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OD REDAKCJI
I nastał w szkole czas, kiedy swe pierwsze kroki w nowej szkole stawia rocznik 2002. Wszyscy jesteśmy wdzięczni za to, że stosunkowo szybko nauczył się on nie robić zatorów na schodach. Jakież to musi być ekscytujące zaczynać swą przygodę z liceum. Wielu z nas już prawie zapomniało o
tej przyjemniej adrenalinie i motylach w brzuchu. Być pierwszoklasistą to być pełnym entuzjazmu.
Ile tu nowych kolegów, ile koleżanek można poznać. Jacy mili nauczyciele, jakie ładne kolorowe
tablice na ścianach. Wow, jakie duże zielone boisko… Myślę, że każdy z nas, chociaż raz tak kiedyś
pomyślał… A wraz z upływającym czasem myśli i ludzie się zmieniają… Kurczę, czemu tu jest tak
zimno? Jaki tu wszędzie jest kurz. Czemu nie mogę wyjść ze szkoły na przerwie?... Jeśli jednak nadal trwacie w tym pięknym zauroczeniu, nie będę was od niego odciągał. Mam tylko nadzieję, że
potrwa ono jak najdłużej. W takim przypadku odradzam wam czytanie artykułu pt. „Wstręt”.
Goniec Zamoyski w ten rok rozpoczyna z nowymi siłami i nowym obliczem. Naszą potęgą jest zespołowe działanie. Podobnie jak polscy siatkarze, o których sukcesie dowiecie się w tym wydaniu,
gazetka szkolna podjęła wiele wyzwań i wiele ma ich jeszcze przed sobą. Nowe talenty? Nie brakuje ich. Być może sami zauważycie je przewijając strony naszego pisma. Indywidualne zdolności jednostek niejedną drużynę zaprowadziły do zwycięstwa. Tak było też w przypadku piłkarza Krzysztofa Piątka… czy jak wolicie Wielkiego Piątka.
Może pragniecie odczuć nostalgię po miłych wakacyjnych doznaniach? W takim razie zapraszamy
was do Rzymu. Niejedną osobę to miasto uwiodło, więc może i Ty zaryzykujesz?
Życzę Ci, drogi czytelniku, przyjemnej lektury…

Redaktor naczelny
Lukasz Brierre
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WSTRĘT
Patrycja Witkowska

S

iadasz, rozpoczynasz
akapit i mimo że nie
wiesz, o czym będziesz pisać, wystukujesz
pierwsze słowa na klawiaturze. Oczywiście je usuwasz, tak, jak chciałbyś
usunąć wszystkie swoje
błędy. Piszesz jeszcze raz.
Powoli, skrzętnie omijając
przysłówki, tak jak radził
King, Stephen King. Nie,
nadal jest to beznadziejne.
Odchodzisz od komputera,
upierając się, że herbata
na pewno ci pomoże.
Przystajesz przy czajniku.
Wszystko
jest
mdłe,
zwłaszcza od czasu, gdy
przestałeś słodzić i ogólnie
pić bardziej intensywne
napoje. Lekarz zabronił.
Nie twój co prawda, ale
ten z gazety przeczytanej
w poczekalni u dermatologa. Ten zaś przepisał kolejne maści, powtarzając, jak
to twoja cera się pogarsza
i jeśli dalej będziesz zagryzał zieloną herbatę przyprawianymi orzeszkami, to
nie wyjdzie ona na prostą. Nie wyjdzie, miał rację. Dziewczyna mówiła ci to samo trzy lata temu,
tak samo jak to, że te czarne kropki nie znikną, jeśli nie będziesz oczyszczał twarzy. Dziewczyna też
nie była twoja.
Matuchno najdroższa, cywilizacja idzie do przodu, a woda gotuje się nadal tak samo długo. Zamiast zająć się podstawowymi ludzkimi potrzebami, Elon Musk sprzedaje miotacze ognia. Kiedy to
było? Osiem miesięcy temu? Chyba tak, bo pisali o tym w tej gazecie, którą przyniosła twoja matka, mówiąc, że gdybyś zrobił cokolwiek na miarę tych geniuszy, może twój ojciec by cię choć trochę kochał. Nie potrzebujesz tej miłości, wystarczająco dobrze ci w kawalerce bez jakichkolwiek
kobiet i bezinteresownie przychodzących ludzi. Po co komu miłość? Bardziej przydałby ci się ten
cholerny porządny czajnik.
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Skończyły się te nieszczęsne orzeszki,
więc do pokoju niesiesz samą herbatę,
odkładając ją od razu na bok, bo bez
czegoś smacznego nie będzie tym samym. Zostaje ci pustka, którą trzeba zapełnić produktywną czynnością. Najpierw myślisz o malowaniu, w końcu
zawsze chciałeś to robić, ale przypominasz sobie, że twoja ostatnia styczność z
plastyką odbyła się w gimnazjum, gdy
kupiłeś akwarele w pastylkach i próbowałeś zaimponować dziewczynom z klasy zmysłem artystycznym. Skończyło się
na tym, że przeczytałeś o beznadziejności takich akwareli i wywaliłeś je w cholerę. Świetnie wydane pieniądze, dziewczyna niezdobyta, ale po co ci ona.
Myślisz więc o pisaniu. A nie, przecież
już spróbowałeś robić to dziesięć minut
temu i wyszło jak zwykle. Może powinieneś zapalić, tak robi większość wielkich artystów. Chociaż oni też ćpają, a
ciebie na narkotyki nie stać, co najwyżej
możesz wciągnąć sproszkowane szkło.
Patrzysz po półkach, na których fajki nie
leżały od dawna. Stały się niepotrzebne
w momencie, gdy ludzie odsuwali się od
ciebie w poczekalni u psychoanalityka,
który był zdecydowanie za drogi na twoje możliwości. Chciałeś, żeby się odsuwali, ale może dopiero po tym, jak coś
powiesz. A tak, to przynajmniej teraz
jesteś pewien, że to nie papierosy są
wszystkiemu winne.
Patrzysz na kalendarz, z którego nie wyrywasz kartek,
tylko co roku używasz na nowo. Za tydzień ma cię odwiedzić ona. Nie pamiętasz jej imienia, ale kiedy poprosiła o numer, jakimś cudem zgodziłeś się go jej zapisać. No cóż, szkoda ci jednego. Szkoda ci tego, że
życie jest zbyt przewidywalne, żebyś nie wiedział, że
ona się wystraszy już na widok twojej obskurnej porannej mordy.
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WIELKI PIĄTEK
Rafał Kaszubski

