
Na Ocean Indyjski zajrzałem tylko leciutko, jak przepłynęliśmy Atlantyk z zachodu
na wschód, to tam w szerokościach arktycznych.
J.S: Planuje pan kiedyś odwiedzić rejony Pacyfiku?
K: Może nie nazwałbym tego planem, bo plan to już jakaś konkretna sprawa,
ale bardzo bym chciał oczywiście. Nazwijmy to takim cichym marzeniem.
J.S: Jak wspomina pan pobyt w XVIII liceum ogólnokształcącym?
K: Z perspektywy lat oczywiście wspomina się ten okres życia bardzo miło, choć, wiem,

JĘDREK SEMKOWICZ

J.S: To znaczy jest pan kapitanem zawodowo? Czy zajmuje się pan czymś innym?
K: Ja mam inny, lądowy zawód, którego się nauczyłem kiedyś tam w młodości na studiach, natomiast zawód żeglarski zdarzało mi się uprawiać przez pewne okresy w życiu,
tak jak powiedziałem – dowodząc, czy to Kapitanem Głowackim wcześniej, czy Concordią później – więc mogę powiedzieć, że to stało się moim drugim zawodem, który od
czasu do czasu wykonuję. Ale to jest taki zawód żeglarza, który sam się jakoś tak ukształtował na bazie hobby.
Ponieważ intensywnie
uprawiane
hobby
przekształca
się
w zawodowstwo.

JĘDREK SEMKOWICZ

J.S: Jaki był największy żaglowiec, na jakim pan pływał?
K: Ja w sumie pływałem (tylko) na trzech żaglowcach . Najczęściej na Pogorii
i chyba jakbym to zsumował to najdłużej, to znaczy największy dystans, chociaż bardzo
duże dystanse pokonałem też na takim żaglowcu kanadyjskim Concordia,
na którym pracowałem (nie pływałem przyjemnościowo, jak na Pogorii, po prostu tam
pracowałem jako kapitan) i przepłynąłem na nim w sumie 25 tys. mil,
czyli całkiem sporo w ciągu kilku lat, po ciekawych obszarach Atlantyku (od północnego
po skrajnie południowy), a trzecim żaglowcem, którym zdarzyło mi się dowodzić był
Kapitan Głowacki, to jest taki już mniejszy żaglowiec, mniej więcej
o 1/3 mniejszy od Pogorii… No może o połowę. Pływałem na nim przez dwa sezony
także jako kapitan. Największym z tych żaglowców była Concordia. Pogoria jest nieco
mniejsza od Concordii, a Głowacki najmniejszy – kieszonkowy żaglowiec.

jakaś sytuacja godna wspomnienia. Czy uważa pan, że warto by jakąś przytoczyć tutaj?
K: Ciężko jest mi przywołać coś, co szczególnie utkwiłoby mi w pamięci. Mógłbym
oczywiście bardzo długo opowiadać o różnych sytuacjach, zdarzeniach, obserwacjach,
których doświadczyłem podczas tych lat pływania. Nic jakoś szczególnie
dramatycznego mnie nie spotkało, za co dziękuję opatrzności, bo wcale mi to
niepotrzebne. Oczywiście były sztormy, nawet tu na Pogorii, tu na Śródziemnym, chyba
tu miałem najsilniejszy wiatr w 2003 bodajże roku.
Tutaj za Korsyką
mieliśmy wiatr o sile przekraczającej słynną 12 w skali Beauforta, wiatr o sile
70-kilku węzłów towarzyszył nam przez pół doby i nas trochę wymęczył. To był rejs
załogowy, tak jak wasz. Załoga była zamknięta pod pokładem, nie wolno jej było wychodzić na górę. Na górze byłem tylko ja i jeden oficer i tak sobie płynęliśmy
z tym sztormowym wiatrem mniej więcej od Elby do Monte Christo (taka wyspa na
południe od Elby), a potem się wydmuchało i zaczęliśmy odrabiać stracony dystans. No
ciekawych rzeczy, jak mówię, było mnóstwo. Na Concordii miałem okazję, jak już wspomniałem, opłynąć wiele różnych rejonów Atlantyckich, a więc byłem
w Ameryce Południowej, czyli Brazylia, Argentyna, tamte strony. Byłem troszeczkę
zauroczony Brazylią… albo nawet nie troszeczkę, całkiem mocno, chętnie bym tam
spędził trochę czasu. Zdarzyło mi się tam spędzić dwa razy po trzy tygodnie bo tam
staliśmy w przerwach semestralnych, odwiedziłem wyspę Tristan da Cunha, która jest
czymś dość wyjątkowym, więc na pewno będę to wspominał zawsze. Widziałem 31 gór
lodowych, które mijaliśmy na Atlantyku południowym. Do jednej nawet
odważyłem się podpłynąć blisko całkiem, mierzyliśmy ją sekstantem, chcieliśmy wiedzieć
jakie ma wymiary, miała 126m wysokości, 450 długości – taki mały
Giewont (przypominała go kształtem), z którego ciągle obsypywał się lód do wody no
i właśnie nie mogliśmy całkiem blisko podpłynąć, bo to byłoby niebezpieczne,
bo ten lód ciągnął się jęzorem za tą górą i mógłby nam zagrażać, więc tylko zrobiliśmy
serię ciekawych zdjęć i odpłynęliśmy dalej. No dużo fajnych wspomnień…

7

8

że wtedy jak byłem tym młodym człowiekiem to marzyłem tylko o tym, żeby ta
szkoła się skończyła. Dzisiejsze wspomnienia, te które przychodzą mi na myśl,
są raczej ciepłe i sympatyczne.

Miejcie nadzieję

J.S: Czyli wspomina pan szkołę dobrze?
K: Przede wszystkim była to zawsze dobra szkoła. Nie wiem, jak jest teraz
w tzw. rankingach, ale wtedy była uważana za jedną z najlepszych co najmniej
w Warszawie, jeśli nie w skali kraju. Pamiętam, że z naszej klasy, czyli tych około 30
osób, wszyscy zdawali na studia i wszyscy się dostali na studia, wtedy egzaminy były
dosyć trudne i wymagające. Ja zdawałem na politechnikę i to były wielodniowe, ciężkie
egzaminy z matematyki, fizyki i języka i punktacja i mnóstwo ludzi
się nie dostawało, natomiast z naszej klasy dostali się wszyscy, co było uważane
za taki dowód wysokiego poziomu, jaki reprezentowała szkoła w tamtym czasie.

J.S: Czy widział pan budynek szkoły w Warszawie? Czy dużo się zmieniło od czasu,
gdy ukończył pan szkołę?
K: Na pewno coś się zmieniło, bo troszkę gdzieś tam błądziłem, nawet ostatnio będąc
chyba w styczniu, ale to błądzenie niekoniecznie jest wynikiem zmian tylko może mojej
ułomnej pamięci. Ogólna topografia szkoły oczywiście się nie zmieniła, natomiast wiem,
że zmiany nastąpiły chyba w obrębie boiska i sal gimnastycznych i tam właśnie zabłądziłem.
J.S: Dziękuję za wywiad.

