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Od redakcji

Nadszedł maj. Nadeszły matury. Ten stresujący i kluczowy moment zadecyduje o przyszłości wielu
Zamoyszczaków. Rozpoczęte egzaminem z języka polskiego 4 – tego, dla niektórych matury skończą się
dopiero 23 – ego maja. Istny miesiąc wyzwań! Życzymy powodzenia przedostatniemu rocznikowi
urodzonemu w XX wieku na egzaminie dojrzałości! Miejmy nadzieję, że wasze rezultaty nie przyczynią się
do obniżenia prestiżu naszego liceum w rankingu „Perspektyw”, co jak wszyscy wiemy, zdarzyło się po
zeszłorocznych wynikach matur.
Niewątpliwie by móc z powodzeniem kształtować swoją przyszłość, niezbędne jest by pamiętać o
przeszłości. Dlatego w tym wydaniu „Gońca” nie brakuje różnorodnych doświadczeń, którymi podzieli się
z wami redaktorzy. W tym numerze będziecie mogli przeczytać m in. o kwietniowym koncercie Lady Pank
na Warszawskim Torwarze, o rejsie na Pogorii, o historii Hitchcock’ a oraz o nieuniknionych zmianach we
światowym futbolu czy również o realiach osoby żyjącej pasją do sportu, w tym przypadku do łyżwiarstwa
figurowego… A na końcowych stronach tego numeru, będziecie mogli odnaleźć, drodzy czytelnicy, poza
nostalgicznym wierszem też niebanalną fraszkę.
Życzę wszystkim bardzo przyjemnej lektury…
Lukasz Brierre
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Aleksandra Godlewska