O

becność polskiego napastnika na pierwszym miejscu w klasyfikacji strzelców ligi włoskiej
oraz Złotego Buta, czyli nagrody przyznawanej zdobywcy największej liczby bramek w europejskich ligach, wydawała się abstrakcją. W przypadku drugiego ze wspomnianych rankingów na wysokich miejscach od wielu lat plasował się napastnik Bayernu Monachium Robert
Lewandowski, jednak Serie A (najwyższa klasa rozgrywkowa we Włoszech) nigdy nie mogła pochwalić się tak bardzo bramkostrzelnym napastnikiem pochodzącym z kraju nad Wisłą. Oczywiście
liczne sukcesy osiągają tam tacy zawodnicy jak: Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński z SSC Napoli, Dawid
Kownacki, Karol Linetty i Bartosz Bereszyński z Sampodrii Genua czy Mariusz Stępiński z Chievo
Verona. Niestety żaden z nich w swojej karierze nie zbliżył się nawet do 10 trafień w jednym sezonie. Sytuacja ta jednak prawdopodobnie zmieni się już w tym roku za sprawą 23-letniego Krzysztofa Piątka.

Fot: http://sport.dziennik.pl

Młody napastnik pochodzący z Dzierżoniowa po bardzo udanym sezonie w Cracovii, w którym
zdobył aż 21 bramek, będąc tym samym najskuteczniejszym graczem pochodzącym z Polski w ekstraklasie, przykuł sobą uwagę wielu zagranicznych klubów. Mimo ofert od zespołów topowych
zdecydował się na transfer do średniaka ligi włoskiej Genui, która zapłaciła za niego krakowskiemu klubowi około 4 mln euro. Początkowo niewielu uważało ten transfer za warty uwagi, jednak
sytuacja zmieniła się po pierwszych przedsezonowych sparingach, w których polski snajper zdobył
wiele bramek. Wówczas znaczna część ekspertów doceniła wyczyn Piątka, jednak ostrzegła, że były to wyłącznie spotkania towarzyskie z przeciętnymi rywalami. Ich opinie uległy jednak zmianie,
gdy w swoim oficjalnym debiucie przeciwko Lecce w Pucharze Włoch zanotował 4 trafienia.
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Fot: https://sport.tvp.pl

Sytuacja ta pokazuje, że przed tym jeszcze młodym zawodnikiem dużo pracy i pokory. Musi nauczyć się grać w obronie, dostosowywać się do zaleceń trenera i taktyki. Najważniejsze jest jednak,
by nie uderzyła mu do głowy przysłowiowa ,,sodówka”, wówczas niebawem będziemy mogli cieszyć się z jednego z najlepszych napastników w Europie i spokojnie patrzeć w przyszłość, jeżeli
chodzi o obsadę ataku naszej reprezentacji.
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Fot: https://eurosport.interia.pl