ANDREA NOWICKA

J.S: A był pan na jakimś spotkaniu absolwentów Zamoyskiego?
K: Nie i nie należę do stowarzyszenia absolwentów, choć wiem, że takie
funkcjonuje od bardzo dawna, ale jakoś nie złożyło się, żebym się skontaktował
z tym stowarzyszeniem. Może jeszcze dodam jako ciekawostkę, że tę samą szkołę pięć
lat przede mną ukończyła moja starsza siostra, a [już nie wiem ile, czekaj]
blisko 40 lat wcześniej, maturę uzyskał w szkole Zamoyskiego mój ojciec, tuż przed wojną. To była zdecydowanie tradycja rodzinna i jak miałem powiedzmy 15 lat to trzeba
było się zdecydować do której szkoły dalej idę i wspólnie z rodzicami podjąłem decyzję,
że będzie to właśnie Zamoyski, bo ojciec kończył Zamoyskiego tuż przed wojną, a moja
siostra parę lat wcześniej przede mną.

JĘDREK SEMKOWICZ

J.S: Czy utrzymuje pan kontakty z Zamoyszczakami?
K: Mamy do tej pory taką niewielką paczkę, choć minęło od matury 41 lat. Kontaktujemy się głównie mailowo. Z kilkoma osobami spotykamy się nieco częściej,
bo jak bywam w Warszawie, a bywam dość często, to staram się spotkać co jakiś czas
z którymś kolegą czy koleżanką. Zdarzały się też spotkania klasowe, no może nie było to
przy
100%
frekwencji,
ale
sporo
osób
się
wtedy
zjawiło.

N

iedziela, 24 kwietnia wydawała
być się normalnym dniem, jednak
takim nie była. Nie zawsze mamy
okazję obserwować takie wydarzenie, jakie
miało miejsce w sercu Polski. W kościele
pod wezwaniem św. Karola Boromeusza
o godzinie 15.00 odbyła się msza żałobna
w intencji majora Zygmunta Szendzielarza
ps. Łupaszka pośmiertnie awansowanego
w wyniku decyzji Ministra Obrony Narodowej, Antoniego Macierewicza najpierw na
stopień podpułkownika (29 lutego 2016r.) a następnie na pułkownika Wojska Polskiego
( 24 kwietnia 2016r.). Kim była osoba, która została pochowana z żołnierskimi honorami
na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych? Jest to jeden z najbardziej znanych
Żołnierzy Wyklętych (nazwa przyjęła się w okresie Polskiej Republiki Ludowej ze względu
na określanie żołnierzy podziemia antykomunistycznego mianem bandytów i wrogów
ojczyzny; obecnie zaczęto używać sformułowania Żołnierze Niezłomni), ułanem z 4 Pułku
Ułanów Zaniemeńskich, jednym z obrońców w kampanii wrześniowej ’39, dowódcą
5 Brygady Wileńskiej AK. Prywatnie mąż Anny Swolkień, kurierki AK aresztowanej w
1943 i wywiezionej na roboty przymusowe do III Rzeszy. Zginęła w 1945 roku podczas
alianckiego nalotu na Wagenschwend (obecnie Limbach w Badeni-Wirtembergii). Mieli
córkę Barbarę (1939-2012), którą po śmierci rodziców opiekował się jeden z braci
Zygmunta Szendzielarza. 5 Brygada AK zwana też Brygadą Śmierci została rozwiązana
w 1944, lecz nie był to koniec jej działalności. Podjęto próbę sformowania jej na nowo
w okręgu białostockim, a następnie na Pomorzu (gdzie zginęła z rąk Urzędu Bezpieczeństwa sanitariuszka Danuta Siedzikówna ps. Inka pochowana uroczyście 3.09.2015
[przyp.red]). W efekcie 5 Brygada połączyła się z 6, wracając na białostockie tereny.
W grudniu 1946 roku mjr Szendzielarz dostał od ministra bezpieczeństwa publicznego
Stanisława Radkiewicza list, w którym był nakłaniany do rozwiązania oddziałów w zamian za możliwość swobodnego opuszczenia Polski. Pod koniec kwietnia 1947 zamieszkał na Śląsku jako cywil. Nie było mu to jednak dane. Przekazawszy bezpośrednie dowództwo nad 6 Brygadą, pozostał w strefie konspiracyjnej, mając zwierzchnictwo nad
komendą. W czerwcu 1948 roku UB rozpracowało i rozbiło Okręg Wileński AK,
w efekcie czego został aresztowany w Jordanowie (30.06). UB wpadło na trop
Szendzielarza podczas przeszukania mieszkania Wandy Minkiewicz, przechwyciwszy
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kartkę pocztową wysłaną z Poronina. Obława była ściśle utajniona, oficjalnie szukano
niezidentyfikowanego góralskiego rozbójnika. Niczego nieświadomy żołnierz wyszedł
przed swoją chatę i został aresztowany.

ANDREA NOWICKA

ANDREA NOWICKA
Został przewieziony do Warszawy i osadzony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej.
Przebywał tam 2,5 roku, był torturowany. W 1950 roku rozpoczął się proces byłych
członków Okręgu Wileńskiego AK. Oskarżeni byli: ppłk Antoni Olechnowicz,
kpt. Henryk Borowski ps. „Trzmiel”, mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”,
ppor. Lucjan Minkiewicz ps. „Wiktor”, Lidia Lwow ps. „Lala” oraz Wanda Minkiewicz
ps. „Danka”. Nie zaprzeczał swojemu udziałowi w podziemiu antykomunistycznym,
nie prosił o łaskę. Wszyscy, oprócz kobiet, zostali skazani przez Mieczysława Widaja
(zastępca przewodniczącego Najwyższego Sądu Wojskowego odpowiedzialny za śmierć
106 żołnierzy podziemia niepodległościowego, dożył swojej starości pobierając 10 tyś.
emerytury, nigdy nie osądzony za swoje czyny) na wielokrotną karę śmierci.
Mjr Zygmunt Szendzielarz został skazany na osiemnastokrotną (!) karę śmierci. Wyrok
wykonano 8 maja 1951 roku w mokotowskim więzieniu strzałem w tył głowy. Jego ciało
zostało pochowane metr pod ziemią na terenie Kwatery na Łączce- w miejscu pochówku wielu współtowarzyszy broni. Zostało odnalezione 62 lata po jego śmierci przez
pracowników Instytutu Pamięci Narodowej podczas prac ekshumacyjnych przeprowadzanych w 2013 roku.