Makabra w pełnym
blasku słońca

Psychoza to jeden z najbardziej popularnych filmów wszech czasów. Co do tego nikt nie może mieć wątpliwości każdy człowiek, który choć odrobinę interesuje się kulturą popularną (a tym samym filmem) potrafi przywołać w
wyobraźni słynną scenę morderstwa pod prysznicem i czekoladę udającą krew. Jest to niewątpliwie dzieło
przełomowe, wychodzące poza wszystkie schematy, ale przede wszystkim niepokojące. Tak samo jak jego
twórca.
O Alfredzie Hitchcocku powiedziano już chyba wszystko. Analizowano jego filmy, ich przesłanie i sposób, w jaki
powstawały. Zagłębiano się w jego charakter, starano badać złożoną psychikę. Skłonność do ukazywania
morderstw i niezdrowych, skomplikowanych stosunków międzyludzkich wydawały się niestosowne, a wręcz
szokujące. Jednak to właśnie orginalność jego filmów sprawiła, że dziś nazywamy go mistrzem suspensu.
Cała historia Alfreda zaczęła się dość niepozornie. Urodził się na przedmieściach Londynu jako najmłodszy z
trójki dzieci. Uważany był za miłego i dobrze ułożonego chłopca, ale jak sam wspominał, nie miał nigdy
prawdziwego kompana do zabawy. Dzieciństwo upłynęło mu raczej spokojnie, z wyjątkiem faktu, że to właśnie
wtedy wykształciła się jego niechęć (czy lęk?) do policjantów. Duży wpływ na tego młodego, niepewnego siebie
chłopca miała matka. Jane Hitchcock wychowywała swoje dzieci w wierze katolickiej i wymagała całkowitej
szczerości, dlatego mały Alfred codziennie musiał ze szczegółami opowiadać jej, co robił w ciągu minionego
dnia. Dopiero jako młody dorosły wybrał się na pierwszą randkę i spróbował alkoholu.
Rozkładając twórczość tego reżysera na czynniki pierwsze możemy zauważyć, jak duży wpływ mają na nią jego
doświadczenia życiowe. Kreowani przez Hitchcocka bohaterowie to postacie z bogatym i bardzo złożonym
portretem psychologicznym. Często znajdują się w centrum nierozumianych przez siebie wydarzeń, mając na
sumieniu drobne przewinienia czy występki, które zdawałyby się dwuznaczne moralnie. Pojawiająca się w
Psychozie Marion Crane kradnie pieniądze z firmy, w której pracuje, aby rozpocząć nowe życie ze swoim
kochankiem. To złe, prawda? Jednak nie można oprzeć się wrażeniu, że ta młoda kobieta jest niewinna,
przypadkowo wplątana w ciąg wydarzeń, które nigdy nie powinny jej dotyczyć. I tak oto główna bohaterka filmu
ginie po pół godzinie (kolejny doskonały zabieg Hitchcocka). Efekt obowiązkowego suspensu potęguje doskonała
muzyka Bernarda Herrmanna.
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Trudne relacje między ludźmi to także chleb powszedni w jego twórczości. Szczególnie podkreślona zostaje rola
matki, której wątek pojawia się niemal w każdym filmie. Oczywiście najlepszym (bo najwyraźniejszym) tego
przykładem jest Psychoza, w której główny bohater ulega zaburzeniom psychicznym, zniekształcającym
postrzeganą przez niego rzeczywistość. Norman Bates jest jednocześnie dwiema osobami - miłym i uczynnym
właścicielem przydrożnego motelu oraz własną matką, która stara się obsesyjnie kontrolować swojego syna i
chronić go na wszelkie sposoby. To właśnie niezdrowa relacja z rodzicem doprowadziła go do tego stanu. Norma
Bates była okrutną osobą, która przekonywała syna, że wszystkie kobiety są złe, a kontakty seksualne to grzech,
jednocześnie zabraniając mu życia z daleka od niej. Prawdopodobnie ich stosunki miały także charakter
kazirodczy. Szaleńczo zazdrosny o matkę Norman zamordował ją i jej narzeczonego, a następnie kierowany
żalem po stracie Normy wykradł jej ciało i trzymał je w piwnicy domu. Samotnie uwięziony na odludziu, za
jedyne towarzystwo mając wypchane zwierzęta porozstawiane w recepcji motelu, przebierał się za swoją matkę,
starając się zagłuszyć pragnienie jej obecności. Motywy związane z więzami rodzinnymi znajdziemy też w
Północ, północny zachód czy Ptaki.
Oczywiśnie, nie tylko tematyka i niezwykła umiejętność utrzymywania czytelnika w napięciu sprawiają, że filmy
Hitchcocka są teraz uważane za klasyki kina. Intrygujący jest też sposób, w jaki odbiorcy podaje się informacje.
Reżyser nie pokazuje nam historii wprost, ale daje szansę dokładnego przeanalizowania każdego szczegółu i
poczucie uczestniczenia w akcji, czyniąc nas podglądaczami - pośrednio czy bezpośrednio, tak jak poprzez
postać Normana w Psychozie.
Ciekawe były też relacje samego reżysera z aktorami, a raczej - aktorkami. Alfreda Hitchcocka powszechnie
uważano za wielkiego artystę, ale też za mężczyznę odpychającego i pozbawionego wyczucia. Zawieranie
znajomości z kobietami zawsze stanowiło dla niego problem, a z czasem stały się one dla niego źródłem obsesji.
Wypowiedzi niektórych aktorek, dotyczące pracy na planie filmowym, mogą wskazywać na to, że nie szczędził
wulgarnych komentarzy na ich temat i starał się całkowicie je kontrolować. Osobiście dobierał stroje, makijaż i
próbował odizolować je od innych. Kobiety nie miały prawa głosu, a wszelkie próby zwrócenia uwagi na
bezpardonowe zachowanie mistrza kończyły się groźbą natychmiastowego zakończenia ich kariery w przemyśle
filmowym. W produkcjach Hitchcocka pojwia się niezliczona ilość bohaterek, jednak jego bezprzeczną ulubienicą
była Tippi Hedren - nieśmiertelna gwiazda Ptaków. Podobno (to chyba jedno z ważniejszych słów, które jest
potrzebne przy opisywaniu życia i kariery tego reżysera) ten genialny twórca, mający za sobą już wiele sukcesów,
szczerze zakochał się w tej młodej i pięknej kobiecie, która w tym czasie była jeszcze mało znaczącą modelką.
Jednak aktorka stanowczo odrzucała jego zaloty, co wywołało u niego ogromną frustrację. Być może właśnie
dlatego, Tippi nie miała łatwego zadania przy realizacji filmowych wizji Alfreda. Słynna scena z Ptaków, w
której Melanie jest atakowana przez ptaki w budce telefonicznej, była kręcona bez udziału dublerów.
Spanikowane zwierzęta zostały przywiązane do ciała aktorki cienkimi linkami. Nieusatysfakcjonowany reżyser
kazał powtarzać te ujęcia wielokrotnie. Tak samo było w przypadku Kim Novak, występującej w Zawrocie głowy
- kilkakrotnie dublowano scenę, w której Madeleine wskakuje do lodowatej wody. W kolejnym filmie Marnie
została umieszczona scena gwałtu na głównej bohaterce, oczywiście granej przez Hedren - podobno całkowicie
nieuzasadniona, pogrzebała potencjał filmu. Jednak współpraca nie wszystkich aktorek z tym reżyserem
przebiegała w taki sposób. Grace Kelly i Marlene Dietrich miały całkowicie oczarować Hitchcocka. Warto
dodać, że był on wtedy w związku ze swoją długoletnią żoną, Almą, która pracowała przy powstawaniu
wszystkich jego produkcji. Z tego związku urodziło się tylko jedno dziecko - córka Patricia.
Alfred Hitchcock nie jest dla nas postacią oczywistą. Możemy spotkać się z tak różnymi opiniami na jego temat,
że bez trudu można uznać go za postać kontrowersyjną. Jednak jako twórca wniósł ogromny wkład w rozwój
współczesnej kinematografii. Jego nowatorstowo i orginalność (zarówno formy, jak i treści) być może
całkowicie zmieniło tory, po jakich potoczyła się historia filmu.
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Pogoria
Gabi Adamczyk