Na tym jednak nie poprzestał i w każdym ze swoich siedmiu pierwszych
meczach w Serie A zdobywał co najmniej jedną bramkę, czego żaden inny
debiutant w historii jeszcze nie dokonał. Ta niesamowita dyspozycja polskiego snajpera wzbudziła żywe zainteresowanie jego postacią ze strony największych gazet na świcie. Włoska ,,La
Gazzetta dello Sport” ostatnio poinformowała, że usługami ze strony Piątka
zainteresowany jest Juventus Turyn, w którym gra już jeden Polak, Wojciech Szczęsny. Z kolei na
sportmediaset.it można przeczytać o rzekomym zainteresowaniu ze strony niemieckich gigantów:
Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. O ,,strzelbie z Genui” mówi także hiszpańskie ,,Mundo
Deportivo”, które z dużym przekonaniem twierdzi, że Piątek może trafić do FC Barcelony, w której
miałby zastąpić powoli starzejącego się Luisa Suareza. Wszystkie te newsy wydają się, póki co,
abstrakcyjne, jednak, jeżeli Polak utrzyma tak niesamowitą formę przez większą część sezonu, to
transfer do jednego z najlepszych klubów Starego Kontynentu będzie bardzo realny. Aktualnie
Krzysztof Piątek jest pierwszym i jedynym zawodnikiem w Europie, który we wszystkich rozgrywkach zdobył co najmniej 10 bramek. Dodatkowo prowadzi on w klasyfikacji Złotego Buta (nagroda
dla najlepszego strzelca w ligach europejskich). Na jego koncie zapisano jednak ostatnio także nieciekawe zachowanie. W meczu z Chievo Verona (wygranym 2 do 0; Piątek strzelił jednego z goli)
otrzymał żółtą kartkę za symulowanie faulu w polu karnym rywala, za co ligowa komisja ukarała
go także grzywną w wysokości 2 tys. euro.

RZYMSKIE WAKACJE

Gabriela Adamczyk

N

Fot: Gabriela Adamczyk

ajlepsze historie podróżnicze to chyba takie, które wydarzyły się przez
przypadek. Decyzję, żeby polecieć
do Rzymu, podjęły za mnie i moją mamę
względnie niskie ceny biletów oraz hoteli,
zamiast zachwyt pięknem miasta. Oczywiście
cieszyłam się z czekającej mnie wyprawy,
jednak raczej z powodu możliwości zobaczenia nowego miejsca niż niesamowitego celu
podróży.

Pod koniec roku szkolnego, kiedy miałam trochę więcej czasu, zaczęłam czytać przewodniki o tym,
co warto zobaczyć w stolicy Włoch. W wyobraźni kreśliłam obraz miasta, które miałam wkrótce
poznać. Starałam się jednak ostrożnie traktować znalezione opisy, iż Rzym to zapierające dech w
piersiach miejsce. Często podobne opisy mijają się z rzeczywistością, a zapowiadane piękne uliczki
wypełniają po brzegi tłumy turystów.
Jednak mimo początkowego braku entuzjazmu, z
każdą minutą w samolocie moja ekscytacja rosła.
Kiedy po dwugodzinnym locie znalazłam się w sercu
miasta, byłam już całkowicie upita wspaniałą wizją
czekających mnie wrażeń.
Każdy dzień rozpoczynał się wczesną pobudką i włoską kawą na śniadanie. Pierwszy punkt mojego zwiedzania stanowił Amfiteatr Flawiuszów. Budowla tak
znana, że stojąc naprzeciwko, miałam wrażenie, iż
patrzę na jedna z wielu pocztówek. Jednak z zachwytu szybko wyrwał mnie hałaśliwy tłum turystów.

Fot: Gabriela Adamczyk

Schronienie znalazłam pośród wysokich drzew Palatynu. Jedno z siedmiu wzgórz, na których powstało
starożytne imperium, było przesycone historią i ciszą. Wzniesienie ozdobione antycznymi ruinami ukazywało także niesamowity widok na średniowieczne
czy barokowe kościoły. Całe miasto poprzez swoją
architekturę wyszeptało mi do ucha wspaniałą opowieść o apodyktycznych cezarach, walecznych rycerzach i wizjonerskich artystach. Wystarczyło tylko
usiąść i posłuchać.