Za udział w wojnie obronnej w 1939 został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy,
w 1944 Krzyżem Walecznych. W 1988 roku prezydent Polski na uchodźctwie, Ryszard
Kaczorowski odznaczył go Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. Ponadto w 2007
na skutek decyzji ówczesnego Prezydenta RP został zaliczony do grona uhonorowanych
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Jego pogrzeb był jedną z największych manifestacji patriotycznych po II wojnie światowej i zgromadził tysiące osób z całej Polski. W uroczystościach uczestniczyła rodzina
zmarłego, Prezydent RP Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, przedstawiciele Parlamentu, harcerze, niezliczona liczba pocztów sztandarowych.
Mszę Świętą koncelebrował biskup polowy Józef Guzdek. Oprócz przedstawicieli władz
państwowych pojawili się przedstawiciele narodu. Były dzieci, była młodzież,
dorośli- matki, ojcowie, osoby starsze, kibice, narodowcy, korporacje akademickie.
Ulicami Warszawy odprowadzili płk. Szendzielarza na Powązki Wojskowe. Poczucie
jedności narodowej, jakie miało miejsce właśnie tam, jest nie do zastąpienia. Nie było
tam tylko opcji krzyczącej „cześć i chwała bohaterom!”, lecz wszyscy. Postać Łupaszki nie
podzieliła Polaków w takim stopniu jakby się można było spodziewać. Powązki rozbrzmiały słowami Mazurka Dąbrowskiego.
Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych starano się zatrzeć poprzez oczernianie ich na
wszelkie sposoby, skazywanie ich na śmierć, odmawiając im godnego pochowania. Przez
wiele lat III RP niewiele się zmieniło. Dopiero w 2011 obchodziliśmy pierwszy
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych ( za sprawą decyzji śp. Lecha Kaczyńskiego).
Skutki propagandy nadal są widoczne. One są i będą, ponieważ będą przekazywane
z pokolenie na pokolenie. Tolerancja to jedna z najstarszych cech Rzeczypospolitej,
trzeba więc próbować to zrozumieć. W każdej kwestii istnieje jednak granica dobrego
smaku, która w tym przypadku jest nierzadko przekraczana. Warto zaznaczyć,
że w przypadku działań wojennych nie ma spraw monobarwnych- okoliczności bywają
złożone, posuwano się do wielu czynów, które nie miałaby miejsca w innym czasie.
Ocena takich osób jak Łupaczko, Bury, Ogień należy do specjalistów, tj. historyków
specjalizujących się w ich zakresie działania. Na przestrzeni wieków w polskim
społeczeństwie wykształcił się model wydawania opinii na zasadzie nie znam się to się
wypowiem. Nie chcemy być oceniani po pozorach, ale niekiedy świadomie lub mniej
świadomie sami to robimy. Pewnych odruchów nie da się wyeliminować jednak świadomość, że można z tym walczyć, jest nader ważna.
Wydarzenie, jakie miało miejsce w ostatnim czasie, skłania nas z pewnością do wielu
refleksji. Jedną z nich, moją osobistą, jest stwierdzenie, że musimy mieć nadzieję. Nadzieję na odkłamanie pewnych kwestii, na najbardziej obiektywny osąd przeszłości i zgodę
narodową.
Pułkowniku… spoczywaj w pokoju
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen
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na konkursachwzmagajczch kreatywności, wiedzy i przygotowania technicznego. Przykładem może tu być zdobycie II miejsca na międzynarodowych zawodach CanSat
w roku 2015 (finał w Portugalii, kategoria Begginers) czy wygrana studentów z Akademii
Górniczo-Hutniczej na tym samym konkursie w Teksasie. Zadaniem uczestników było
skonstruowanie satelity. Polacy pokazali się z naprawdę dobrej strony.
Według portalu crazynauka. pl konkursy robotyczne, informatyczne i matematyczne
to polska specjalność. Nasi rodacy zaznaczyli swój udział w tak poważnych konkursach
jak RobotChallenge, Hello World Open czy Black Sea ROV. Świadczy to o wysokim
zainteresowaniu polskiej młodzieży nowinkami technologicznymi i nauką kierunków
inżynierskich i ścisłych na wysokim poziomie.

De educatione Polonica
cz. II – pieniądze

N
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igdzie w Polsce nie potrzeba pieniędzy tak bardzo, jak w edukacji.
Ta śmiałateza jest efektem moich przemyśleń, a jeśli ktoś sądzi inaczej – cóż,
ma do tego prawo. Postaram się przedstawić Państwu dane – oparte na
badaniach przeprowadzanych przez GUS, Związek Nauczycielstwa Polskiego i inne,
niezależne podmioty – które uświadomią Państwu z jak poważnymi problamami natury finansowej boryka się polska edukacja.
Finanse przeznaczane na oświatę pochodzą z dwóch różnych źródeł. Pierwszym jest
budżet państwa – sektor publiczny, a drugim – sektor prywatny. W tym artykule
skupię się na na tym pierwszym, ponieważ odsetek szkół prywatnych w Polsce jest
zdecydowanie mniejszy od wskaźnika szkół państwowych. Poza tym wkład prywatny
nie stanowi istotnej części finansów przeznaczonych na edukację.
Według pewnego artykułu znajdującego się na portalu forsal.pl nasz kraj przeznacza
na edukację jednego ucznia (od 6. do 18. roku życia) około 200 tysięcy zł. Roczne
wydatki wynoszą w Polsce około 6 300 USD . Oznacza to, że plasujemy się poniżej
średniej krajów OECD (wynosi ona 9 300 USD). Mniej od nas przeznaczają: Meksyk,
Chile, Węgry,
Estonia – odpowiednio 3000 USD, 4 200 USD, 5 300 USD i 6 100 USD. Powyżej
średniej znajdują się Szwajcaria, Norwegia, Szewcja i Finlandia – odpowiednio
14 900 USD, 14 100 USD, 12 800 USD i 10 200 USD. Są to oczywiście wybrane
kraje, ale warto spojrzeć na ich poziom rozwoju gospodarczego. Większe nakłady
na edukację to w skrócie większe PKB krajowe.
Istotne są tu także pensje nauczycieli. Według danych sprzed dwóch lat polscy
pedagodzy znajdują się w grupie najgorzej zarabiających (są to dane OECD). Mniej
od naszych zarabiają nauczyciele słowaccy i węgierscy. Podam średnie wynagrodzenie
roczne pedagoga w szkole średniej w Polsce, a obok średnią UE (w dolarach
amerykańskich):
pensja początkowa – 14 497 – UE: 32 243
po 10 latach pracy – 19 397 – UE: 39 918
po 15 latach pracy – 23 688 – UE: 43 564
najwyższa pensja – 24 693 – UE: 51 212
Oznacza to, że nakłady finansowe zarówno na ucznia, jak i pensja nauczycieli są
w Polsce poniżej średniej UE i OECD. Jak to rokuje? Według Związku Nauczycielstwa
Polskiego możemy spodziewać się marginalizacji naszego kraju na gospodarczej mapie
świata.
Mimo problemów finansowych polscy uczniowie i studenci świetnie radzą sobie