23 marca 2018 roku czterdzieścioro uczniów naszej szkoły zebrało się na parkingu przy Torwarze w oczekiwaniu
na rozpoczęcie (choć brzmi to odrobinę ckliwie) wspaniałej przygody.
Do Genui przyjechaliśmy późnym rankiem kolejnego dnia (pozwolę sobie pominąć podróż autokarem i od razu
przejść do meritum). Nie był to zbyt spektakularny początek, gdyż przywitał nas deszcz. Jednak kiedy zajęliśmy
się przenoszeniem bagaży i jedzenia na statek, w powietrzu zawisła ekscytacja i dobry humor. Zostawiliśmy
swoje rzeczy na kojach (notka dla niezorientowanych: są to łóżka na statku) i poszliśmy posłuchać niedługiego
wykładu o życiu na Pogorii. Wydaje mi się, że wtedy każdy z nas poznał również swojego oficera.
Mojej wachcie jako pierwszej przypadała wachta kambuzowa (dyżur w kuchni). Zawsze wiedziałam, że w kuchni
jest sporo pracy, ale nie spodziewałam się, iż wydawanie obiadu i obsługiwanie załogi poprzedniej, jak również
naszej, będzie takim wyzwaniem. Przysięgam, to były najszybsze 4 godziny w moim życiu. A potem trzeba
oczywiście jeszcze pozmywać naczynia, posprzątać stoły oraz zjeść samemu. Później mieliśmy czas wolny,
spędzony na rozmowie i zakończony dość wcześnie ogromną potrzebą snu.
Pobudka na statku przypadała na godzinę 7 (wachta kambuzowa 30 minut wcześniej, aby przygotować śniadanie),
co dawało całkiem przyzwoitą ilość odpoczynku. To dzisiaj miał być wielki dzień wypłynięcia. Podekscytowani
poszliśmy na codzienny apel, aby dowiedzieć się, że… jeśli wiatr nie zelżeje nie ruszmy się z portu. Oczywiście,
jak na złość, wiało mocno cały dzień, a więc czekała nas kolejna noc w Genui.
Całe szczęście, że następnego dnia pogoda łaskawie się poprawiła i udało nam się wypłynąć. Do dzisiaj nie mogę
wyjść z podziwu, jak można tak zgrabnie wyjść z portu tak wielkim statkiem. Z moich doświadczeń z żeglowania
po Mazurach wynikało, że obowiązkowe jest obicie kilku innych jachtów czy sytuacja bliska temu. Natomiast
tutaj wszystko szło gładko i precyzyjnie.
Przez około pół godziny nie docierało do mnie, że autentycznie wypłynęliśmy i jesteśmy na morzu. Może się to
wydawać absurdalne, jednak tak właśnie było. Po prostu siedziałam i patrzyłam się na piękny błękit akwenu, a
słońce przyjemnie grzało mi twarz.
Tego dnia przypadła mi pierwsza wachta nawigacyjna na morzu, od godziny 20 do 24. Nie ma wielu
piękniejszych rzeczy niż rozgwieżdżone niebo, obserwowane ze środka wodnego pustkowia.
Kolejnego dnia przypłynęliśmy do Portoferraio na Elbie. Ku naszej ogromnej uciesze pogoda dopisywała, a my
mogliśmy beztrosko chodzić po wyspie aż do wieczora. Jest to naprawdę niezwykle urokliwe miejsce. Czymś, co
zdecydowanie skradło moje serce, było kolorowe pranie porozwieszane przy oknach niemal każdego mieszkania.
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Idealnie wpisywało się to w krajobraz pełen niewielkich ceglasto-pomarańczowych domków. Nie wiem dlaczego,
ale wydawało mi się to typowo włoskie i tym samym urocze. Kolejnym elementem, któremu muszę poświęcić
chociaż kilka słów, były palmy. Drzewa niezaprzeczalnie banalne, jednak tak różne od widzianych codziennie
przez nas dębów czy klonów, iż zachwyciły mnie samą swoją obecnością. Będąc na Elbie, miałam też okazję
odwiedzić malowniczą kamienistą plażę, która jedynie utwierdziła mnie w przekonaniu o niezwykłości tego
miejsca.
Z jednej włoskiej wyspy szybko przepłynęliśmy na kolejną. Capraia była jednak zdecydowanie mniejsza, włoska
wieś po prostu. Pospacerowaliśmy kilka godzin po tej także ślicznej miejscowości i ruszyliśmy dalej.
Wtedy właśnie wiatr zaczął wiać trochę mocniej. Daleko mu było do wichur i sztormów, jednak wystarczył, aby
poprawić wszystkim humory. Fale bujały Pogorią, ale tym razem już nie tak delikatnie. Momentami było dość
trudno utrzymać kolację w żołądku. Jednak z drugiej strony nie ma nic przyjemniejszego niż usypianie przy
morskim kołysaniu.
Dalsza podróż upłynęła na żeglowaniu (oczywiście) przerywanym pracami bosmańskimi. Do końcowego portu w
Loano przypłynęliśmy w piątek po południu. Wieczór spędziliśmy jedząc włoską pizzę oraz, w moim przypadku,
fotografując się wśród palm.
Kiedy spoglądałam ostatni raz na Morze Śródziemne przez szybę autokaru dopadło mnie uczucie melancholii.
Świat żeglarstwa niezwykle mnie zachwycił. Z dumą mogę powiedzieć, iż udało mi się zapamiętać nazwy żagli
jak i większości lin, jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Jest to uczucie porównywalne do skosztowania
przystawki przepysznego obiadu. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że kiedyś uda mi się zjeść cały albo chociaż
dokończyć pierwsze danie.
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Przygotowania uczestników rejsu
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Weronika Citko