Dla strudzonych zwiedzaniem każda uliczka oferowała pizzę, makarony czy gnocchi w eleganckich
restauracjach lub niewielkich knajpkach, z których morze stolików wylewało się na ulice. Każde
danie było niespotykaną ucztą dla podniebienia i serca.
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Wieczorem idealnym wyborem okazał się spacer przy fontannie di Trevi. Ogromna, barokowa
konstrukcja niemal przytłoczyła mnie swoim pięknem. Centralną postacią budowli jest potężny
Okeanos, przedstawiony w towarzystwie trytonów, a dwa hippokampy, spokojny i wzburzony, ciągną jego rydwan. Natomiast w błękitnej wodzie wyjątkowo urzekły mnie mieniące się złociste monety, wrzucane przez turystów. Według legendy ma to zapewnić powrót do Wiecznego Miasta.

Fot: https://www.globtroter.pl

Nie można chyba uważać, że Rzym został zwiedzony, jeśli nie widziało się Watykanu. Mleczne
kolumny, otaczające plac św. Piotra, znajdujący
się przed bazyliką, to drzwi przenoszące odwiedzających do innego wymiaru. W mieście tak
szalonym i głośnym jak stolica Włoch, Watykan
stanowi wyjątkowe miejsce. Kontrast do stoickiego charakteru placu stanowi wnętrze świątyni, głośne i ozdobione m.in. monumentalnymi
posągami apostołów i „Pietą” Michała Anioła.
Niepowtarzalne wrażanie robi również konfesja
nad ołtarzem głównym, zaprojektowana w stylu
barokowym przez Berniniego, której ogrom dominuje w całym wnętrzu.
Niedaleko Watykanu znajduje się kolejne
wspaniałe wzgórze Rzymu, Janikulum. Pozbawione turystów miejsce odwiedziłam późnym
popołudniem, kiedy jest chyba najpiękniejsze.
Promienie słońca zgrabnie prześlizgiwały się
między rozłożystymi gałęziami sosen pinii, a panorama miasta mieniła się pomarańczowym blaskiem, sprawiając wrażenie skropionej gęstym
miodem.

Wszystkie minuty spędzone w tym magicznym mieście starałam się zapamiętać każdym z moich
zmysłów. W nieistniejącym notatniku zapisałam najpiękniejsze chwile, które zostaną ze mną do
końca moich dni. Na szczęście wrzuciłam do Fontanny di Trevi monetę, bo, cudowny Rzymie, na
pewno jeszcze do ciebie wrócę.
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Fot: Gabriela Adamczyk

Kolejna olśniewająca lokalizacja to Zatybrze. To
właśnie tam został zaklęty prawdziwy duch Rzymu. Stare kamienice porośnięte bluszczem, rowery oparte o ściany, zapach kawy i prania, wiszącego między oknami oraz oczywiście rzymianie leniwie spacerujący w labiryncie zabudowań
lub sączący kolorowe drinki. Ciężkie, gorące powietrze przylegające do każdego skrawka skóry,
pomieszane z okrzykami rozemocjonowanych
mieszkańców wypełniają każdego odwiedzającego poczuciem niezmąconego spokoju i radości.
Aż chciałoby się tam zostać na zawsze!

POLSKIE ORŁY
Rafał Kaszubski

P

iłka siatkowa to sport uprawiany
niemal wszędzie, jednak nie na dużą skalę, dzięki czemu mniejsze
państwa mają szansę w nim zaistnieć i
osiągać fantastyczne wyniki. W Polsce
siatkówkę można nazwać, razem ze skokami narciarskimi, dyscypliną narodową,
jednak mimo tego mało kto wiedział o
planowanych na wrzesień Mistrzostwach
Świata w Bułgarii i we Włoszech. Winowajcą niskiego zainteresowania tym sportem jest z pewnością jego niska medialność. Wszystko może się jednak zmienić,
gdy narodowa reprezentacja osiąga coraz
większe sukcesy.
Na tegoroczny mundial Biało-Czerwoni
przyjeżdżali
jako
obrońcy
tytułu
(zwyciężyli w rozgrywanych w 2014 r. Mistrzostwach Świata, pokonując w finale
reprezentację Brazylii 3:1), jednak tym
razem z pewnością nie byli głównymi pretendentami do tytułu, nawet ze względu
na fakt, że w historii ani razu nie zdarzyło
się, aby jedna drużyna zdobyła dwa mistrzostwa globu z rzędu. Polacy nie zachwycali także w rozgrywanych miniturniejach czy meczach sparingowych, przez
co kibice niemalże o nich zapomnieli i nie
wiązali wielkich nadziei z nową drużyną
prowadzoną przez belgijskiego trenera
Vitala Heynena.