Jeśli nakłady finansowe na edukację w naszym kraju zwiększą się, możemy spodziewać
się jeszcze większej ilości sukcesów. Rządzący już dawno powinni to zauważyć.
My, uczniowie, i Wy, nauczyciele, doskonale zdajemy sobie sprawę z niedofinansowania
polskich szkół. Wiele osób sądzi, że edukacja nie jest tak ważna jak zdrowie.
Samorządowcy nie traktują jej poważnie, bo wspieranie jej nie przynosi szybkich
i łatwych korzyści wyborczych. Jeśli takie podejście nie zmieni się, jedynym racjonalnym
wyjściem z sytuacji może okazać się prywatyzacja szkolnictwa. Ten proces rozprzestrzenia się w Holandii (szkoły prywatne są tam nawet finansowane), Francji i Wielkiej Brytanii. Z kolei w Szwajcarii, Niemczech i Norwegii rola szkolnictwa prywatnego
jest marginalna. Jakie efekty przyniosłaby prywatyzacja w Polsce? Musimy obserwować
trendy europejskie i z roku na rok reformować szkoły publiczne. Dopiero potem, gdy
będą dorównywać tym w krajach rozwiniętych powinniśmy wziąć pod uwagę sektor
prywatny, sprawdzić, jakie procesy byłyby sprzyjające dla zwiększania poziomu edukacji.
Nie wykluczam, że współpraca w tej sprawie szybko przyniesie dobre owoce.
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Coś lata nad nami
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yobraź sobie, że zasiadasz w kokpicie ogromnego Boeinga 747. Jest
wieczór, a ciebie czeka jeszcze wiele godzin lotu. Wystartowałeś w Paryżu
i kierujesz się do Tokio, jednak musisz wylądować w Anchorage,
by zatankować swój transportowiec. Nazywasz się kapitan Kenju Terauchi, wylatałeś
10 000 godzin jako pilot (w tym też masz doświadczenie jako pilot wojskowy) i obecnie
pracujesz we flocie Japan Airlines. Na kalendarzu widzisz datę 17 listopada 1986 roku,
jest po 17-nastej. Nagle z rutynowej pracy odrywa cię widok trzech obiektów, których
nie powinno być koło twojej maszyny. Z niedowierzaniem patrzysz na błyszczące obiekty, dwa mniejsze i jeden większy. Są to dyski w kształcie orzecha, których blask czujesz
na swojej twarzy. Maszyny pracują cicho, nie wydając żadnych hałasów, jakie słychać
u tych wychodzących spod ludzkiej ręki. W słuchawkach nie słychać wezwań kontroli
lotów ani odpowiedzi załóg innych lotów. Połączenie zostało zerwane, a twoja maszyna
leci na oślep w towarzystwie obcych.
Załoga japońskiej maszyny parę minut obserwowała dyski, zwłaszcza dwa mniejsze,
które podleciały bardzo blisko kokpitu. Piloci bezczynnie czekali na rozwój sytuacji,
jednak niezidentyfikowane obiekty latające uniosły się i odleciały na lewo od Boeinga.
Po odzyskaniu połączenia Japończycy informują kontrolę lotów, która kontaktuje się
z wojskiem, sądząc, że były to im podległe maszyny. Wojskowi ze zdziwieniem odbierają
wiadomość i informują, że w tym obszarze nie były przeprowadzane żadne działania
wojskowe. Jednak nie mija dużo czasu, gdy dostrzegają ruch na swoim radarze
i ostrzegają kapitana Terauchi oraz resztę załogi, że za nimi wykryto obce maszyny.
Ich zamiary są nieznane. Pomimo zagrożenia wojsko nie podjęło żadnych kroków,
zostawiając pilotów sam na sam z intruzami
Dwa miesiące później po tamtym wydarzeniu, 29 stycznia 1987 roku znajdujesz się

w kokpicie maszyny Alaska Airlines lot 53. Kierujesz się do Anchorage, a zegar
nieubłaganie zbliża się do wskazania godziny 18:40. Nagle dostajesz informacje
o zarejestrowaniu dużego obiektu za tobą. Z szokiem obserwujesz, jak szybko poruszający się obiekt podobny do opisu załogi Japan Airlines przelatuje obok twojej maszyny
i oddala się na horyzoncie. Chwilę później dostajesz od kontroli ruchu prośbę o telefon
po wylądowaniu w sprawie zaobserwowanych zdarzeń.
Następnego dnia patrzysz na wszystko z perspektywy wojskowego pilota Boeinga
KC-135. Na wysokości 6 tysięcy metrów dostrzegasz cichy dysk w kształcie orzecha,
większy od lotniskowca, który leci 12 metrów od ciebie. Wylatując z Anchorage nie
spodziewałeś się, że będziesz kolejnym obserwatorem obcych na amerykańskim niebie.
Oddychasz z ulgą, gdy dysk znika, jednak to wydarzenie na pewno na długo zostanie
ci w pamięć.
Wiele lat później dochodzi do kolejnej niezwykłej obserwacji niezidentyfikowanego
obiektu latającego. 7 listopada 2006 roku na międzynarodowym lotnisku O’Hare
w Chicago dwunastu pracowników lotniska oraz kilka innych osób widziało duży dysk
unoszący się między chmurami nad wejściem C-17 należącym do linii United Airlines.
Jeden z obserwatorów określił go jako ,,rażący obiekt w kształcie dysku”. Po pewnym
czasie wzbił się on w górę z niewyobrażalną prędkością, zostawiając wielką dziurę
w chmurach. Władze lotniska i linii United zaprzeczają, jakoby doszło do czegokolwiek,
pomimo zapisów z wieży kontrolnej, do której dzwonili zarówno pracownicy naziemni,
jak i piloci przelatujących maszyn, którzy zaobserwowali unoszący się nad ziemią obiekt.
Amerykańska FFA (Federalna Administracja Lotnictwa) uznała, że była to tylko anomalia
pogodowa. Jednak ten organ nadzoru lotnictwa znany jest z zaprzeczania istnienia UFO
i zabrania pilotom opowiadania o wydarzeniach obserwowanych przez nich na niebie.
To właśnie z nimi załoga Alaska Airlines rozmawiała po wylądowaniu, przez co do dziś
nie ma od nich pełnego raportu, jak i od japońskiej załogi z 1986 roku.
Zastanawiające jest, czy obserwowane wydarzenia na niebie to działania wojskowe,
czy faktycznie ziemskie niebie nie należy wyłącznie do rasy ludzkiej? UFO widziane było
niejednokrotnie na przestrzeni dziejów min. przez pilotów pochodzących z przeróżnych
krańców świata, zaczynając od amerykańskich, po europejskich, rosyjskich czy
azjatyckich; zarówno wojskowych i cywilnych. Fani teorii spiskowych wysnuli hipotezę,
że amerykański rząd od dawna współpracuje z obcymi i utrzymuje ich obecność
w tajemnicy, gdyż opinia publiczna nie jest jeszcze gotowa na poznanie prawdy.
Opowiadał o tym emerytowany pracownik strefy 51 Boyd Bushman, który rzekomo
pracował nad napędem antygrawitacyjnym i poznał obcych pochodzących z planety
Quintumni. Wywiad, którego udzielił przed śmiercią, budzi jednak zbyt wiele kontrowersji, by w pełni uznać jego informacje za rzetelne. Podważa się prawdziwość prezentowanych przez niego zdjęć, choć sam mężczyzna w pełni wierzył w to co, mówił
(potwierdziły to badania wariografem). Można również spotkać się z opowieściami
o Rosjanach, którzy zestrzeliwali UFO, by móc odtworzyć kosmiczną technologię.
Jak jest naprawdę? Przekonamy się pewnie za wiele, wiele lat…
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Bezkresne brzmienie

