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Od redakcji

Dzień za dniem, tydzień za tygodniem. To już przeszło dwa miesiące od rozpoczęcia kolejnego
roku szkolnego. Niektórzy z nas dopiero zaczęli swoją przygodę w tych murach, dlatego życzę wam,
pierwszoklasiści by te trzy lata były trzema latami dobrych wspomnień, nowych przyjaźni i sukcesów.
Zamoyski jest fenomenem. Gdy w piękny jesienny wieczór czytasz sobie wypisane w
punktach założenia filozofii Artura Schopenhauera, by zdać, dochodzisz do wniosku, jednocześnie
przypominając sobie, co jeszcze masz do zrobienia, na co i tak nie starczy ci czasu, że czytane przez
Ciebie informacje określają jedno miejsce: Zamoyski. Nasza egzystencja przypomina pasmo
niekończącego się cierpienia. Bezcelowy popęd, jakim jest pragnienie czasu wolnego, jest przyczyną
naszej zagłady. Gdy osiągniemy jeden cel, chcemy kolejnego, jakimi są dobre stopnie. Jesteśmy,
jednym słowem, w stanie ciągłego niezaspokojenia. Jeśli zatrzymamy się na tym, można załamać się
świadomością, że nasze życie, mimo naszego tak młodego przecież wieku, jest z góry zaprojektowane.
Schopenhauer nie poprzestał jednak na negatywnych aspektach ontologicznych – określił trzy
metody przezwyciężania bólu istnienia. Czytam dalej z moich notatek, że „jeśli sztuka staje się pasją
dla artysty, to pomaga mu w nieodczuwaniu bólu istnienia” – niech Zamoyski stanie się naszą pasją.
Pasje zmieniają czyjeś życie, a Zamoyski nie?
Nowy rok szkolny to również zmiany w Gońcu Zamoyskim. Do naszej redakcji dołączyli nowy
redaktorzy, z czego bardzo się cieszymy. Do grona opiekunów dołączył p. prof. Michał Deniziak.
Tworzymy zgraną drużynę ludzi gotowych do działania na najwyższych obrotach, czego efekty
właśnie

widzicie.

Im

nas

więcej,

tym

lepiej.

Zapraszamy

serdecznie!

A w tym numerze projektujemy wojny w Europie, poznajemy nowe zjawiska, z którymi
mamy na co dzień do czynienia, lecz są tak naturalne, że ich nie dostrzegamy, podróżujemy na Bliski
Wschód, jesteśmy w wirze II wojny światowej. A to tylko mała cząstka tego, co tutaj jest.
Miłej lektury,
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Jak projektuje się wojny w
Europie
Filip Świerczyński
W ostatnim czasie ogólnoeuropejska opinia publiczna przygotowywana jest do zaakceptowania i
pogodzenia się z demonstrowaniem kolejnych aktów terroryzmu (szczególny nacisk kładzie się tutaj na ataki
z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej lub nawet atomowej) w Europie, a głos w tej kwestii
szczególnie często podnoszą ludzie związani w wywiadami poszczególnych rządów. Polskim quasiprofetą na tej
płaszczyźnie stał się m. in. Paweł Pruszyński, były wiceszef ABW i dawny szef delegatury UOP w Łodzi, który
jako niemal pewny cel ataków wskazywał nie tak dawno (fortunnie nieudolnie) Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej we Francji (10 VI – 10 VII) i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie (27-31 VIII)1. Kolejny samozwańczy
prorok, Yoram Schweitzer, były dyrektor Sekcji Zwalczania Terroru Międzynarodowego przy Izraelskich Siłach
Obronnych, posuwa się jeszcze dalej i na pytanie o ataki o skali tych sprzed piętnastu lat na World Trade Center
odpowiada ,,Tego rodzaju ataki nastąpią i nie jest to pytanie czy, tylko kiedy. Nie wiem, czy dojdzie do
powtórzenia 11 września 2001 roku, ale zapewne do jakiejś wariacji – atak w Paryżu nie był bowiem kopią
Nowego Jorku i Waszyngtonu. Powinniśmy jednak spodziewać się ataków z dużą liczbą ofiar”2. Jeszcze inny
szeroko poinformowany działacz żydowski – przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydowskiego oraz
Luksemburskiego Forum Zapobiegania Katastrofom Nuklearnym Moshe Kantor – twierdzi, że bojownicy
muzułmańscy z ISIS mają już ,,brudną bombę” i kilkadziesiąt kilogramów materiału rozszczepialnego
zgromadzone w Mosulu3. Dodatkowo symulację ataków z użyciem broni chemicznej ćwiczą służby
poszczególnych państw UE, jak choćby francuskie4, a zachodnie społeczeństwo powoli oswaja się z
prawdopodobieństwem używotnienia się tych samosprawdzających się przepowiedni.
Równolegle do programowania strachu u mieszkańców Europy Zachodniej kierunkuje się również ludność
wschodniej części kontynentu, strasząc wizją rzekomej bliskiej agresji rosyjskiej na Polskę i kraje nadbałtyckie.
Jednocześnie umacnia się humory antyrosyjskie i utwierdza społeczeństwo w tym, że działania Kremla
stanowią

dla

nas

poważne

zagrożenie.

Obrazuje

to

między

innymi

niedawna

wypowiedź

Alexandra Vershbowa, zastępcy sekretarza generalnego NATO. ,,Moskwa stanowi wyzwanie dla
międzynarodowego porządku […]. NATO musi rozmawiać z Rosją z pozycji siły. Trzeba Moskwie dać jasno
do zrozumienia, że nie opłaci się jej przekroczyć granic któregokolwiek kraju Paktu, choćby miały to zrobić
zielone ludziki […]. Jeżeli prezydent Władimir Putin będzie dalej podążał ścieżką konfrontacji i eskalacji,
będziemy musieli uznać Rosję nie za partnera, a raczej za przeciwnika” – mówi Vershbow, stwierdzając
jednocześnie, że polityka ,,odstraszania” Rosji (przybierająca raczej, wbrew swej nazwie, znamiona zastraszania
i prowokowania) powinna być prowadzona na jeszcze szerszą skalę
1 http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/gen-bryg-pawel-pruszynski-w-ustalmy-jedno-swiat-zwrocil-sie-z-apelem-do-obywateli/p648qq
2W

tym samym wywiadzie Schweitzer piętnuje jednocześnie – przecząc jakby w swych poglądach samemu sobie – że równie groźne dla
Europy są działania organizacji prawicowych: Europa może borykać się z działaniami skrajnej prawicy, która czeka na okazję, by
wykorzystać napięcia ludności miejscowej z imigrantami. To bardzo niebezpieczny scenariusz. Służby muszą zatrzymać tę potencjalną
epidemię, zanim ta wybuchnie”; http://www.defence24.pl/299180,izraelski-ekspert-kolejne-proby-zamachow-w-europie-to-raczej-kwestiaczasu
3

http://www.moshekantor.com/en/press/islamic-radicals-threat-global-security-underestim/