Lady Pank Symfonicznie

W kwietniu, a dokładniej 14.04.2018 na Towarze w Warszawie, odbył się jeden z lepszych koncertów,
który miałam przyjemność obejrzeć na żywo. Polski zespół Lady Pank zaprezentował nie tylko swoje
najbardziej rozpoznawane utwory, ale także te nowsze w całkiem innej odsłonie. Na scenie legendzie
polskiej sceny rockowej towarzyszyła 40- sobowa grupa Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej.
Po parominutowym opóźnieniu na scenie pojawili się wszyscy członkowie zespołu w składzie: Jan
Borysewicz - gitara, Janusz Panasewicz - śpiew, Krzysztof Kieliszkiewicz - gitara basowa, Kuba
Jabłoński - perkusja, a zaraz po nich zapowiadający, który uprzejmie poprosił publiczność o
zrezygnowanie z nagrywania koncertu, czyli po prostu odłożenie wszelkich urządzeń elektronicznych by
wspólnie cieszyć się pięknem tworzonej na żywo muzyki. Niestety mimo to, zauważyłam pewne osoby,
które nagrały dosłownie cały koncert, przeszkadzając przy tym innym swoimi jasnymi wyświetlaczami
telefonów. Czasam zastanawiam się nad tym, co później z tym robią? Zbierają się całą rodziną w salonie
i oglądają to nagranie na wielkim ekranie telewizora? Czasami ja również nagram urywek mojej
ulubionej piosenki, ale nie poświęcam temu więcej niż dziesięć sekund, bo chodzę na koncerty po to, aby
wsłuchać się w niczym niezakłócone brzmienie muzyki, zobaczyć artystów na żywo, ale także by po
prostu dobrze się bawić i to właśnie zapewniło mi Lady Pank.
Swój występ rozpoczęli mniej znanymi utworami jak na przykład: Nie Wierz Nigdy Kobiecie, Sztuka
Latania, Dopóki Da Czas oraz moim ulubieńcem, czyli Wenus, Mars. Wraz z kolejnymi piosenkami
emocje rosły coraz bardziej, a punktem kulminacyjnym była Stacja Warszawa. Nie wiem dlaczego
organizatorzy koncertu uznali, że same miejsca siedzące to dobry pomysł, bo po wybrzmieniu
pierwszych dźwięków tej piosenki wszyscy byli już na nogach. W jej trakcie gitarzysta Jan Borysewicz
pomylił melodię,a następnie podszedł do mikrofonu i oświadczył, że w związku ze swoja pomyłką ku
uciesze fanów zagrają ja od początku, co z pewnością zakłóciło całą koncepcję filmowania tym
irytującym ,,nagrywaczom’' całego koncertu. Następnie pojawiły się znane i lubiane Tacy Sami,
Zamki Na Piasku, Kryzysowa Narzeczona, Tańcz Głupia Tańcz, a także w międzyczasie
bardzo popularny ,,łamacz’’ serc, czyli Zawsze Tam Gdzie Ty. Podobnie jak w przypadku piosenki
Stacja Warszawa w pewnym momencie trwania utworu nastała cisza, ale tym razem nie była
spowodowana pomyłką. Muzycy przerwali piosenkę, by zadedykować ją zmarłemu niedawno fanowi.
Osobiście uważam, że ta dedykacja nie tylko całkowicie zmieniła jej wydźwięk, ale także nadała bardzo
emocjonalny i poruszający wyraz. W repertuarze Lady Pank znalazło się także miejsce na moją ulubioną
piosenkę Zostawcie Titanica. Na sam koniec pojawiło się również Mniej Niż Zero, Mała Wojna, Znowu
Pada Deszcz i Na Co Komu Dziś kończący koncert. Nie muszę chyba dodawać, że publiczność
pożegnała członków Lady Pank gromkimi brawami tak, jak na to zasłużyli.
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Lady Pank Symfonicznie 2018

10

Rafał Kaszubski

Czy VARto?