”W styczniu 1975 roku miałem wypadek samochodowy. Nie byłem ciężko ranny,
ale musiałem leżeć w łóżku na wznak i byłem unieruchomiony. Moja przyjaciółka, Judy Nylon,
odwiedziła mnie wtedy i przyniosła płytę z XVIII-wieczną muzyką na harfę. Kiedy już wyszła,
z wielkim trudem nastawiłem płytę i położyłem się z powrotem. Okazało się, że wzmacniacz
nastawiony był na minimalną głośność i jeden kanał był kompletnie głuchy. Ponieważ nie
miałem siły, by się podnieść i wyregulować głośność, dźwięki dochodzące z głośnika były na
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itam serdecznie wszystkich czytelników. Wakacje zbliżają się do nas
ciepłymi, wielkimi krokami, a my wypatrując ich z niecierpliwością, staramy
się dopiąć swego i zebrać jak najlepsze oceny na naszych świadectwach.
Należy jednak dodać, że minione upalne dni nieco ostudziły nasz zapał, zachęcając nas
do bezdusznej symbiozy z naszymi łóżkami. Oddając się bezwstydnej praktyce popołudniowego leżakowania, warto pomyśleć o zapleczu muzycznym niosącym powiew
ukojenia dla naszej spragnionej i umęczonej trudami codziennych zmagań duszy.
"Muzyka jest jak morze – widzisz brzeg, na którym stoisz, lecz drugiego dojrzeć nie
podobna."- H. Sienkiewicz. Polski pisarz w piękny sposób zobrazował oblicze muzyki,
ukazując nam jej potęgę i tajemniczość, bez której zapewne nie była by ona tworem
godnym uwagi słuchaczy. Należy jednak mieć na uwadze, iż okres w którym żył Henryk
Sienkiewicz to przełom dwóch wieków i dwóch epok - neoromantyzmu oraz
modernizmu. Młodość autora przypada na lata 60. i 70. dziewiętnastego stulecia.
Wówczas w repertuarze kompozytorów przeważającym gatunkiem był neoromantyzm,
charakteryzujący się nawiązaniami do historii i rozbudowaną harmoniką; dopiero
w latach 80. nastąpił pewien przełom. W neoromantyzmie głównymi motywacjami
artystów były: przewaga treści nad formą, uczuciowość, indywidualizm i emocjonalizm;
tworzyły się także tzw. szkoły narodowe, np. rosyjska "Wielka gromadka" z Modestem
Musorgskim, Aleksandrem Borodinem i Nikołajem Rimskim-Korsakowem na czele;
w modernizmie zaś postanowiono dokonać pewnych zmian. Jako najważniejszy cel
ówcześni kompozytorzy postawili sobie zarzucenie romantycznych obyczajów,
tj. odejście od emocjonalnej natury utworu muzycznego; moderniści czerpali inspiracje
z techniki i życia codziennego. Pragnęli, aby największe znaczenie w ich dziełach miała
barwa i rytm. Do przedstawicieli owego nurtu należały wybitne postacie takie jak: Gustav Mahler, Claude Debussy, Aleksandr Skriabin i Richard Strauss. Rzec można,
że modernizm zapoczątkował szereg bardzo istotnych zmian w historii muzyki, które
obserwujemy do dnia dzisiejszego.
Ostatnie lata dziewiętnastego wieku były okresem pełnym zmian zarówno w sztuce
i kulturze, jak i w życiu codziennym mieszkańców państw europejskich. Nowe style,
moda, a także rozwijająca się prężnie kinematografia zapoczątkowały odejście od
tradycyjnych wartości wielu aspektów życia ludzkiego. W Europie, a szczególnie we
Francji, zaczęto obawiać się odejścia od tradycyjnych form muzycznych, okres ten więc
nazwano Fin de siècle (z fr. "koniec wieku"); był to czas tendencji do dekadentyzmu
i obawy przed utratą doczesnego dorobku kulturowego. W tym trudnym dla sztuki
czasie pojawił się pewien twórca, komponujący na przekór opinii publicznej. Erik Satie,

bo tak nazywał się ów artysta, uznawany był za najbardziej ekscentrycznego
kompozytora tych czasów. Jego utwory mimo sceptycznego nastawienia publiki, były
bardzo podziwiane przez ówczesnych muzyków, m.in. Claude'a Debussy'ego, dzięki
któremu utwory Satie dotarły do szerszego grona odbiorców. Najważniejszym
założeniem kompozycji Francuza było stworzenie muzyki idealnej jako tła do życia
codziennego, będącej niejako kolejnym meblem domowym, delikatnie wpływającym na
nastrój i samopoczucie człowieka, lecz absorbującym go na tyle mało, aby mógł w tym
czasie wykonywać inne czynności wymagające poświęcenia uwagi. Część muzykologów
doszukuje się w twórczości Satie przejawów minimalizmu - gatunku powstałego w latach 60. dwudziestego wieku, lecz są to tylko przypuszczenia. Faktem, który został
potwierdzony, jest natomiast wpływ dorobku kompozytora na kształtowanie się gatunków awangardowych i współczesnych, takich jak ambient, który rzec można jest niejako
kontynuacją założeń francuskiego kompozytora.
"Musique d'ameublement" (z fr. muzyka-mebel) - takim hasłem Erik Satie podsumował
trzy utwory fortepianowe - Gymnopédies, których jest autorem. Były one zapowiedzią
nowego muzycznego stylu, poruszającego obecnie umysły i serca milionów fanów
na całym świecie. Pierwszym i najbardziej rozpoznawalnym kompozytorem nowego
gatunku jest Brian Eno.
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Ustonóg
Szczyt ewolucji stawonogów

I

stnieje stworzenie, które
w swym środowisku sieje
prawdziwy
postrach.
Dysponuje pełnym wachlarzem zabójczych zdolności,
które wykorzystuje zarówno
do obrony, jak i do ataku.
A do tego posiada najlepiej
wykształcony
wzrok
w świecie przyrody.
Ustonóg, zwany błędnie
krewetką arlekinową bądź
modliszką morską należy do
podtypu
skorupiaków.
Z wyglądu przypomina krewetkę, lecz nie jest z nią spokrewniony. Mierzy między
15
a
30
centymetrów.
Jego
ciało
jest
wyraźnie
podzielone
na segmenty. Na pierwszy rzut oka wyraźnie widoczne są narządy zmysłów. Ustonogi
posiadają jedne z najwyżej rozwiniętych narządów zmysłów wśród zwierząt. Na uwagę
zasługuje szczególnie niezwykle złożone oko. Pozwala mu ono mu widzieć nie tylko
dwanaście podstawowych barw (jak ludzie), lecz także podczerwień, nadfiolet i światło
spolaryzowane, co daje mu niesamowitą przewagę podczas polowania. Ponadto posiadają również dobrze wykształcone czułki, które służą im do odbierania drgań wody.
Jak już wspomniałem, ustonogi są drapieżnikami. Polują przede wszystkim na zwierzęta
bytujące przy dnie, lecz także na małe ryby czy nawet głowonogi. Do zabijania ofiar
służą im dwie zmodyfikowane kończyny przednie, przypominające te u modliszki, lecz
zakończone buławami. Zadają ciosy z nieopisaną, jak na ich rozmiary, siłą i szybkością.
Cios trwa zaledwie kilka setnych sekundy, a ustonóg nigdy nie poprzestaje na jednym
uderzeniu. Ze śmiertelną precyzją uderza zawsze w miękkie punkty ofiary. Hodowanie
ustonogów w akwariach jest wysoce niebezpieczne, ponieważ znane są przypadki
wybijania szyb przez te zwierzęta.
Ustonogi są samotnikami. Nie dziwota, ponieważ największym zagrożeniem dla ustonoga jest inny ustonóg. Zwierzęta te są silnie terytorialne i zażarcie walczą o swoje
królestwa. Ich pokojowy kontakt odbywa się jedynie przy okazji rozrodu. Jaja są składane
w ziemnych jamkach i pilnowane przez samicę. Niewiele zwierząt jest w stanie stanąć
między nią a jej potomstwem.