4

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-04-05/francuzi-cwicza-przed-euro-2016-symulacja-ataku-chemicznego/
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O parciu Rosji do wojny głośno krzyczą również lewicowi politycy europejscy, często poszerzając
jeszcze bardziej spektrum ,,wrogów Unii Europejskiej”, jak znany z antypolskich wypowiedzi były premier Belgii
Guy Verhofstadt:,, Fala nacjonalizmu, jaka przetacza się przez Europę, jest po części podsycana przez rosyjskie
fundusze przekazywane skrajnie prawicowym partiom politycznym. Coraz silniejsza pozycja tych ugrupowań
uniemożliwia wypracowanie przez państwa unijne wspólnego stanowiska wobec kryzysu imigracyjnego […].
George Soros miał rację, gdy stwierdził niedawno, że największym długoterminowym zagrożeniem dla
stabilności Unii Europejskiej jest Rosja. Mylił się jednak, kiedy sugerował, że państwa unijne ugną się i runą pod
ciężarem mnogości kryzysów, z którymi muszą się mierzyć. Czas, by Europa uwierzyła w siebie, wzmocniła swą
potęgę ekonomiczną i wykorzystała ją, by wskazać Putinowi, gdzie jest jego miejsce”5. Zdanie Verhofstadta, z
pewnością pierwszego i najkrzykliwszego przedstawiciela lewicy o antyputinowskim kompleksie, podzielał
jeszcze niedawno ówczesny premier Wielkiej Brytanii Cameron wskazując na to, że agresja militarna Rosji jest
jak najbardziej prawdopodobna6. Wisienką na torcie w kwestii budowania wrażenia nieuchronności wojny jest
opublikowana niedawno książka autorstwa emerytowanego generała NATO Sir Richarda Shirreffa, który po
odbyciu posługi szczęśliwie objawił swe zdolności pisarskie. Powieść o wdzięcznym tytule ,,2017 War with
Russia” ma, zgodnie z intencją autora, ,,zwracać uwagę społeczeństwa na rosnące zagrożenie wojną z Rosją”7.
Prowokowanie Rosyjskiego Niedźwiedzia do odpowiedzi militarnej na terenie Środkowej i Wschodniej
Europy odbywa się nie od dziś. W krajach nadbałtyckich regularnie odbywają się inicjowane przez NATO
pokazy siły (jako element wspomnianej wcześniej ,,polityki odstraszania”), w których program w tym roku
wchodzą

największe

ćwiczenia

sił

Paktu

w

historii

–

m.

in.

,,Anakonda”

(w

której

w tym roku udział wzięło około 27 000 żołnierzy) i manewry ,,Baltops” na Bałtyku (których oficjalnym celem
jest przećwiczenie działań militarnych w razie wybuchu wojny z Rosją)8. Sekretarz obrony USA Ashton Carter
mówi otwarcie, że Obama przeznaczy 3,4 miliardy dolarów na wzmocnienie ,,wschodniej flanki” NATO9.
Znamienne są tutaj także działania polskiego rządu, który wszystkimi możliwymi środkami domaga się
wprowadzenia armii (tej samej, która od 1945 roku zdążyła zdestabilizować, rozbić i zbombardować 30 państw,
niszcząc ich infrastrukturę i gospodarkę10) na stałe – choć (jak wiemy z historii) stacjonowanie obcych wojsk
na terenie naszego kraju właściwie nigdy nie kończyło się dla Polski dobrze. Clou festiwalu prężenia mięśni ma
być budowa ,,tarczy antyrakietowej”, która ze względu na swą specyfikę nie jest jednak bronią o przeznaczeniu
stricte defensywnym, a raczej ofensywnym. Warto przytoczyć w tym miejscu opinię amerykańskich ekspertów
wojskowych Keira Liebera i Daryla Pressa oraz fragmenty ich artykułu zatytułowanego ,,The Rise of US Nuclear
Primacy”. Ich zdaniem planiści wojskowi USA uważają, że mogą rozpocząć i wygrać wojnę (gdyby przybrała
ona formułę wojny nuklearnej) przeciwko zarówno Rosji, jak i Chinom.

5

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Europa-wobec-Rosji-Byly-premier-Belgii-radzi-co-nalezy-robic-by-wspolniesprostac-kryzysom-ktore-podsyca-Wladimir-Putin,wid,18184541,wiadomosc.html?ticaid=11722f&_ticrsn=3
6 http://www.theguardian.com/politics/2016/feb/12/we-must-stay-in-eu-to-unite-against-aggression-says-david-cameron
7 https://www.youtube.com/watch?v=LueyvsiYcL0
i http://edition.cnn.com/2016/05/27/europe/russia-nato-world-war/
8 http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1586953,Cwiczenia-NATO-w-Polsce-najwieksze-w-historii-test-Sojuszu-poagresji-Rosji i http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Polacy-najwieksza-grupa-wiezniow-obcokrajowcow-w-WielkiejBrytanii,wid,18364357,wiadomosc.html
9 http://www.cbsnews.com/news/obama-pledges-billions-europe-russia-allies-anakonda/
10 https://gloria.tv/article/C9WUJyzYe7Q
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Powodem przewagi Stanów Zjednoczonych ma być prymitywny charakter broni jądrowej w obu tych
państwach i militarne zacofanie technologiczne. Ważnym elementem jest tutaj planowana przez Pentagon
strategia (hipotetycznego) wyprzedzającego uderzenia w celu zniszczenia arsenału przeciwnika, nim ten zdąży
zareagować – właśnie dlatego jądrowa tarcza antyrakietowa ulokowana blisko granic byłego ZSRR miałaby
odegrać kluczową rolę. W rzeczywistości, jak wyjaśnili Lieber i Press ,,ten rodzaj obrony rakietowej, który może
być

zastosowany

przez

Stany

Zjednoczone,

byłby

cenny

przede

wszystkim

w kontekście ofensywnym, a nie defensywnym – jako uzupełnienie możliwości uprzedzającego uderzenia USA,
a nie jako samodzielna tarcza11
Niepokojące jest to, że choć Amerykanie straszą swych wschodnio- i środkowoeuropejskich sojuszników
widmem nadchodzącej wojny, to równolegle próbują normalizować swoje stosunki dyplomatyczne z Rosją – co
więcej – wyklarować wspólny plan działań na Bliskim Wschodzie. Ta poprawa stosunków odbywa się polityką
małych kroków – takich, jak kuluarowe rozmowy Stoltenberga i Ławrowa podczas konferencji monachijskiej11
czy lutowe odwiedziny ojca współczesnej dyplomacji i ważnej figury politycznej USA Henry’ego Kissingera
na Kremlu (Kissinger otwarcie stwierdził, że dla swojego dobra USA i Rosja muszą ze sobą współpracować –
szczególnie blisko na płaszczyźnie handlu ropą, wzajemnej wymiany technologicznej oraz w kwestii
prowadzenia działań militarnych na świecie)12.
Globalna
w