10

W pierwszej rundzie rozpoczynającego się 9 września mundialu Biało-Czerwoni musieli zmierzyć
się w grupie z reprezentacjami: Bułgarii, Iranu, Kuby, Finlandii, Portoryko i Kuby. Pierwszymi przeciwnikami okazali się średnio dysponowani Kubańczycy, z którymi Polacy zwyciężyli 3:1 w setach,
jednak swoją grą nie zachwycili. Ważny był jednak fakt, że wielu młodych zawodników, takich jak:
Artur Szalpuk (rocznik 1995), Aleksander Śliwka (1995), Bartosz Kwolek (1997) czy Jakub Kochanowski (1997) miało szansę zadebiutować na tak dużej imprezie i poczuć piłkę. Szczególnie dobrze
odebrany został występ ostatniego z nich, który swoimi atomowymi zagrywkami niemiłosiernie
męczył kubańskich przyjmujących. Ważne było także nastawienie celowników przez polskich atakujących, czyli Bartosza Kurka i kapitana Michała Kubiaka. Kolejny mecz nasi siatkarze rozegrali z
Portoryko i całkowicie je zdeklasowali, wygrywając 3:0 (25:14; 25:12; 25:15); odnosząc tym samym jedno z najwyższych zwycięstw na całej imprezie. Świetny mecz rozegrał tym razem Olek
Śliwka zdobywając 13 punktów.

Fot: http://www.sport.pl

Kolejną przeszkodą dla rozpędzającej się reprezentacji Polski była ekipa Finlandii, jednak ponownie spotkanie nie okazało się wielkim wyzwaniem dla Polaków, którzy pewnie zwyciężyli 3:1, a wyróżniającą się postacią był kolejny z młodych - Artur Szalpuk, który skończył 18 piłek. Następny
mecz zapowiadał się ciekawiej, ze względu na wysoką formę naszych przeciwników, czyli Irańczyków. Biało-Czerwoni okazali się jednak o klasę lepsi i zwyciężyli 3:0. Ostatni mecz, decydujący o
pierwszym miejscu w grupie, Polacy rozegrali przeciwko dobrze prezentującym się Bułgarom.
Pierwszy set padł łupem ekipy Heynena z upokarzającym dla ich przeciwników wynikiem 25:14.
Spowodowało to jednak rozkojarzenie wśród naszych zawodników, przez co drugi set wygrali gospodarze. Ich radość nie trwała jednak długo, gdyż na najwyższe obroty weszli atakujący Bartosz
Kurek i Michał Kubiak, kończąc mecz odpowiednio z 21 i 18 punktami na koncie, dzięki czemu Polacy zakończyli pierwszą rundę wynikiem 3:1 i z ostatecznym bilansem 5 zwycięstw z maksymalną
liczbą punktów (15). O świetnej dyspozycji Biało-Czerwonych zaczęła wówczas mówić światowa
prasa, zwracając uwagę przede wszystkim na świetną grę naszych młodych zawodników i zabójczy
duet atakujących zwany Ku-Ku, od nazwisk naszych asów.
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Fot: https://navva.org

W drugiej rundzie naszym reprezentantom przyszło się zmierzyć z Argentyną, Serbią i Francją.
Niestety z powodu kontuzji dwa mecze opuścić musiał Michał Kubiak, co okazało się potwornym
ciosem dla kadry. W meczu z południowoamerykańską drużyną zapowiadało się kolejne łatwe
zwycięstwo, gdyż Polacy pierwszy set wygrali 25:16. Niestety następne dwa padły łupem Argentyńczyków. Nadzieje na zwycięstwo dał nam jeszcze czwarty set wygrany przez naszych reprezentantów 25:23. W tie-breaku lepsi okazali się jednak nasi rywale, co oznaczało pierwszą porażkę
polskich siatkarzy na mistrzostwach. Następny mecz zamiast rozwiać obawy kibiców, jeszcze bardziej je pogłębił, ponieważ zakończył się wynikiem 3:1 dla Francuzów. Wówczas o awansie Polaków decydować miał mecz z Serbami, do którego na szczęście przystąpili już w pełnym składzie,
co wyraźnie widać było w ich grze. Pierwszy set zwyciężony przez Biało-Czerwonych 25:17 okazał
się tylko rozgrzewką, ponieważ z minuty na minutę nasi reprezentanci grali coraz lepiej i kolejny
set wygrali 25:16, a ostatni będący przypieczętowaniem ich awansu do finałowej szóstki, zakończył się wynikiem 25:14. Prawdziwy koncert z Serbami rozegrał Bartosz Kurek, zdobywając 21
punktów. Dla polskiego atakującego był to przełomowy moment, który na dobre potwierdził jego
niesamowitą formę. Dodatkową motywacją dla zawodnika Stoczni Szczecin były wspomnienia
sprzed czterech lat, gdy opuścił mistrzostwa świata w Polsce i nie mógł towarzyszyć kolegom w
drodze po złoto.
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W finałowej szóstce Polacy ponownie spotkali się z Serbami, a także stanęli naprzeciw grających
dotychczas niesamowicie Włochów. Mecz z rywalami z Bałkanów, mimo takiego samego wyniku,
był dla naszych reprezentantów dużo trudniejszy, o czym świadczą bardzo niewielkie różnice
punktowe w poszczególnych setach: 28:26; 28:26; 25:22. Swoją kapitalną dyspozycję ponownie
potwierdził Kurek, stając się motorem napędowym naszej drużyny. Świetną robotę wykonywał
także grający na pozycji środkowego Piotr Nowakowski. Zwycięstwo to oznaczało dla Polaków, że
awans do półfinału zapewni im wygranie co najmniej jednego seta w meczu z Włochami. Mimo
wszystko do rozgrywanego 28 września w Turynie meczu polscy siatkarze podeszli z maksymalnym skupieniem, co doskonale zobrazował przebieg pierwszej części spotkania. Polacy grali jak z
nut i znokautowali gospodarzy 25:14. Wówczas wiadome już było, że nasi reprezentanci zagrają o
medale. Zrealizowanie celu minimum pozwoliło trenerowi Heynenowi na przeprowadzenie licznych zmian i pozwolenie wyjściowej szóstce na odpoczynek. Swoja szansę otrzymali wówczas
młodzi i z pewnością pokazali się od dobrej strony. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem
Włochów 3:2, jednak dla zawodników z półwyspu Apenińskiego było to wyłącznie spotkanie pożegnalne, gdyż z drugiego miejsca do półfinałów dostali się Serbowie.