MIKOŁAJ MIĄSKO

KAROL KRZEMIŃSKI

granicy słyszalności. Wtedy zdałem sobie sprawę, iż można słuchać muzyki w zupełnie inny
sposób: traktować ją jako element otoczenia, w ten sam sposób, co kolor światła i dźwięk
deszczu." - tak twórca opisywał swoje pierwsze spostrzeżenia dotyczące nowej formy
muzycznej. O ile w muzyce klasycznej czy nawet współczesnej utwory budowane są
w oparciu o rytm i melodie, o tyle w ambiencie elementy te nie mają aż tak dużego
znaczenia; głównym zmiennym czynnikiem jest barwa dźwięku, którą kompozytor stara
się manipulować tak, aby uzyskać pożądany efekt. Jest ona włączana do kompozycji jako
"plamy dźwięku" łączone najczęściej krótkimi fragmentami elektronicznej perkusji, które
nadają harmoniczny charakter całemu dziełu. Niekiedy instrumentem przewodnim jest
gitara, jak to w przypadku albumu "Guitar Nova", norweskiego kompozytora Erica
Wollo czy "Rainshadow Sky" Jeff'a Pearc'a. W latach 90. poprzedniego stulecia w klubach techno pojawiać zaczęły się pomieszczenia zwane "chillout room", przeznaczone
do odpoczynku i relaksacji, w których odtwarzana była muzyka ambientowa.
Do znanych przedstawicieli tego nurtu należą również David Helpling i Jon Jenkins.
Bardzo ważnym podgatunkiem ambientu jest tzw. dark ambient, czyli mroczna
odmiana tego gatunku. Do jej najbardziej znanych twórców należą m.in.: Lustmord,
nagrywający swoją muzykę w całości w katakumbach, grotach, jaskiniach, schronach
i koplaniach; Coil czy Raison D'être.
Muzyka
jest
wytworem
ludzkim, bazującym na poglądach, obyczajach, modzie
i wielu innych zmiennych.
To jaka jest lub będzie zależy
od nas samych - jej odbiorców. Fascynującym jednak
faktem jest, iż styl powstały
przed ponad stu laty, co więcej stworzony przez jednego
kompozytora, zdołał przetrwać, odrodzić się i ewoluować w uwspółcześnionej formie.
Tych kilka założeń, które Erik Satie pragnął powołać do życia, odnalazło swoje szerokie
grono odbiorców nie tylko wówczas w jego czasach ale i ponad wiek później. Jeśli chcemy mówić o ponadczasowości jakiegoś wytworu kultury, to w przypadku twórczości
tego wybitnego francuskiego kompozytora mogłaby posłużyć jako temat pracy doktorskiej, jako że nie tylko przetrwała ona w formie niezmienionej, ale była w stanie ewoluować i zainspirować wielu aktywnie działających twórców muzyki. Jeśli zaś poszukujecie
formy muzycznej, która będzie w stanie zregenerować Wasze siły i ukoić Wasze pełne
wątpliwości umysły, spróbujcie zagustować w którymś z wyżej wymienionych gatunków
bądź stylów. Zapewne nie będziecie zawiedzeni.
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Uważaj z kim lecisz, bo różnie to bywa

K

ażdy z nas chociaż raz w życiu słyszał o Lockerbie. Okropny akt terroryzmu,
który zapisał się krwią niewinnych ludzi w historii. Gdy dnia 21 grudnia 1988
roku wybuch rozrywa samolot amerykańskich linii lotniczych Pan Am szczątki
maszyny spadają na szkockie miasteczko Lockerbie, żłobiąc w ziemi krater o głębokości 60 m, zabijając jednocześnie, oprócz pasażerów, kilku mieszkańców. Później służby
potwierdzają informację, że w wyniku katastrofy zginęło 270 osób. Świat zastyga
w szoku. Długie i szczegółowe dochodzenie wyjaśniło, że odpowiedzialność za katastrofę ponoszą libijscy terroryści.

MARIA STEFANIAK

MARIA STEFANIAK
Wypadek ten jest prawie tak znany jak zamach 11 września 2001 roku na World
Trade Center. W historii akty terroryzmu zdarzały się niejednokrotnie. Pierwotnie
porywano samoloty, a pasażerów wykorzystywano jako kartę przetargową. Tak było
w Marsylii, gdy GIGN (francuski oddział antyterrorystycznej żandarmerii narodowej)
uratował pasażerów i załogę Airbusa A300 francuskich linii Air France z rąk
terrorystów ze Zbrojnej Grupy Islamskiej (GIA). Na pokład startującego z Algierii
samolotu 24 grudnia 1994 roku weszło 4 mężczyzn podających się za policjantów,
którzy zaczęli sprawdzali paszporty pasażerów. Gdy żołnierze zaniepokojeni opóźnieniem zaczęli zbliżać się do samolotu, rzekomi policjanci ujawnili swoją prawdziwą
tożsamość i zażądali lotu do Paryża, gdzie miała odbyć się specjalnie zorganizowana
dla nich konferencja prasowa. Zastrzelili algierskiego policjanta i pracownika ambasady

wietnamskiej, jednak władze nie przystały na ich żądania.
Algierczycy zablokowali pas startowy, blokując drogę
ucieczki, a Francuzi wysłali na miejsce swój oddział specjalny GIGN.
Następnego dnia uwolniono kobiety z dziećmi oraz ludzi
z problemami zdrowotnymi. Jednak 170 osób dalej tkwiło w szponach terrorystów. Zabicie trzeciego pasażera
– pracownika ambasady francuskiej – zmusiło Algierczyków do ustąpienia. Zezwolili oni
samolotowi na lot, jednak ten w czasie postoju zużył zbyt dużo paliwa, by dolecieć do
Francji. Zgodzono się na lot do Marsylii, gdzie po zatankowaniu mieli udać się do Paryża.
Jednocześnie francuski wywiad dostał informację, że celem lotu do stolicy ma być rozbicie samolotu w Paryżu. W Marsylii GIGN wykonało brawurową akcję odbicia samolotu,
ratując pasażerów i zabijając wszystkich porywaczy.
Jednak nie zawsze porywacze liczą się z życiem swoim czy ludzi na pokładzie.
Udowodnił to przypadek u wybrzeży Komorów 23 listopada 1993 roku. Boeing 767
Etiopskich Linii Lotniczych został porwany przez trzech młodych Etiopczyków, którzy
obezwładnili drugiego pilota i grożąc wybuchem bomby, zmusili kapitana Abade do skierowania lotu w stronę Australii. Pilot (którego uprowadzano już wcześniej kilka razy!)
wiedząc, że nie wystarczy im paliwa na tak długi lot, kierował samolotem blisko linii
brzegowej. Porywacze nie przejmowali się jego ostrzeżeniami, nie mając szacunku dla
życia nikogo na pokładzie. Byli tak zdeterminowani ucieczką z Nigerii, że byli gotowi
zginąć nad oceanem, byleby opuścić granice kraju . Maszynie skończyło się paliwo
i Abade zmuszony był wodować koło Komorów. Boeing rozbił się, pochłaniając życie
125 osób w tym trzech porywaczy. Pięćdziesięciu ludzi zdołało ocaleć, jednak na zawsze
zapamiętają traumę tamtych wydarzeń.
Jasper Schuringa podziwiany jest za swoją odwagę, gdy ochrona lotniska
chowa się ze wstydu za błędy, które popełniła. 25 grudnia 2009 roku lot z Holandii
do USA linii Northwest Airlines zbliżał się już do Detroit, gdy chmara dymu wzniosła się
znad spodni jednego z pasażerów. Młody Nigeryjczyk Umar Farouk Abdulmutallab
wstrzyknął płyn inicjujący samozapłon do materiału wybuchowego wszytego w jego..
bieliznę! Na szczęścia do wybuchu nie doszło i niedoszły zamachowiec tylko się mocno
poparzył. Obezwładnił go inny pasażer, Jasper Schuringa, dając czas załodze na bezpieczne wylądowanie. Nigeryjczykiem zajęły się odpowiednie służby, a śledczy z niedowierzaniem odkryli niedopatrzenia ochrony lotniska, która nie zwróciła uwagi na Afrykańczyka
podróżującego bez biletu powrotnego i bez najcieńszego płaszczyka do zimnych Stanów
Zjednoczonych. Okazało się, że mężczyzna należał do Al-Ka’idy, o czym została
poinformowana ambasada amerykańska przez ojca chłopaka. Wypadek linii Northwest
dał możliwość rehabilitacji służbom, które mają obowiązek dbać o nasze bezpieczeństwo.
Jednak nie był to odosobniony przypadek. Już wcześniej na pokład wszedł mężczyzna,
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A poszukiwania trwają