świadomości

gra

o

hegemonię rozgrywa

światowej

paradygmat

o

się w

trójkącie

dominacji

USA-Chiny-Rosja. Funkcjonujący

ekonomicznej

Stanów

Zjednoczonych

na arenie międzynarodowej prawdopodobnie zostanie niebawem przeformułowany. Wiara w nadchodzące
ożywienie gospodarcze Ameryki okazuje się ułudna, a System Rezerwy Federalnej i administracja Obamy
od początku jego pierwszej kadencji prowadzą ryzykowną grę gospodarczą polegającą na zadłużaniu się (w celu
pokrycia deficytów skarbowych) i dodruku oraz emisji pustego pieniądza, co powoduje nie tylko inflację,
ale i recesję oraz stagflację (spadek produkcji przemysłowej przy jednoczesnym spadku wartości pieniądza
i wzroście cen produktów – zazwyczaj przy wzroście stopy bezrobocia). Oficjalny dług publiczny USA
przekroczył w lutym tego roku 19 bln $, a dzisiaj – pod koniec września – wynosi już 19 bln 527 mld $, co daje
ponad 60 000 $ na jednego mieszkańca. Jak podaje ,,The Wall Street Journal”, ,,ukryty” dług USA szacowany jest
na około 86,6 bln dolarów amerykańskich, czyli blisko 550% PKB13. Upadek siatki systemu ekonomicznego
wypracowanej przez USA i hiperinflacja są kwestią czasu. Ponieważ gospodarka Stanów Zjednoczonych stoi
na granicy bankructwa, jedynym wyjściem w celu pozbycia się horrendalnych długów jest ich anulowanie –
to z kolei można osiągnąć jedynie za pomocą wojny. Co więcej, największym wierzycielem
Stanów Zjednoczonych jest ich najszybciej rozwijający się gospodarczo konkurent, czyli Chiny, u których
Ameryka już na początku 2015 roku była zadłużona (oficjalnie) na ponad 1,244 bln USD14. Dodatkowo ChRL
jest pierwszym imperium w dziejach, któremu (wg. danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego) udało
się prześcignąć światowego hegemona15 bez wejścia z nim w konflikt militarny. O sile Chin stanowi
tania produkcja i prowadzony na ogromną skalę handel zagraniczny, który dotychczas – ponieważ odbywał się

11

http://ekonomiapolityczna.salon24.pl/298623,prawdziwy-cel-amerykanskiej-tarczy-antyrakietowej
http://www.tvn24.pl/raporty/konferencja-w-monachium,1052
12 http://www.pravdareport.com/society/stories/12-02-2016/133329-kissinger_putin-0/
13 http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323353204578127374039087636
14 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Rosja-i-Chiny-sprzedaly-dlug-USA-7238428.html
6
15 http://www.eurogospodarka.eu/chiny-wyprzedzily-usa
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głównie drogą morską – uzależniony był od zajmującej strategiczne punkty w cieśninach i na morzach floty
USA, teraz jednak ChRL ucieka się do transportu swoich towarów drogą lądową, w ramach czego realizuje się
projekt Nowego Jedwabnego Szlaku (kolejowe połączenie dotarło do Łodzi, a pociągi transportujące towary
jeżdżą już w obu kierunkach). Interes, który ma w zamierzeniu przynieść Chinom znakomite zyski, odbija się
rykoszetem na dochodzie Waszyngtonu, który w wyścigu o miano najpotężniejszej gospodarki i tak
nie dotrzymuje kroku Pekinowi. Stąd właśnie – z punktu widzenia Ameryki – Międzymorze nie może być
drożne, a handel chiński nie może uniezależnić się od decyzji podejmowanych w stolicy USA.
Mówiąc o ruchach czynionych przez USA w celu zachowania światowej supremacji trzeba mieć
na uwadze doktryny, za których zaleceniami od lat podążają politycy amerykańscy. Rdzeniem współczesnej
ideologii wojennej USA jest ,,Defence Planning Guidence”. Jej autorami byli Paul Wolfowitz i Lewis Libby –
wpływowi przedstawiciele lobby żydowskiego w USA oraz zwolennicy proizraelskiego nastawienia polityki
amerykańskiej (warto zaznaczyć, że sam Wolfowitz był w latach 2005-2007 prezesem Banku Światowego).
Nazywana kolokwialnie doktryną Wolfowitza, zaleca USA prowadzenie agresywnej, jednostronnej polityki
zagranicznej, z wojnami prewencyjnymi włącznie, celem zachowania pozycji Stanów Zjednoczonych
jako jedynego globalnego supermocarstwa. Za ,,kraje wrogie” Wolfowitz i Libby uznają te państwa, które
nie podporządkują się globalnej hegemonii Ameryki. Rozwinięciem i dobrym podsumowaniem strategii
formułowanej przez ,,Defence Planning Guidence” jest wyrażone jednym zdaniem stwierdzenie innego
wpływowego politycznie Amerykanina związanego z lobby żydowskim w USA, ideologa neokonserwatyzmu
Michaela Ledeena, wg. którego ,,mniej więcej co 10 lat Stany Zjednoczone potrzebują wziąć [dosłownie:
,,podnieść” - F. Ś.] jakieś małe, gówniane [sic!] państewko i rzucić nim o ścianę tylko po to, żeby pokazać światu,
jak poważnie traktujemy sprawę” (ang.: ,,Every ten years or so, the United States needs to pick up some small
crappy country and throw it against the wall, just to show the world we mean business”)16. Na doktrynie
Wolfowitza opierała się również ta zwana doktryną Busha, która także zakładała prewencyjne działania wojenne
przeciw każdemu państwu, które może zagrażać interesom USA i niedopuszczenie do utraty pozycji hegemona
na świecie. Ważnym elementem tej polityki jest wspomniana wcześniej koncepcja ,,wyprzedzającego
uderzenia”. Zgodnie z tymi założeniami przeprowadzono m. in. inwazję na Irak Husajna w 2003 roku (II wojna
w Zatoce Perskiej)17. Kolejna amerykańska figura polityczna i szara eminencja, Zbigniew Brzeziński, jeden
z najsłynniejszych światowych politologów i bardzo bliski współpracownik i doradca Obamy, a zarazem kolejny
polityk cierpiący na kompleks antyrosyjski (którego początków można się doszukiwać jeszcze w czasach
rozgrywek zimnowojennych) w swej najbardziej znanej książce, mającej być opisem amerykańskiej strategii
wojennej,