VAR (ang. Video Asisstant Referee) to nowoczesna technologia mająca coraz większy wpływ na świat piłki
nożnej. Niejeden kibic w swoim życiu przeżywał z pewnością chwile niebagatelnej złości i żalu do sędziego za
niesprawiedliwą decyzję podjętą przeciwko ukochanemu zespołowi. Sytuacje takie mają z futbolu zniknąć.
Wszystko za sprawą małego ekraniku, dzięki któremu arbiter spotkania ma możliwość obejrzenia powtórki i
zmiany swojej decyzji. Technologia ta na pierwszy rzut oka prezentuje się doskonale, mimo to ma wielu
przeciwników. Dlaczego?
Decyzja o testowaniu VAR-u zapadła w czerwcu 2016 r. Zatwierdziła go Międzynarodowa Rada Piłkarska, dzięki
czemu innowacyjny system pojawił się już w sierpniu tego roku, Miało to miejsce podczas spotkania United
Soccer Leauge (drugi szczebel rozgrywkowy w USA i Kanadzie) między New York Redbulls II, a Orlando City
B. Kolejne testy przebiegały pozytywnie, szczególnie ten z Klubowych Mistrzostw Świata w 2016 r., gdy system
niejednokrotnie przyczynił się do zmiany wyniku. Innymi ważnymi imprezami, na których prowadzono testy były
Mistrzostwa Świata do lat 20 (2017), Puchar Konfederacji (2017) i Copa Libertadores (2017). Większość
zastrzeżeń co do systemu nie potwierdziło się, co skutkowało uruchomieniem działalności VAR-u na skalę
światową. Od sezonu 2017/2018 z usług asystenta video korzystają między innymi arbitrzy z: niemieckiej
Bundesligi, włoskiej Seria A, czy polskiej Ekstraklasy, a oficjalnie zatwierdzone zostało użycie VAR-u na
Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji. W czym więc tkwi problem?
Piłka nożna to sport, który powoduje ogromną ilość emocji. Każdy oddany kibic podczas oglądania meczu
przeżywa liczne wstrząsy. Obecność VAR-u może to zmienić. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy w 3 minucie
doliczonego czasu gry reprezentacja Polski zdobywa bramkę dającą prowadzenie i tym samym zostaje Mistrzem
Świata. Wówczas okazuje się, że gol został zdobyty nieprawidłowo, i mimo wcześniejszej decyzji arbitra gra
zostaje wznowiona. Wydarzenie takie mogłoby wywołać u kibica nawet depresję. Z tego powodu pojawiają się
zastrzeżenia, że system ten może zabrać futbolowi to, za co kochają go kibice. Według zwolenników tej teorii
sport ten jest dużo ciekawszy bez VAR-u. Wywołuje wówczas większe emocje i sprawia, że z minuty na minutę
każdy kibic wyczuwa coraz większe napięcie i euforię.
Argument ten jest bardzo poważny, mimo to uważam, że wprowadzenie VAR-u na stałe do piłki nożnej jest
konieczne. W historii futbolu zdarzyło się mnóstwo sytuacji, w których obecność asystenta video całkowicie
odmieniłaby bieg wydarzeń. Za przykład można tu podać słynną ,,rękę Boga” w wykonaniu Armando Maradony,
czyli gol zdobyty ręką w finałach Mistrzostw Świata, który przesądził o zwycięstwie Argentyńczyków w całej
imprezie.
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Inna sytuacja miała miejsce stosunkowo niedawno. Dokładnie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w sezonie
2017/2018, gdzie zmierzyły się dwa kluby, które na europejskiej scenie są istnymi hegemonami. Mowa tu o Realu
Madryt i Bayernie Monachium. Pierwszy mecz rozgrywany w stolicy Bawarii zakończył się porażką gospodarzy
1 do 2. W rewanżu Bawarczykom udało się wyrównać stan dwumeczu i doprowadzić do dogrywki. Ta jednak
okazała się bardzo niesprawiedliwa. ,,Królewscy” zdobyli w niej 3 bramki, z których 2 były nieprawidłowe, a
przy 3 pojawiały się liczne kontrowersje. Bawarczycy natomiast zostali pozbawieni rzutu karnego, który im się
należał. Mecz ten stał się jednym z najmocniejszych argumentów w sprawie wprowadzeniu VAR-u.
Dyskusja ta nie jest więc tak jednostronna, jak się z początku wydaje. Rozważania na ten temat prowadzone będą
prawdopodobnie przez najbliższe lata, wydaje mi się jednak, że FIFA ostatecznie postawi na swoim i VAR
zagości na wszystkich prestiżowych boiskach. Aktualnie największym zaskoczeniem jest fakt, że UEFA,
odpowiedzialna za najważniejsze rozgrywki, czyli Ligę Mistrzów, nie podjęła żadnych rozmów na temat
wprowadzenia VAR-u na stadiony europejskich gigantów. Decyzja ta, szczególnie po wyżej wspomnianym
ćwierćfinale, budzi duże kontrowersje, ponieważ to właśnie na tym trofeum skupiają się największe zespoły i
wyniki tych meczy powinny być najsprawiedliwsze. Pozostaje liczyć na zmianę zdania ze strony UEFA, inaczej
Liga Mistrzów wciąż pozbawiona będzie całkowitej uczciwości i równych szans w drodze po to jakże prestiżowe
trofeum.
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Iza Michałkiewicz