Fot: http://www.sport.pl
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W walce o finał Polacy zmierzyli się z faworytami całego turnieju, czyli reprezentacją Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Większość ekspertów z czystym sumieniem przewidywało zwycięstwo USA, nawet z powodu tego, że półfinał był dla Biało-Czerwonych trzecim meczem z rzędu.
Polacy wydawali się jednak zupełnie tym nie przejmować i zapowiadali walkę do samego końca.
29 września o godzinie 21.15 na PalaAlpitour w Turynie rozległ się pierwszy gwizdek serbskiego
sędziego i obie drużyny rozpoczęły walkę o wielki finał. Już od pierwszych minut widać było wielką motywację i przede wszystkim bardzo wysoki poziom zespołów. Drużyny grały z niesamowitą
skutecznością i jakością godną nie tyle półfinału, co finału mistrzostw świata. Ostatecznie po bardzo zaciętym secie Polacy zwyciężyli 25:22 i byli bliżej upragnionego celu. Sytuacja ta jednak bardzo mocno wpłynęła na Amerykanów, przez co dzięki przepięknej grze udało im się wyrównać,
wygrywając seta 25:20. Fantastyczne spotkanie po stronie naszych przeciwników rozgrywali atakujący Matthew Anderson i rozgrywający Taylor Sander. Szczególnie ten drugi w nieprawdopodobny sposób blokował ataki naszych reprezentantów.