zakłada,

że

USA

powinny

dążyć

do

pełnej

kontroli

lądu

Euroazji

(,,A tymczasem najważniejsze zadanie polega na tym, aby w Europie i Azji nie pojawił się żaden współzawodnik
zdolny zdominować ten kontynent i rzucić wyzwanie Ameryce”18).
W tym celu proponuje on m. in. rozbicie Rosji na związek w połowie autonomicznych państw, których
politycy mogą zostać kupieni przez Waszyngton („Luźno skonfederowana Rosja… zdecentralizowana Rosja
będzie mniej podatna na imperialną mobilizację”19). Najszybszą drogą ku osiągnięciu tego miałaby być właśnie
16

http://mysl-polska.pl/635
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1339,title,Doktryna-Busha-wojna-prewencyjna-i-supremacja-USA-naswiecie,wid,297597,wiadomosc.html?ticaid=117202&_ticrsn=5
18 Z. Brzeziński, ,,Wielka szachownica”, Warszawa 1998, s. 26
19 https://exignorant.wordpress.com/2014/07/28/szara-eminencja-i-marsz-ku-wojnie/
17

7

wojna. O bardzo silnych zapędach imperialistycznych USA mogą ponadto świadczyć działania zrzeszającej
amerykańskich miliarderów i innych wpływowych członków PNAC (,,Project for the New American Century”)
oraz wydany przez nią raport ,,Rebuilding America’s Defenses” (przyrównywany przez przeciwników
stawianych w nim tez do ,,Mein Kampf” XXI wieku) zakładający, że najlepszym dla świata jest przewodnictwo
Stanów Zjednoczonych i ich światowa hegemonia (osiągnięta drogą dominacji militarnej i ekonomicznej) 20.
Podążające za doktrynami formułowanymi przez ludzi pokroju Brzezińskiego czy Wolfowitza USA
(o czym już wcześniej wspomniano) przez ostatnie 70 lat zbombardowały 30 państw (wyzwalanie
poszczególnych społeczeństw spod dyktatorskiego buta i budowanie demokratycznych rządów przez
amerykański karabin zakrapiany napalmem jest o tyle nieudolne, że w żadnym z tych państw nie powstała
demokracja)21.

Jednym

z najświeższych przykładów demokratyzowania narodów w wykonaniu armii amerykańskiej, który przyszło
nam obserwować, było rozbicie Libii w 2011 roku. Kaddafi, jako dyktator najsilniejszego gospodarczo państwa
Afryki,

planował

m.

in.

zmianę

waluty

wykorzystywanej

do

handlu

ropą

z dolara na oparty na parytecie złota dinar oraz utworzenie Afrykańskiego Banku Inwestycyjnego i
uniezależnienie się od Międzynarodowego Funduszu Walutowego22. Dzisiaj kraj pozostaje w ruinie i
politycznym chaosie.
Im dłużej przygląda się zakulisowym działaniom Wuja Sama, tym większą niepewność budzi ich
pozorna

słuszność

i

tym

bardziej

martwią

manewry

NATO

i angażowanie amerykańskich funduszy w działania w rejonie – w tym na Ukrainie. Jak stwierdziła Victoria
Nuland, amerykańska dyplomatka i asystentka sekretarza stanu w Departamencie Stanu USA, Obama
przeznaczył już około 5 mld dolarów na ,,ratowanie” tamtejszej demokracji23 i finansowanie antyrządowych
protestów. Warto mieć na uwadze, że ta sama Victoria Nuland spotkała się jakiś czas temu
z kreowanym na przywódcę antypisowskiej opozycji Ryszardem Petru 24 (który – o ile partykularyzowane i
polaryzowane społeczeństwo w Polsce rzeczywiście zostałoby pchnięte przez Zachód do swojego własnego
Majdanu – mógłby być desygnowany do roli polskiego Jaceniuka). Dla rozbicia państwa ukraińskiego i obalenia
władzy Janukowycza nieoceniona jest też działalność finansisty i miliardera pochodzenia węgierskożydowskiego – Georga Sorosa – który oficjalnie przyznaje się do swojej odpowiedzialności za społeczne
poruszenia i antyrządowe wystąpienia25.
Soros – jako działacz lewicowy i propagator idei społeczeństwa multikulturowego – przyczynia się
znacząco również do tworzenia i wspierania instytucji przyspieszających migrację ludności muzułmańskiej
z demokratyzowanych przez Wuja Sama rejonów Bliskiego Wschodu i z Afryki (w Polsce są to choćby Fundacja
im. Stefana Batorego26, Warszawskie Centrum Wielokulturowe27, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
Społeczeństwa Wielokulturowego ,,Nomada”28 czy ,,Ulica Antakia”29). Jest on także inicjatorem działania