Łyżwiarstwo figurowe od kuchni

Co macie przed oczami słysząc „łyżwiarstwo figurowe”? Czy wiecie, dlaczego tak mało jest wybitnych
łyżwiarzy? Stojąc po stronie osób trenujących wyczynowo ten piękny, ale też ciężki sport muszę przyznać, iż
zawsze wydawało mi się, że wszyscy niewtajemniczeni w technikę skoków, system oceniania czy ideę
błyszczących sukienek nie mają pojęcia, z czym tak naprawdę wiąże się jazda na lodzie i jak wiele czynników
wpływa na sukces.
Zabawne są dla mnie pytania dalszej rodziny i znajomych: „To kiedy zobaczymy cię w telewizji?”. Tylko
nieliczni z nielicznych są na tyle dobrzy i mają wystarczająco dużo samozaparcia, żeby wspiąć się na szczyt.
Mnie, goniącej zawsze konkurencję, która zaczęła trenować kilka dobrych lat wcześniej ode mnie, nigdy by się to
nie udało. Dlaczego? Ponieważ dzieci powinny zacząć regularne treningi w wieku najlepiej 3-4 lat.
Z tej grupy kilkuletnich dzieci zostaje zazwyczaj połowa tych, które chcą podjąć poważne treningi i zacząć
startować w zawodach. W tym momencie ze sportu rezygnują dzieci, które zwyczajnie się do tego nie nadają.
Łyżwiarstwo figurowe weryfikuje, czy jest się skocznym, dynamicznym, rotacyjnym, czy ma się słuch muzyczny,
koordynację ruchową, czy jest się zdyscyplinowanym i pracowitym, a także czy jest się wystarczająco silnym
psychicznie, by podjąć ciężką pracę w dążeniu do pokonywania własnych słabości i granic.
Kolejna część łyżwiarzy rezygnuje wchodząc w wiek dojrzewania. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że
łyżwiarstwo to nie jest coś, dla czego gotowi są poświęcić większość swojego życia. Ważniejsze stają się szkoła,
znajomi, zdanie rodziców. Byłam świadkiem przypadków, kiedy rodzice zabraniali dziecku dalszych treningów,
bo na przykład zaczęło zaniedbywać szkołę. To bardzo smutne zjawisko, zwłaszcza gdy taki sportowiec odnosił
znaczne sukcesy. W tym wieku część łyżwiarzy zaczyna się już niestety borykać z kontuzjami, o które na lodzie
łatwo i które często niedoleczone lubią się odnawiać. To potrafi nieraz skutecznie zniechęcić do sportu.
Sport wyczynowy to ogromne poświęcenie między innymi też dlatego, że będąc łyżwiarką figurową właściwie
żyje się na lodowisku. Nie zliczę, ile razy na pytanie: „Chcesz gdzieś z nami wyjść po lekcjach?” moja odpowiedź
brzmiała: „Nie mogę, mam trening.” I to nie tylko na lodowisku. Żeby skoczyć coś na lodzie trzeba najpierw
ćwiczyć skoki „na sucho”. Oprócz tego potrzebne są również zajęcia siłowe czy baletowe. Łyżwiarz musi być i
silny, i umieć tańczyć (przynajmniej trochę). Rezygnacja z życia towarzyskiego to nie wszystko. Spać do siódmej
mogłam tylko w weekendy.
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Kiedy trening zaczynał się o szóstej rano, musiałam wstać o czwartej trzydzieści (i tak zasypiałam do piątej, a
później na lekcjach w szkole ;)), żeby zdążyć i jeszcze oczywiście się rozgrzać.
Trenowałam około piętnastu godzin tygodniowo, uczyłam się i dałam radę skończyć gimnazjum z wyróżnieniem
dla najlepszego ucznia. Łyżwiarstwo figurowe nauczyło mnie samodyscypliny i umiejętności organizacji czasu.
Byłam gotowa zrobić wszystko dla czegoś, co kocham robić tak mocno. Tak samo jak i wielu innych sportowców,
musiałam w końcu stanąć przed wyborem, czemu chcę się oddać w przyszłości i jak długo jeszcze wytrzyma mój
organizm. Niewielu zawodników wytrzymuje ogrom stresu, bólu i mieszanki emocji, z którymi trzeba się mierzyć
każdego dnia na treningach i zawodach, a także jest na tyle odważnych, by spróbować dalej piąć się w górę i
konkurować nie tylko ze współzawodnikami, ale też z samym sobą.
Osiąganie coraz wyżej stawianych sobie celów - bo właśnie tego przede wszystkim wymaga ten sport - przynosi
niesamowicie dużo satysfakcji, a jeśli naprawdę się to uwielbia, to przynosi też szczęście i siłę do pracy. Nie
żałuję, że przez lata oddawałam temu duszę i serce, bo łyżwiarstwo figurowe również dało coś mnie. Oprócz siły
w mięśniach, rozciągnięcia, cudownych wspomnień, łez, siniaków, godzin rozmyślań nad tym, czy to jeszcze ma
sens, dość niespotykanych powszechnie umiejętności czy kilku błyszczących sukienek w szafie, dało mi
świadomość, że warto jest poświęcić się dla czegoś, co się kocha.
Tak naprawdę, chociaż skończyłam treningi wyczynowe, to nigdy nie skończyłam z łyżwiarstwem. Duch walki i
wspomnień zostanie ze mną na zawsze. Poza tym nadal jeżdżę dla przyjemności oraz uczę innych. Dzięki dużym
umiejętnościom zarówno sportowym jak i pedagogicznym mogę czerpać satysfakcję z pracy z dziećmi na lodzie
oraz cieszyć się z ich kolejnych sukcesów. To właśnie napędza ten sport – trenerzy, którzy z pasją i
zaangażowaniem wspierają i motywują zawodników (tutaj muszę pozdrowić panią Anetę Hunkiewicz, od której
tak dużo się nauczyłam). Im lepszy trener, tym lepszy i silniejszy psychicznie zawodnik, dlatego nie można
zapominać, że relacja sportowca z jego trenerem ma również ogromne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.
Na koniec chciałabym zachęcić Was wszystkich do spróbowania swoich sił w tym niesamowitym sporcie. Na
łyżwy nigdy nie jest za późno, a trochę sportu zawsze się przydaje.
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Lukasz Brierre