Fot: http://www.sport.pl

Dzięki grze tej dwójki zawodnicy z USA okazali się lepsi także w kolejnym secie i wygrali go z minimalną przewagą 25:23. Jak się okazało, był to dla Polaków sygnał ostrzegawczy i na kolejną część
wyszli z jeszcze większym skupieniem i determinacją, co skutkowało piękną grą i pewnym zwycięstwem 25:20. Wówczas o miejscu w finale zadecydować miał tie-break (ostatni set rozgrywany do
15 punktów). W nim zobaczyliśmy prawdopodobnie najlepszą siatkówkę w całym roku 2018. Polscy siatkarze byli po prostu niesamowici. Zdobywali punkty zagrywkami, blokami i atomowymi
atakami. Szczególną rolę odegrał zwyczajowo Bartosz Kurek, który mecz zakończył z porażającą
statystyką 29 zdobytych punktów. Niewiele gorszy był kapitan Michał Kubiak z 22 ,,oczkami”, z
czego 3 to asy serwisowe. Finalnie Biało-Czerwoni zwyciężyli 15:11 i awansowali do wielkiego finału. Po meczu na ich twarzach nie widać było wielkiej euforii, lecz ciągłe skupienie i gotowość do
kolejnego, już ostatniego spotkania. Potwierdziły to także wypowiedzi, w których mowa była wyłącznie o następnym dniu. Dla polskich kibiców oznaczało to tylko jedno - walkę o złoto.
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Niedzielny poranek zaczął się jednak nieciekawie, ponieważ z polskiego obozu dotarły
informacje, że w treningu udziału nie brał Piotr Nowakowski, który był podstawą polskiej gry w
bloku, Jak się później okazało, była to indywidualna decyzja zawodnika, który chciał się lepiej zregenerować przed wieczornym meczem. W finale Polacy zmierzyli się z reprezentacją Brazylii, co
oznaczało powtórkę z meczu o złoto sprzed czterech lat. Tym razem to jednak Biało-Czerwoni wydawali się mocniejsi, co chcieli udowodnić w spotkaniu. Mecz rozpoczął się od całkowitej dominacji zawodników z nad Wisły, co jest prawdopodobnie zbyt delikatnym określeniem. Nasi siatkarze
byli nie do zatrzymania i zdobywali punkt za punktem. Brazylijczycy wydawali się gubić w poczynaniach podopiecznych Vitala Heynena. Niepowstrzymany był ponownie Bartosz Kurek, który
kończył niemalże wszystkie piłki od swoich kolegów. Dzięki temu pierwszy set zakończył się zwycięstwem Polaków. Wówczas większość widzów było już niemalże pewna, które miejsce zajmą ich
ulubieńcy. Jeżeli jednak ktoś jeszcze się wahał, to Biało-Czerwoni nie pozostawili mu żadnych złudzeń wygrywając drugą część 25:20. Ostatni set był wyłącznie potwierdzeniem kosmicznej dyspozycji Biało-Czerwonych, a zakończył go atomowym atakiem najlepszy zawodnik na boisku, czyli
oczywiście Bartosz Kurek.

Fot: https://sportowefakty.wp.pl
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Po trwającym 97 minut meczu nareszcie przyszedł moment na euforię i świętowanie. Nasi
zawodnicy po raz pierwszy w historii obronili tytuł mistrzów świata, a o wielkości ich sukcesu
świadczą wypowiedzi światowych mediów, które tegoroczny mundial uznały za jeden z najlepszych w historii, jeżeli chodzi o siatkarski poziom. Nie był to jednak koniec radości, gdyż 20 minut
po ostatnim gwizdku przyszedł czas na wręczenie indywidualnych nagród. Najlepszym libero
(zawodnik grający wyłącznie w defensywie) został Paweł Zatorski, który w każdym spotkaniu prezentował równą formę i niejednokrotnie ratował Polaków od straty punktu. Kolejne wyróżnienie
otrzymał Michał Kubiak, którego razem z Brazylijczykiem Douglasem uznano za najlepszego przyjmującego mistrzostw. Swoją statuetkę odebrał także Piotr Nowakowski, który na swojej pozycji
(środkowy) nie miał równych. Największe wyróżnienie musiało jednak trafić do jednego zawodnika, Bartosza Kurka. Polak, grający z podwójną motywacją po średnio udanych pierwszych spotkaniach, z czasem stał się istnym potworem. W każdym meczu utrzymywał ponad 60% skuteczność
ataków, a do tego dokładał także punkty blokiem i zagrywką. Swoją nagrodę nie cieszył się jednak
sam, gdyż zadedykował ją całej drużynie, bez której niczego by nie osiągnął.
Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn z 2018 roku to z pewnością jedno z największych osiągnięć polskiego sportu i na zawsze pozostanie w pamięci kibiców. Dawno nie widziano tak efektownej i efektywnej gry, jaką zaprezentowali Biało-Czerwoni, a cudownym faktem
jest to, że na boisku pokazali się wszyscy zawodnicy. Teraz pozostaje nam czekać na planowane
na 2020 rok Igrzyska Olimpijskie w Tokio, w czasie których wielu naszych zawodników będzie
prawdopodobnie przeżywało szczyt swojej kariery i z pewnością powalczy o złoty medal.

Fot: http://wprost.pl
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ARCHITEKTONICZNA PEREŁKA,
ŚWIADECTWO NASZYCH CZASÓW
Lukasz Brierre

S

Fot: http://pumperdump.com

kąpane w ostrym Australijskim
słońcu białe wycinki kuli, swoją
formą przypominające rozpięte
żagle. Nietypowa struktura,
której odbicie symetrycznie ukazuje
się w wodach portu w Sydney. Unikalna wizytówka miasta i kontynentu. Kto z nas nigdy nie słyszał o słynnej operze w Sydney?
Ten obiekt kandydował nawet do
miana nowego cudu świata w 2007
roku. Choć nie dostał się do prestiżowej „siódemki”, to jednak znalazł się
wśród finalistów tego konkursu. Cóż
zatem czyni go tak wyjątkowym, że o
mały włos stanowiłby świadectwo
dziedzictwa ludzkości? To proste –
jest on modelowym dzieckiem swoich czasów. Czasów XX i XXI wieku –
czasów szybkich wrażeń i kultu pieniądza. Wyjątkowość opery w Sydney
skupia się w dużej mierze na jej nietypowym kształcie, horrendalnie wysokim koszcie budowy i gigantycznym zużyciu energii.