20

http://www.pogonowski.com/display_pl.php?textid=74
https://gloria.tv/article/C9WUJyzYe7Q
22 http://mediumpubliczne.pl/2015/09/dlaczego-wlasciwie-nato-zbombardowalo-libie/
23 https://www.youtube.com/watch?v=U2fYcHLouXY
24 http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/petru-spotka-sie-z-amerykanska-dyplomatka
25 http://www.infowars.com/soros-admits-responsibility-for-coup-and-mass-murder-in-ukraine/
26 http://www.batory.org.pl/
8
27 http://cw.org.pl/pl/27-fundacja_.htm
28 http://nomada.info.pl/
29 http://www.ulicaantakia.com/
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organizacji ,,Welcome To Europe” (jej autorstwa jest m. in. w2eu.info30 – strona-poradnik zachęcająca
do migracji do Europy – czy też napisane po arabsku broszury z mapami i instrukcjami podróżowania po
europejskich państwach drukowane i rozdawane imigrantom31). Rozbijanie wewnętrzne społeczeństw Europy
Zachodniej poprzez symulowaną ekspansję przedstawicieli kultury islamu prowadzi do destabilizacji i
dezintegracji – co w obliczu widma hipotetycznego konfliktu międzykulturowego i religijnego (zdaje się,
że nie trzeba nikogo uświadamiać, jak paląca jest nienawiść przybywających do Europy do przedstawicieli
tutejszej cywilizacji mającej na sobie piętno nie tylko wypraw krzyżowych i setek lat walki chrześcijaństwa z
islamem, ale i kolonializmu) może skutkować koniecznością ,,stabilizacji” i ,,pacyfikacji” – do czego z pewnością
potrzebna będzie zarówno interwencja amerykańska, jak i przekształcenie państw UE w państwa policyjne
wyższego poziomu i zwiększenie kontroli nad społeczeństwem 32. Wzajemną wrogość międzykulturową
potęgują dodatkowo często na pierwszy rzut oka niezrozumiałe i pozornie zwyczajnie bezmyślne działania
rządów państw europejskich (szczególnie w Niemczech, Szwecji i Francji) – jednym z ciekawszych przykładów
może być stworzenie protegowanego oficjalnie przez rząd niemiecki portalu zanzu.de zawierającego wskazówki
dla imigrantów na temat tego, jak poprawnie i bezpiecznie współżyć z Europejkami33, ale i na przykład
organizowanie darmowych kursów strzelania dla muzułmańskich uchodźców w Szwecji 34 czy wyrzucanie
rodowitych Szwedów z mieszkań po to, by na ich miejscu osiedlić przybyszów z Bliskiego Wschodu35.
Dodatkowo zatrważająca jest amplituda pomiędzy wskaźnikiem urodzin dzieci w rodzinach rodowitych
Europejczyków, a tym samym wskaźnikiem urodzin w rodzinach muzułmańskich.
Mówi się, że aby kultura utrzymała się dłużej niż 25 lat, wskaźnik urodzin musi wynosić 2,11 dziecka
na parę dorosłych osób (warto pamiętać, że żadna kultura w historii nie odwróciła wskaźnika 1,9 dziecka
na rodzinę). W 2007 roku wskaźnik ten w poszczególnych państwach UE wynosił średnio 1,38 (we Francji było
to 1,8, w Anglii 1,6, w Niemczech 1,3, we Włoszech i Hiszpanii około 1,2). W tym samym roku na jedną rodzinę
muzułmańską rodziło się średnio 8,1 dzieci. Dzisiaj około 30% mieszkańców Francji w wieku 20 lat i młodszych
to muzułmanie – jeśli ta tendencja utrzyma się, to do 2027 1 na 5 Francuzów będzie muzułmaninem.
W Wielkiej Brytanii populacja muzułmańska w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła z 82 000 do 2,5 mln. 50%
dzieci przychodzących na świat w Holandii rodzi się w rodzinach muzułmańskich. W Rosji jest ponad 23 mln
muzułmanów – 2 na 10 Rosjan to muzułmanie. Islam wyznaje również około 40% rosyjskiej armii.
W Belgii ¼ populacji i 50% z obecnie nowo narodzonych to muzułmanie. Wspomniany już przywódca
Libii Muammar al-Kaddafi w udzielonym w 2006 roku dla Al-Dżaziry wywiadzie stwierdził:,, Istnieją znaki,
że Allah udzieli wielkiego zwycięstwa islamowi w Europie. Bez mieczy, bez karabinów, bez podbojów.
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http://www.w2eu.info/
http://wpolityce.pl/swiat/265527-fundacja-georga-sorosa-wydaje-przewodnik-dla-imigrantow-muzulmanie-dostaja-zadarmo-instrukcje-podrozowania-po-europie
32 Jak się zdaje, zastosowanie znajduje tutaj metoda ,,problem-reakcja-rozwiązanie”, której sformułowanie przypisuje się
Chomsky’emu. Zgodnie z jej zaleceniami ,,tworzy się problem, ,,sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców,
którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się
przemocy lub zaaranżuj krwawe ataki, tak aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę
własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż
świadczeń społecznych” (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9571)
31
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http://www.zanzu.de/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9

http://ndie.pl/szwecja-finansuje-ze-srodkow-publicznych-kurs-strzelania-dla-uchodzcow/
9
http://pl.blastingnews.com/europa/2016/06/szwecja-rzad-odbierze-rodzinie-dom-by-umiescic-w-nim-imigrantow00949881.html
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Niepotrzebni są nam terroryści, niepotrzebni samobójcy. 50 milionów muzułmanów [w Europie – F.Ś]
przekształci ją w muzułmański kontynent w ciągu kilku dziesięcioleci”36. Już w 2007 roku w Europie było 52 mln
muzułmanów37. Mając w pamięci absolutną niezdolność migrującej z Bliskiego Wschodu i Afryki ludności do
integracji z europejskim społeczeństwem, możliwe są tak naprawdę jedynie dwa wyjścia z pułapki, w którą z
pomocą USA i UE dała się wpędzić Europa: albo do końca odetnie się ona od swych cywilizacyjnych – w tym
chrześcijańskich – korzeni, a jej narody wyrzekną się tożsamości, albo niepokoje społeczne będąc rosnąć, a czara
goryczy prędzej czy później przeleje się, kończąc w wielu państwach wojną domową pomiędzy rdzennymi
mieszkańcami a migrantami. Pomimo tego, że mroczna wizja kontynentu trawionego niepokojami i wojną może
być ciężka do uzmysłowienia, na taką okoliczność szykują się od prawie dwóch lat Bruksela, przygotowując
(za pośrednictwem m. in. odpowiedzialnej za politykę bezpieczeństwa i politykę zagraniczną Federicę
Mogherini) dokumenty regulujące utworzenie armii UE (o czym niedawno doniósł brytyjski ,,The Times” 38).
Odmienną stroną medalu w kwestii przewidywanych konfliktów w Europie pozostaje rosnąca wrogość
na linii Ankara-Moskwa. Napięcie pomiędzy Turcją a Rosją powodowane jest między innymi konfliktem
interesów zarówno na płaszczyźnie energetycznej 39, jak i politycznej (czego przyczyną są m. in. różne wizje
rozwiązania sytuacji na Bliskim Wschodzie). Erdogan – jak określa się jego działania – dąży do odbudowania
świetności dawnego Imperium Osmańskieg0 40– co z kolei nie współgra z ruchami wykonywanymi przez
protegowanego przez Putina Assada. Dodatkowo zatrważające są widoczne ostatnio zbrojenia tureckiego
wojska przeciw prezydentowi Syrii i manewry militarne przy granicy z jego państwem 41. Należy pamiętać, że
jeszcze niedawno armia turecka liczyła 630 000 żołnierzy (przy czym cały czas dozbraja się). Armia rosyjska to
około 1 020 000 żołnierzy (oraz ponad 15 000 czołgów, co zapewnia jej miano największej pancernej armii
lądowej na świecie)42.
Nakreślone wyżej trzy potencjalne konflikty mogą i powinny przerażać. Pomimo optymistycznego podejścia do
rzeczywistości należy pamiętać, że wojna to nie bohaterskie czyny i walka o ojczyznę – to taniec śmierci pełen
krwi, biedy i wszechotaczającego zniszczenia. Taniec, do którego my, Polacy, nie powinniśmy przyjmować
zaproszenia – bez względu na to, czy zapraszającym jest nasz sojusznik, czy potencjalny wróg.
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http://www.fronda.pl/a/islamisci-u-bram-czyli-rzecz-o-pelzajacej-islamizacji-europy,41026.html
http://wpolityce.pl/polityka/256560-polska-wymiera-europa-przechodzi-na-islam-w-programie-jana-pospieszalskiego-odemograficznym-dramacie-polski-i-swiata
i https://www.youtube.com/watch?v=cUlSTwQ7wtw
38 http://www.thetimes.co.uk/article/eu-army-plans-kept-secret-from-voters-3j3kg3zwj
39 http://biznesalert.pl/wojcik-rosja-chce-uwiazac-gospodarczo-turcje/
40 http://newobserveronline.com/erdogan-return-ottoman-empire/
41 http://polskaracjastanu.com/turcja-sie-zbroi-59-mld-dolarow-na-nowe-projekty-obronne/
42 http://forsal.pl/galerie/907588,duze-zdjecie,10,10-najwiekszych-armii-swiata-miliony-ludzi-w-wojsku-najliczniejszearmie-najwieksze-armie-swiata.html
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Relacja z wyjazdu na 13.
Narodową Sesję Selekcyjną
Europejskiego Parlamentu
Młodzieży