Moja Burbonia

Le Bourbonnais (Burbonia) to nazwa regionu, w którym jest mój drugi dom. Jest to też miejsce, z którym są
związane moje najpiękniejsze wspomnienia… beztroskich chwil dzieciństwa. Leży ono w samym sercu Francji,
choć zdaje się być przez Francję i czas zapomniane. Nawet w samym kraju jest to region mało znany i wielu nie
ma pojęcia o jego istnieniu. Więc mylony bywa czasami z sąsiednią Burgundią.
Nie ma tam plaż ani morza. Nie ma wielkich metropolii na miarę Paryża czy Marsylii. Nie znajdziecie
tu stromych klifów Normandii czy pachnących pól prowansalskiej lawendy. Nie ma nawet gór, jedynie
niezliczone wyżyny, z których ukształtowany jest falisty teren tego miejsca. Te wyżyny stanowią przedpole
majestatycznych wygasłych wulkanów znajdujących się kilkaset kilometrów bardziej na południe, w innym już
rejonie.
Burbonia to kraj pól pszenicy, słoneczników i przede wszystkim kukurydzy. Jadąc rowerem i pokonując ciągłe
nieznaczne wzniesienia i obniżenia podłoża, chyba najłatwiej podziwiać ów krajobraz. Wówczas, co pewien czas
przed oczyma ukazuje się jedno z wielu małych miasteczek. Większość, z nich ma od kilkuset do kilku tysięcy
mieszkańców. Widać wtedy zbiór podobnych wiekowych domów, a najczęściej pośrodku ich skupiska
dominującą nad całą architekturę dzwonnicę kościoła, często romańskiego. Prawie wszystko zbudowane jest z
jasnego lokalnego kamienia. Białe domy, przykryte czerwoną dachówką niejednokrotnie znajdują się w objęciach
natury, oplecione przez bluszcz lub większy od niego winobluszcz trójklapowy. Również każdy z domów posiada
okiennice. Jeśli podczas słonecznego dnia (zdecydowanie większość dni jest tam słoneczna) okiennice są otwarte,
to oznaka że w danym domu jest obecne życie. Jego właściciele zaprosili słońce do wnętrz swych domów. W
przeciwnym jednak razie dom musi być pusty.
Opisując Burbonię, nie można pominąć jej pastwisk. Napotkać je można co krok. Przeważnie znajdują się na nich
charakterystyczne białe krowy rasy charolaise. Są hodowane głównie ze względu na smaczne mięso. Ich
muczenie i zapach stanowią integralną część krajobrazu. Jeśli jednak pastwisko nie gości krów, to są na nim
konie. Jeździectwo jest tu bardzo popularne, wiele osób ma lub chce mieć własnego konia. Wiem, że mnóstwo
osób, szczególnie ze starszego pokolenia, żywi tu przekonanie, że najpiękniejszymi przedmiotami, jakie istnieją,
są siodło i strzelba myśliwska. Ich domy są zatem pełne trofeów myśliwskich (będących pamiątkami po
polowaniach, w których sami lub ich przodkowie byli uczestnikami) oraz malowideł lub litografii ukazujących
konie.
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Jeżeli jest się pełnym zapału młodym człowiekiem, trudno znaleźć tu ambitną pracę. Wielka kariera jest trudna do
osiągnięcia, gdyż najludniejsze miasto rejonu – Vichy – liczy jedynie ok. 70 000 mieszkańców. Zatem część
młodych ludzi wyjeżdża. Nie znaczy to jednak, że liczba mieszkańców regionu stale się zmniejsza. Z moich
obserwacji wynika, że jest wręcz przeciwnie. Ludzie w kwiecie wieku wyjeżdżają w pogoni za pracą i
pieniędzmi, ale przyjeżdżający tu emeryci osiedlają się, by odnaleźć spokój i szczęście.
Wydaje mi się, że osobami mogącymi dobrze reprezentować obecnych mieszkańców Burbonii są moi najbliżsi
sąsiedzi. Mieszkający naprzeciwko mnie pan Chaneau jest z zawodu cukiernikiem. Nie wiem, gdzie leżą jego
rodzinne strony, na pewno nie jest to Burbonia. Jako młody chłopak podczas wojny w Algierii w latach 50 - tych
służył w wojsku. Przed rozpoczęciem kariery cukierniczej, jako kierowca ciężarówki dostawczej jeździł po całej
Europie. Na lata emerytury postanowił osiedlić się w moim miasteczku, liczącym trochę ponad 800 mieszkańców.
Dziś, każdego ranka otwierając okiennice, napawa się widokiem majestatycznych ruin średniowiecznego zamku,
znajdującego się nieopodal. Żyje jako artysta, maluje, tworzy artystyczną fotografię, ale przede wszystkim jest
pełnym pasji kolekcjonerem. A kolekcjonuje rzeczy liczne i bardzo różnorodne, począwszy od historycznych
pistoletów, a kończąc na zabytkowych samochodach.
Nie mniej ciekawą osobą jest pan Briarne. Z zawodu jest kucharzem, ale część życia spędził, podróżując
po świecie w poszukiwaniu ropy naftowej. Był nurkiem pracującym dla koncernów paliwowych, wysyłanym na
misje do eksploracji podłoża dna oceanów m. in. w Nigerii. Będąc na Madagaskarze, ożenił się z młodziutką
Malgaszką, którą zabrał następnie ze sobą do Francji. Jego żona – Eva, zamieszkała razem z nim niedaleko
mojego domu. Dziś zajmuje się on majsterkowaniem oraz czasami wyszukuje metale w ziemi za pomocą swojej
nowoczesnej maszyny. Przeważnie robi to, co mu sprawia przyjemność.
Jeśli chodzi o mnie, Burbonia jest często miejscem, do którego tęsknie podczas roku szkolnego. Żywię
przekonanie, że środowisko, w którym żyje człowiek, wpływa na jego szczęście. Przede wszystkim obecność
słońca, otaczająca go piękna architektura i natura. W Burbonii wszystko, wszystkie te czynniki mam zawsze
zapewnione. Dlatego ta kraina zawsze pozostanie miejscem mojego odpoczynku oraz wytchnienia po pracy.
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Wernika Citko