O

pinię publiczną poruszają ostatnio liczne sensacyjne wiadomości. W Polsce
jest to afera wokół działań Trybunału Konstytucyjnego, wokół nieumiejących głosować posłów, a jeszcze niedawno ludzie szeroko dyskutowali nad
programem 500+. Świat żył natomiast wydarzeniami z Francji i Belgii, interwencją
USA na Bliskim Wschodzie. Przeciętny użytkownik Internetu czy widz telewizyjny ma
wrażenie, że uczestniczy w kulturze, orientuje się w bieżących wydarzeniach, słowem
utwierdza się w przekonaniu (jest utwierdzany w przekonaniu), że jest człowiekiem
wykształconym i dobrze zorientowanym w świecie, w którym żyje. Przypuszczalnie
jednak niewielu z nich słyszało o Carravagiu, zanim wszystkie media rozbrzmiały jednym głosem, przekazując sensacyjną nowinę: wart 120 milionów euro obraz Carravagia został odnaleziony na strychu!
Wszystko zaczęło się od
przeciekającego
dachu
w Tuluzie. Z powodu
ulewnego deszczu pewne
małżeństwo postanowiło
odwiedzić swój strych.
Przypuszczalnie
nie
spodziewali się, jakiego
odkrycia dokonają, próbując poradzić sobie
z prozaicznym problemem, jakim jest nieszczelny dach. Wiedzieli, że na
strychu znajduje się jakiś
obraz. Kto jednak pomyślałby, że pamiątka po babci okaże się arcydziełem włoskiego
mistrza. Jeszcze stosunkowo niedawno w ludziach był silny instynkt zbieracza
i potrzeba poznawania świata. Za sprawą pojawienia się smartfonów, Internetu, cyfrowych bibliotek i muzeów nastała era zwiedzania świata bez ruszania się
z wygodnej kanapy we własnym domu (ewentualnie z wyjściem po zakupy,
ale i niekonieczne, bo można przecież je zamówić przez Internet z dostawą pod same
drzwi). Cyfrowa reprodukcja stała się głównym narzędziem kontaktu z dziełem sztuki.
Niech dowodem na to będą raczej puste muzea, zapełniające się turystami, którzy
przybywają tam tylko po to, aby obejrzeć dzieła polecane w przewodnikach. Na ich
wyobraźnię oddziałuje raczej szacunkowa wartość tego dzieła niż jego znaczenie dla
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który nie powinien się na nim znaleźć. 22 grudnia 2001 roku Richard Reid, szkolony
przez terrorystów, z biletem w jedną stronę miał w bucie ukrytą bombę. Zatrzymanie
go na 24 h nie przyczyniło się do odkrycia zagrożenia, jakie stwarzał i mężczyzna bez
przeszkód wsiadł na pokład Boeinga 737 American Airlines. W podeszwie jego buta
znajdował się groźny materiał wybuchowy: C4, a sznurówki nasączono nadtlenkiem
acetonu (wyjątkowo niestabilny płyn; niektórzy terroryści wysadzali się w powietrze
chcąc go przyrządzić!). Mężczyzna wyciągnął zapałki, po czym próbował zapalić sznurówkę. Początkowo stewardesa sądziła, że ma do czynienia z nerwowym palaczem, lecz
dopiero gdy zirytowany mężczyzna zdjął but, kładąc go sobie na kolanach i kontynuując
próby podpalenia, pasażerowie i obsługa zorientowali się jakie zagrożenie im grozi. Nim
doszło do wybuchu niedoszły zamachowiec samobójca został obezwładniony i po
wylądowaniu zajęła się nim policja. Okazało się, że zatrzymanie Reida uratowało życie
pasażerów i załogi – Nadtlenek acetonu wyparował przez ten czas o
czym nie wiedział zamachowiec
przez co nie był w stanie uruchomić
bomby.
Gdy myślimy o znanych porywaczach, przypomina nam się ostatni
przypadek zakochanego mężczyzny,
uprowadzającego maszynę Egipt Air.
Jednak
nikt
już
praktycznie
nie pamięta o Polaku, który tak bardzo czuł się Niemcem, że porwał samolot, by wydostać się z kraju. A bombę wniósł w.. torcie! Mieszkaniec Bielska-Białej, Rudolf Olma
wsiadł w 26 sierpnia 1970 roku na pokład An-24 lecącego z Katowic do Warszawy.
W waflach ukrył 400 gram trotylu, oblał czekoladą i wniósł na pokład między owocami.
Gdy samolot wciąż się wznosił, dwudziestu siedmiu pasażerów zobaczyło jak mężczyzna
staje tyłem do kabiny pilotów i krzyczy, że to porwanie. Załoga poinformowała szybko
kontrolę lotów o zaistniałeś sytuacji, ale wszyscy obecno na pokładzie zachowują spokój.
Dotychczasowe uprowadzenia w Polsce kończyły się dobrze. Niestety samolot wykonał
gwałtowny ruch, a trotyl wypadł porywaczowi. Złapał on go w lewą rękę, po czym doszło do niechcianego wybuchu, w wyniku którego mężczyzna stracił nie tyle co dłoń, ale
i oko. Załoga wylądowała bezpiecznie, jednak dla Olmy był to początek niemiłego starcia
z ówczesną władzą. Usprawiedliwienia, że czuł się on Niemcem (jego ojciec pochodził z
Niemiec), a władze PRL-owskie odrzucały jego wniosek o paszport niejednokrotnie, nie
złagodziły wyroku wydanego mu przez sąd. Komunistyczne władze surowo karały próby
ucieczki i mężczyznę zamknięto na 25 lat. Los uśmiechnął się do niego po siedemnastu
latach, gdy w 1988 roku wypuszczono go na wolność. Po paru miesiącach wykupił wycieczkę do Hamburga i więcej go w Polsce nie widziano.
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Dzień otwartych oczu

My, proszę Państwa, zapraszamy
Na taki mały dzień otwarty,
Że każdy tu całymi dniami
Do warty chodzi wciąż od warty.
Tu, kiedy tylko przez próg wchodzisz,
Od razu wita pan Detektyw,
Potwierdza, że już wreszcie to dziś,
Na pierwsze czeka już efekty…
Tu — wszędzie — chodzę na obcasie
I opowiadam w garniturze
O swojej słodkiej, słodkiej klasie
I słodko milczę o maturze.
Matura przecież — trzy tygodnie,
Wszak one zlecą błyskawicznie;
Na dworze jednak tak pogodnie,
W Zamoyu zaś — metafizycznie.
Tu znowu fizyka — dwa światy
W syntezie tańczą bezopornie
I w czystym pędzie; a poza tym
Nie leżą nigdy — w żadnej formie!
Tu każdy jeden nauczyciel
Z kimś mówi perypatetycznie,
Zaś w kawiarence — zobaczycie —
Sieją się ciasta apetyczne.