Michał Gójski

W dniach 2 – 5 września czteroosobowa delegacja z naszego Liceum wzięła udział w
13. Narodowej Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Krakowie. Opiekę nad nami
sprawowała p. prof. M. Szczygielska.
EYP – European Youth Parliament – to pozarządowa organizacja skupiająca w swych
szeregach młodzież ze szkół średnich i uniwersytetów na terenie Europy. Działa podobnie jak PE.
Obraduje, organizuje sesje (krajowe i międzynarodowe) i proponuje rozwiązania aktualnych
problemów UE. My wzięliśmy udział w sesji krajowej. Postanowiliśmy, że zgłosimy się, by sprawdzić
nasz angielski (całe wydarzenie było w tym języku), integrować się z rówieśnikami z prawie
wszystkich krajów Europy i zająć się wyzwaniami, które obecnie stoją przed nami, np.: kryzysem
uchodźczym, niejasną sytuacją wokół TK w Polsce czy zdrowiem psychicznym Europejczyków.
Pracując w grupach – komitetach – próbowaliśmy dojść do kompromisu w dyskusjach, bowiem każdy
miał nieco inny pogląd na sytuację. Tak wyglądała nasza praca przez pierwsze dwa dni.
Piątego września zebraliśmy się na Zgromadzeniu Ogólnym, przypominającym zebranie PE w sali
plenarnej. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób! Zadaniem poszczególnych komitetów była obrona
własnej rezolucji, czyli projektu rozwiązania problemu i doprowadzenie do jej przyjęcia. Sytuacje były
różne, ale Zamoyszczacy tak czy inaczej pokazali się z tej dobrej strony. Możecie nam wierzyć, że
godnie reprezentowaliśmy naszą Szkołę.
Pracując w komitetach nie znajdowaliśmy wiele czasu wolnego. Nawet nocami zajmowaliśmy
się naszymi rezolucjami. Każdy kolejny dzień był jednak coraz lepszą przygodą, a cały wyjazd do dziś
jest gorącym tematem.
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De educatione Polonica
Podsumowanie

Michał Gójski

Omówiłem już w poprzednich artykułach problemy polskiej edukacji. Umieściłem ją w
pewnych ramach, dzięki którym łatwiej jest ją zrozumieć. Ma kilka cech, o których teraz jeszcze piszę.
Po pierwsze, nasz system jest nastawiony na teoretyczne poznanie otaczającego nas świata.
Nie buduje struktur, w których praktyka spełnia równie ważną rolę. Nie wszystko tak wygląda, ale
też temu zjawisku temu zaprzeczyć niepodobna. Sprawia to wrażenie przesycenia wiedzą, czasem
zupełnie niepotrzebną i nic nie wartą bez praktyki. To głównie ta cecha wyzwala negatywne opinie o
edukacji, bo symbolizuje biurokrację panującą wśród władz, bezład programowy i zniechęcenie
uczniów do nauki, która przestaje być dla nich ciekawa dosyć wcześnie, bo już w okresie podstawówki
i gimnazjum.
Po drugie, polski system jest dość mocno zmonopolizowany przez ludzi wychowanych na
starych zasadach. Są często zamknięci na nowe doświadczenia, potrzeby społeczeństwa, a pojawiające
się wyzwania wolą pozostawić bez odpowiedzi, nie zauważając ich lub to udając. Ile razy spotkaliśmy
się z barierami z tej strony? Ile razy budowano mur stereotypów i własnych przekonań, którego
fundamentami są właśnie wspomniani ludzie? Z jednej strony seniorzy – że tak ich nazwę – blokują
wiele potrzebnych zmian. Z drugiej, wnoszą swoje własne, cenne i przydatne, doświadczenie. Stąd
potrzeba ciągłego dialogu między młodymi a starymi w dziedzinie edukacji.
Po trzecie, brakuje konkretów. Według pewnego profesora prawa edukacja w Polsce – nie
odpowiadając na podstawowe pytania – nigdy nie zostanie naprawiona. W ciągu dwudziestu siedmiu
lat od odzyskania suwerenności powołano gimnazja, by teraz je likwidować niejako w imię słusznego
powrotu do tradycji, nie wiadomo czy posyłać sześciolatki do szkół, czy nie, czy znieść obowiązkową
maturę z matematyki. Dopóki nie wypracujemy standardów i zasad na polu edukacji, dopóty będzie
ona ciągłym problemem dla nowych środowisk politycznych sprawujących władzę.
Patrząc na szkoły widzę w wielu miejscach „ogłupianie” młodych ludzi, i to już na początku
podstawówki. Wspominam czasy, gdy uczyliśmy się mnożyć i dzielić w zakresie bodaj 100 w drugiej
klasie. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj 2x2 wcale nie musi równać się 4. Ten brak porządku w programie,
brak ciągłości między poziomami 1-3 a 4-6, 4-6 a gimnazjum itd. sprawi, że w końcu w szkołach będą
uczyli wszystkiego i niczego. Wielu z nas pewnie spotkało się z kuriozalnymi zadaniami, których
rozwiązania można było osiągnąć różnymi drogami, ale nauczycielowi chodzi o jeden, wskazany przez
niego sposób. Okazywało się, że dobre, ale inne rozwiązanie, może być liczone jako błąd.
Obyśmy już teraz razem zmieniali edukację na lepsze dzięki współpracy i zastanowieniu się
nad tym, dokąd obecna oświata zmierza.
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Pod prąd