,,Do przekleństw"

Nikt temu chyba nawet nie przeczy
Przecież nie ma w nim czegoś od rzeczy
Bo słowo a słowo jak każde inne
Wciąż oskarżane a takie niewinne.
To ktoś nadał mu to przeklęte miano
Które przez lata w kółko zmieniano.
Ma towarzystwo normalnego dźwięku
I za czyjąś sprawką złego wydźwięku.
Nie przekonuję do niego broń Boże!
Lecz do krótkiej refleksji być może.
Powiedzcie dlaczego, Przyjaciele
Wywołują emocji tak wiele
Niegdyś słowa, słówka trywialne
A dziś skupiska liter fatalne.
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Patrycja “Alfaria” Witkowska

“2014-2018”
spisana
jako jedna z pierwszych
które doceniły twój ból
wpisana na listę
tych nie do końca ale od biedy
tych znośnych
gdy usta zajmą pocałunkami
zaszufladkowana
do tych które odbiorą
gdy inna się nie odda
wyczerpana
z cierpliwości do ciebie
i sił do oceniania
po wyglądzie i stopniu
podatności na czułe uwodzenia
którymi darzysz każdą
która była zbyt naiwna
skrzywdzona
a może po prostu zbyt zgnębiona
by napisać coś
co nie przywołuje wspomnień
i nie burzy uśmiechu dnia
spisana
na straty
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Drogi czytelniku!

Od następnego numeru ta część gazetki przeznaczona będzie na wszelkiego rodzaju
zdjęcia. Zachęcamy do wysyłania zdjęć wraz z krótkimi opisami bądź komentarzami
na maila redakcji – goniec.redakcja@gmail.com. Mogą one dotyczyć różnorodnej
tematyki (śmieszne sytuacje, brud w szkole, zabawne komentarze pod sprawdzianami
itp.). Ponadto muszą być one związane ze szkołą i życiem szkolnym a osoby
widoczne na zdjęciach muszą wyrazić zgodę na ich publikację. Prosimy również nie
wysyłać fotografii czy memów, które były uprzednio udostępnione w Internecie.
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,,D: W klasie E wyrzuciłem już z lekcji jedną uczennicę za malowanie się”
U: Ale usta czy coś poważniejszego?
D: Nie, palce u nóg”
~p. prof. Deniziak w rozmowie nt. malowania się na lekcjach

„Po co się martwić przez 3 lata, skoro można przez 3 godziny?”
~p. prof. Zarzycki o maturze z fizyki

"Jezus, Maria! Kacper, ciebie do łagru wysyłają?"
~p. prof. Szczygielska na widok nowej fryzury ucznia

,,Nowe słowo... odjaniepawlić się”
~p. prof. Deniziak

„U: Nie było nikogo do ścięcia?
P: Zawsze jest ktoś do ścięcia, przecież wciąż tu siedzicie.”
~p. prof Poniatowski i dyskusja o upadku rewolucji komunistycznej

"Jasiu, nie uwiedziesz mnie tymi jękami!"
~p. prof. Olenowicz

„U: Po co się tego uczymy, skoro to nie prawda?
F: Bo nic więcej nie zrozumiecie”
~p. prof. Feigel
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