Tu, gdy się człowiek zmęczy w końcu,
Napije wody się z cytrynką,
A vis-à-vis — wierszykiem w „Gońcu”
Pochwali troszkę się dziewczynkom.
Tu znów rozmowy są z Dyrekcją
W majestatycznej naszej auli,
(Rzecz jasna, milczę z tą obiekcją,
Że jeszcze wczoraj był hydraulik).
Tu gorzko pachnie denaturat,
Lecz to — chemicznych woń doświadczeń,
Wiadomo — po tym, to matura
Chemikom pójdzie jak się patrzy!
Tu jednocześnie czuć i nie czuć,
Że Zamoy w wieku ponad stu lat.
Tu dzisiaj dojrzysz — nie na meczu! —
Jak strzał — koszula pana Szula.
Tu — przejdźmy się dokoła świata,
Zostając, gdzie zamoyski cień…
Ach, szkoda, że trzy tylko lata
Mógł trwać ten jeden krótki dzień!
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rozwoju sztuki. Są, oczywiście, ludzie, dla których obcowanie z dziełem sztuki jest nie
tylko wyjątkową przyjemnością, lecz także przeżyciem intelektualnym, które wzbogaca
ich niezależnie od szacowanej przez specjalistów wartości dzieła, które oglądają.
Świadomość kulturalna Europejczyków jest obecnie na tak zatrważająco niskim
poziomie, że niewiele brakowało, aby obraz Caravaggia uległ bezpowrotnemu
zniszczeniu, o czym rzecz jasna nikt by się nawet nie dowiedział.
Obraz Carravagia miał wielkie szczęście, że bezpiecznie przeleżał nietknięty na strychu
ponad 150 lat. Los wielu arcydzieł potoczył się w XX wieku inaczej. Niech za przykład
posłuży Pomarańczarka A. Gierymskiego. Obraz został podczas wojny wywieziony na
Zachód, odnalazł się przypadkiem na aukcji pod Hamburgiem w 2010 roku. Właścicielka
domu
aukcyjnego
tłumaczyła
się,
że
nie
znała
wartości
dzieła
i nie miała pojęcia o tym, w jaki sposób znalazło się ono na terenie Niemiec.
Podobny los spotkało wiele dzieł europejskiego malarstwa. Lista obrazów, które w nieznanych okolicznościach zaginęły podczas działań wojennych, jest długa
i wciąż więcej jest pytań niż odpowiedzi. Nadzwyczajne zainteresowanie historią
odnalezionego obrazu Caravaggia mogłoby napawać optymizmem, że Europejczycy
są żywo zainteresowani swoim dziedzictwem, chcą je poznawać i z nim obcować.
Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w historiach takich jak ta, najwięcej emocji
wzbudzają wielkie pieniądze – błyszczące jasno w mistrzowskich pociągnięciach pędzla.
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Poeta i złodziej
Gdy księżyc w górze błyszczał,
dodając natchnienia;
Mówił: „Srebrem się mieni
księżyc w Wisły wodzie!”
I zachwycał się lekkim
tańcem światłocienia.

„Wśród takich nocy, o takiej godzinie
któż na ulicę wychodzi?
Błąkać się wtedy może jedynie
poeta albo złodziej.”
~ Włodzimierz Majakowski

Złodziej mówił zaś na to
w złodziejskiej apatii:
„Fakt — poeta pijany! —
nie wie nic o świecie.
Że serce rośnie? Toż to
kardiomiopatia!
Co też przyszło do głowy
znów temu poecie!”
A jemu — wszystko jedno,
o czym sarkał złodziej,

Deklamował, że tak też
widzi siebie z Anią,
Że ona jego Wisłą,
a on — jej Księżycem
I żeby ona chciała
„zostać jego panią”,
I rzucał jeszcze wiele
poetyckich życzeń.
Złodziej — jak by nie patrzeć —
także myślał o niej,
Z tym że wolałby raczej
na pół nocy skraść ją
I trzymać jak najżywiej
nie tylko za dłonie,
To jest — z łupu swojego
czerpać pełną garścią.
Tak kradłby ją co wieczór,
lekkie jej ubranie
Z kasiarską swą precyzją
podważałby fomką,
Podczas kiedy poeta
zerkałby na Anię
I liryczne wyznania
recytował gromko.
Pisałby gładkim pismem
o niej jak o Słońcu,
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Poeta opowiadał,
że jest zakochany,
Warszawie całej krzyczał,
jak serce mu rośnie,
Gdy widzi pannę Anię;
wtedyż jak pijany
Pisałby dla niej wierszem,
zamiast myśleć o śnie.
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Ulica była Smolna
i noc — też jak smoła.
Przechadzali się razem,
paląc papierosy,
Gdzieś tam podczas spaceru
spała jakaś szkoła;
Oni snuli monolog —
łącznie — na dwa głosy.
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„Ulubioną bronią Wołodyjowskiego była:
a) szabla
b) miecz świetlny
c) F-16
d) hulajnoga”
~ p. prof. Przemysław Poniatowski o tym, jakich pytań na
pewno nie będzie na maturze

Z pasją kładąc litery
na jej miękkich ustach;
Złodziej zaś — by się zerwał
po robocie — w końcu
Trza gdzieś skryć swoją dolę —
w mig! Toć zaraz — szósta.

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Słońce rankiem ziewnęło.
Zgasił papierosa,
Rozejrzał się ukradkiem,
po czym wszedł do szkoły —
Autoperypatetyk
o dwóch różnych głosach,
On — na poły poeta
i złodziej na poły.

Wszelkie podobieństwo imion i wydarzeń przedstawionych w utworze jest przypadkowe
i wynika w znacznej mierze z banalnej struktury rzeczywistości.

„No Panowie, robimy Tour de Śmietnik”
~ p.prof. Tomasz Szul
„Ty się w różowym ewidentnie źle się czujesz w przeciwieństwie do mnie”
~ p.prof. Maciej Bugaj o wyborze koloru kredy

TOMEK RATAJCZYK

W spojrzeniu ich obydwu
nie było nikogo,
Poza ich upatrzoną
przez tak długo Anią —
Szli więc z papierosami
całkiem pustą drogą,
A każdemu się śniło,
że on — idzie za nią.

Złote
Usta

„Jeśli Pan nie zamilknie to święto zmarłych stanie się Pana świętem”
~ p.prof. Marek Frankowski
„ Pod rzeką walczyć się nie da. No chyba, że jest się kretem. Ale trudno wyobrazić sobie wojnę kretów”
~ p. prof. Leszek Kozłowski
„ Widzę, że Alicja to taka zakamuflowana opcja niemiecka”
~ p. prof. Przemysław Poniatowski do uczennicy
„Jak ktoś jest nieprzygotowany to nie przychodzi do szkoły bo zarazi innych”
~ p. prof. Edyta Kostrzewa
„ Proszę Pana jedyne co jest niemożliwe to to co kazała robić moja była żona”
~ p. prof. Marek Frankowski
„ No to wtedy dostajesz schizofrenii paranoidalnej z kierunkiem nierówności”
~p. prof. Barbara Kowalczyk-Bijok o mnożeniu nierówności przez niewiadomą
Zapadły wam w pamięć inne teksty naszych nauczycieli? Wysyłajcie je na naszego
e-maila goniec.zamoyski@gmail.com lub na Facebooku: facebook.com/goniec.zamoyski