Karol Krzemiński

Tytułem wstępu, pragnę powitać serdecznie wszystkich czytelników "Gońca
Zamoyskiego" w obecnym roku szkolnym. Nowi uczniowie, zawitawszy do naszych progów
postanowili rozpocząć nowy etap drogi przez życie. Czy w słusznym miejscu? To się okaże za trzy lata.
Wielu z nich kierunek swojej podróży obrało już w szkole gimnazjalnej, inni zaś jeszcze do końca nie
wiedzą co będzie motywem przewodnim ich życia. Istnieje w świecie przekonanie, iż każdy człowiek
pragnie znaleźć w życiu "swoje miejsce", jedną konkretną rzecz, którą będzie się zajmował, dzień w dzień
powtarzając utarte schematy. Czy to dobrze? Z jednej strony tak, ponieważ świat potrzebuje takich ludzi tych, którzy z wielką starannością i precyzją wykonywać będą powierzone im zadanie; jednym słowem
będą utrwalać pewien schemat. Znajdą oni swoją niszę w różnych dziedzinach życia, począwszy od
księgowości, przez medycynę, aż po zawody rzemieślnicze. W tym momencie nasuwa się pytanie: czy
szablonowe postępowanie sprawdzi się w każdym przypadku? Postaram się na nie odpowiedzieć, z tym, iż
zaznaczam, że będzie to moja prywatna opinia, poparta poniekąd pewnymi faktami naukowymi, oraz
cytatami wielkich autorytetów.
Początek
To, że ludzie a konkretnie homo sapiens, czyli obecny gatunek, do którego wszyscy należymy, nie
dysponował od początku swojego istnienia zdolnościami, jakimi obecnie jesteśmy w stanie się poszczycić
jest faktem oczywistym. Czynności, które wykonujemy permanentnie, w praktyce każdego dnia, jak na
przykład krótka rozmowa z rodziną o codziennych sprawach, że znajomymi w szkole, zdolność uczenia się
(tak, wszyscy powinniśmy się niezmiernie cieszyć, że ją posiadamy, gdyż to jej zawdzięczamy nasze obecne
stadium rozwoju), czy nawet zawiązanie butów były dla naszych prehistorycznych braci czymś niepojętym.
Nie jesteśmy w stanie ustalić okresu, w którym wykształciła się u ludzi świadomość. Wiedza, którą
dysponujemy jest mocno ograniczona, choć oczywiście nadal trwa ogromna ilość badań, wykopalisk i
wszelkiego rodzaju aktywności naukowych na rzecz poszerzenia wiedzy z zakresu pale neurologii.
Aby przybliżyć wpływ kreatywności na historię ludzkiego postępu, cofnijmy się na około sześć
milionów lat przed naszą erą. To właśnie wtedy w Afryce powstała nasza linia rodowa. Nasi ówcześni
przodkowie nie byli specjalnie innowacyjni; jedli to co byli w stanie zebrać, bądź w nieco późniejszym
okresie upolować za pomocą prymitywnej włóczni, a raczej kija zaostrzonego na końcu.
Przez około trzy i pół miliona lat hominini zbytnio się nie rozwijali, aż do momentu, około półtora
miliona lat przed naszą erą, kiedy to nauczyli się obłupywać ręcznie otoczaki, tworząc z nich narzędzia o
ostrych krawędziach. Niestety i później nastąpiła stagnacja, która została przerwana na około czterdziestu
tysięcy lat przed naszą erą, wtedy właśnie nasz gatunek wstąpił na drogę ku kreatywności, wykonując
paciorki i naszyjniki z muszli, oraz narzędzia z kamieni i kości zwierząt, a także pokrywając ściany jaskiń
malowidłami turów. Jak się ostatnio okazało teoria tak zwanego "Wielkiego Skoku Naprzód" jest nie do
końca słuszna. Bowiem pierwsze przejawy kognitywnego myślenia zaczęły być obecne u naszych
przodków już 2,6 mln lat temu w postaci odnalezionych w Etiopii narzędzi odłupkowych. W Afryce
Południowej w jaskini Wonderwerk odnalezione zostały elementy nadpalonego materiału roślinnego i
kostnego, sugerujące zdolność kontrolowania ognia, zaś w Piccacle Point natrafiono na pochodzące z przed
164 tys. lat narzędzia wykonane z okruchów poddanej obróbce cieplnej skały. Nasz bliski kuzyn neandertalczyk, który pojawił się w Europie 300 tys. lat temu, wytwarzał kleje z kory brzozowej, za pomocą
których mógł przytwierdzić kamienie ostrza do drewnianych uchwytów (badania prowadzone przez
Universita di Firenze, pod kierunkiem Paolo Pietro Antonio Mazzy).
Przykłady te są swoistym dowodem na to, iż nasi przodkowie przez miliony lat wykazywali
przejawy kreatywności, lecz nie dotyczyły one całych grup społecznych a tylko jednostek.
Najprawdopodobniej było to uwarunkowane specyficzną budową anatomiczną mózgu, u którego nie był
jeszcze zbyt dobrze rozwinięty obszar tzw. kory przedczołowej, koordynującej nasze procesy myślowe. Co
ważne, nawet jeśli jakimś cudem dochodziło do przejawów kognitywnego myślenia u hominidów nie miały
one większych szans przetrwania z powodu niżu demograficznego jaki ówcześnie panował.
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Cytując za "Światem Nauki": W opublikowanym w marcu 2012 roku w Science artykule Lewis
Dean, badacz zachowań naczelnych z Physiological Society w Londynie, tłumaczy wraz z czterema
współpracownikami, dlaczego ludzie zdolni są do takich [wynikających z kulminacji niekończących się
innowacji pokoleń wynalazców] zachowań, a szympansy i kapucynki - nie. Dean wraz z zespołem
opracowali urządzenie, do którego można się dostać dopiero po wykonaniu serii trzech coraz trudniejszych
czynności, a następnie pokazali je grupie szympansów w Teksasie, kapucynek we Francji i przedszkolaków
w Anglii. Tylko jedna z 55 małp - szympans - osiągnęła ostatni stopień "wtajemniczenia" po 30 godzinach
prób. Dzieci poradziły sobie z tym znaczenie lepiej, bo - inaczej niż małpy - działały zespołowo: rozmawiały
ze sobą, wspomagały się nawzajem i udzielały sonie porad. Po dwóch i pół godzinie 15 z 35 dzieci osiągnęły
najwyższy, trzeci poziom i dostało się do środka."
Powyższy cytat jest jednoznacznym dowodem na to, że to właśnie komunikacja interpersonalna i
wymiana doświadczeń doprowadziła naszych przodków a także nasz gatunek do kreatywnych rozwiązań,