Fot: https://andye023.myportfolio.com

Jej historia sięga roku 1957, kiedy to
miasto ogłosiło konkurs na awangardowy gmach opery. Wygrał go duński architekt Jørn Utzon (wówczas
jeszcze prawie nikomu nieznany). Jak
sam wielokrotnie powtarzał, inspiracją dla jego projektu były żaglowce
cumujące w porcie Sydney, które widział na zdjęciach. Nietypowy, dynamiczny kształt budowli został stworzony z typowych dla współczesnej
architektury materiałów: betonu,
szkła i stali. Jednak dla osiągnięcia
lepszego efektu wizualnego dach
opery pokryto też ponad milionem
drogich, błyszczących białych płytek
sprowadzonych ze Szwecji.
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Fot: https://startsat60.com

Oficjalne otwarcie nastąpiło 20 pąździernika 1973 roku. Wydarzeniu towarzyszyły sztuczne ognie
i muzyka symfoniczna. Pojawiła się na nim nawet uśmiechnięta królowa Elżbieta II. Od tego czasu
budowla przyciąga do siebie licznych turystów. Przynosi ona zatem dochody dla miasta, które
znacząco niwelują wydatki na zużycie prądu. Ilość prądu bowiem, którego wymaga ów kompleks,
mogłaby zaspokoić potrzeby 25 – tysięcznego miasta.
Opera w Sydney jest niewątpliwie ważnym przykładem architektury, obrazującym rozwój człowieka. Rozwoju, który, jeśli będziemy wnioskować ze świadectwa budowy tego obiektu, zmierza w
wątpliwie słuszną stronę.
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Fot: http://widelec.org

Projekt Utzona miał być ukończony w
1963 roku. W rzeczywistości budowa
trwała jednak 10 lat dłużej. Wedle założeń koszty konstrukcji miały nie przekraczać 7 milionów dolarów australijskich, lecz w ostatecznym rozrachunku
przekroczyły ponad 100 milionów (ok.
265 mln zł). By sfinansować budowę
gmachu, potrzebna była ogólnonarodowa loteria i zbiórka pieniędzy. Co więcej, sam Utzon porzucił nadzór nad
swoim projektem w roku 1966 i opuścił
Australię w niesławie. Pozostawił on,
co prawda budynek w ukończonej fazie
konstrukcyjnej, lecz z problemami architektonicznymi na poziomie dachu. Z natury spokojne społeczeństwo australijskie, sfrustrowane niekończącą się budową, zdecydowało się na liczne manifestacje. Temat budowy opery w Sydney wzbudzał olbrzymie emocje. Dalszymi pracami zajęli się
australijscy architekci, którzy zbagatelizowali problem akustyki, tak ważnej w budynku operowym.
Jest to fakt co najmniej szokujący i zasmucający, że najsławniejsza opera na świecie ma wadliwą
akustykę!

Zamoy na zdjęciach

Fot: Justyna Śmigielska

Dziura z serem Zamoyska przedsiębiorczość
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Złote usta

„Większość nauczycielek to kobiety”
~p. prof. Poniatowski

„No to jak teraz zrobicie kssszzz i tutaj ciach… to połączą się nam dwie proste i powstanie
trójkąt.”
~p. prof. Skalmierski

„Ja dobiegam do 306 w pięć sekund, a wy?”
~p. prof. Kozłowski

„K: Rączki umyte?
U: Tak.
K: A mam sprawdzić?”
~p. prof. Kozłowski po powrocie uczennicy z toalety
„(podczas analizy wiersza „Na oczy królewny angielskiej...”, do nieradzącego sobie ucznia)

D: Wejrzyj w czyjeś oczy…
(do ucznia odwraca się w tym celu kolega, klasa w śmiech)
D: Wy gendery małe…”
~p. prof. Deniziak

„D: Motyw teatru w teatrze, noweli w noweli…
U: Mój kolega pokazywał mi kiedyś słoik w słoiku.
D: Słuchaj, możesz mieć babę w babie. Widziałeś kiedyś matrioszkę?”
~p. prof. Deniziak

„U: Chodźmy po maturach na bulwary.
D: A co ty będziesz tam robił?
U: Siedział, obserwował… Spojrzę na rzekę i powiem – panta rhei.”
~uczeń ówczesnej IG w rozmowie z p. prof. Deniziakiem
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