z których po dziś dzień powinniśmy być dumni.
Nawet zakładając, że przypadkowy hominid dokonał obserwacji pewnego zjawiska i na podstawie
tychże spostrzeżeń wysnuł niekiedy daleko idące wnioski, nie oznacza wcale, że przez ten pojedynczy
incydent dojdzie on do konkluzji, która zapewni zmianę zachowań konkretnej grupy a tym bardziej całego
gatunku. Właśnie wtedy tę ogromną rolę odegrała nasza kora przedczołowa, której zawdzięczamy
niezwykłą zdolność nabywania wiedzy i doświadczenia. Drugim etapem całej tej historii musiały być
odpowiednie warunki demograficzne. Co z tego, że ten jeden osobnik, czy nawet garstka poruszając się w
stadzie naczelnych opanuje daną umiejętność, jeśli w obszarze kilkuset kilometrów kwadratowych nie
będzie nikogo z kim ów grupa mogła by się w jakikolwiek sposób porozumieć. Wtedy właśnie, około 40
tys. lat temu, gdy naszą planetę zasiedlało odpowiednio dużo ludzi, kora przedczołowa ówcześnie żyjących
była wystarczająco dobrze wykształcona, zaś mózgi odpowiednio duże, doszło do przełomu, który
niektórzy nazywali Wielkim Skokiem Naprzód. Mogliśmy się wspólnie wymieniać doświadczeniem i
nowymi pomysłami.
"Monotonia cichego życia pobudza umysł do twórczości" - Albert Einstein.
Na co dzień korzystamy z wielu dóbr i funkcjonalności, które powstały na tym świecie dzięki wielu
implikacjom, poświęconym latom pracy, porażkom i sukcesom, jednak rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę
z tego, że rozwój wymaga czegoś więcej. Bywają momenty, kiedy musimy odrzucić wszelkie dogmaty i
polegać na własnej intuicji. Obserwacja także jest kluczem do pobudzenia kreatywności w naszych
mózgach. Niezależnie od tego, czy legenda o Newtonie przyglądającemu się jabłoni, który dostrzegł
spadające jabłko jest prawdziwa, wolne sploty myśli przemijające się, a od czasu do czasu zderzające
niczym kosmiczne asteroidy są ziarnem twórczej materii, której powinniśmy pomóc dojrzewać tak
intensywnie jak tylko pozwala na to nasze otoczenie.
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona" - Albert Einstein.
Twórca teorii względności w iście matematyczny i ciężko podważalny sposób zobrazował
przewagę wyobraźni nad wiedzą (co wcale nie oznacza, że wiedza jest nam niepotrzebna). Każdego dnia
gdzieś na świecie tworzą się nowe idee, pomysły czy wynalazki. Nie ma rzeczy, której w naszym ludzkim,
paradoksalnie prostym rozumowaniu nie moglibyśmy stworzyć. Kwestią jest tylko to, kiedy tego
dokonamy. Już wieki temu wielcy prekursorzy byli wyśmiewani; byli również tacy, jak na przykład Mikołaj
Kopernik, którzy omal nie przepłacili życiem za to w co wierzyli, za to, że odstąpili od ówcześnie przyjętych
przeświadczeń.
Przecież kariera i uporządkowane życie są najważniejsze...
Jeśli ułożycie sobie drodzy Czytelnicy plan życia na czterdzieści lat do przodu, to wielce
prawdopodobne jest, że za ów czterdzieści lat będziecie dokładnie o 180 stopni od miejsca, w którym
chcieliście być. I to nie dlatego, że się Wam nie uda, czy też zaliczycie przysłowiowe "potknięcie" ale przez
najzwyczajniejszy w świecie przypadek. Planując swoją przyszłość w mniejszych etapach czasowych
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narażamy się na niższe ryzyko błędu, pecha, czy też zwykłego prawdopodobieństwa, że warunki, w których
planowaliśmy daną rzecz się zmienią.
"Nie ma czegoś takiego jak etap końcowy. Zawsze chodzi tylko o podróż i kiedy to zrozumiesz, zaczyna
chodzić o kreowanie swojej podróży." - Ivy Ross, wiceprezes Google
Są tacy ludzie, dla których wieczne udoskonalanie świata jest życiową misją, a nawet
codziennością. Do tego typu "maniaków" należy Elon Musk - południowoafrykański businessman,
współtwórca serwisu PayPal, prezes i CEO Tesla Motors, oraz SpaceX. Pracuję sto godzin tygodniowo,
natomiast jego średnia ilość snu to zaledwie sześć godzin na dobę (prawie jak uczeń Zamoya). Obecnie
przygotowuje on dwa projekty: hyperloop z Los Angeles do San Francisco, oraz załogową misję na Marsa.
Już niebawem firma Tesla zrewolucjonizuje rynek motoryzacyjny budując na całym świecie sieć stacji, na
których będziemy mogli wymienić zużyty akumulator naszego elektrycznego samochodu na nowy w cenie
jednego tankowania.
Jako ostatni przykład twórczej osobowości przedstawię pewnego człowieka, lecz najpierw pozwolę
sobie zacytować Reginę Hartley, która w bardzo ciekawy sposób opisała krótko jego przypadającą na lata
70. sytuację życiową:
"Rodzice oddają go do adopcji. Nie skończył college'u. Często zmienia pracę, jedzie na rok do Indii, a do
tego jest dyslektykiem."
Wydawałoby się, że jest to fatalny kandydat pod kątem starania się o lukratywną posadę.
Najpewniej niesystematyczny, rozstrojony emocjonalnie i psychicznie, bez żadnego konkretnego
wykształcenia hipis, który w celu oświecenia duchowego wyjechał na kilka tygodni do Indii. Wielu z Was
posiada, i to być może nie jeden, z przejawów jego twórczej pasji, jaką było zmienianie świata i
wprowadzanie innowacji. Tak, to Steve Jobs.
Historia Jobsa jest kontrowersyjna i niejednoznaczna, jedni uważają go za protoplastę dzisiejszej
elektroniki użytkowej, architekta życia codziennego, który dokonał wielkich zmian w naszym dzisiejszym
pojmowaniu elektroniki; inni zaś za szarlatana, hipokrytę, który bezwzględnie wykorzystując swoich
pracowników, pod osłoną buddyjskiego materialistycznego minimalizmu stał się miliarderem. Jak już
pisałem, jego historia jest jedną z tych budzących odczucia ambiwalentne. Jednego jednak Jobsowi nie
można odmówić. Mianowicie zdolności do wyrywania sie poza schemat, pędzenia w zupełnie przeciwnym
kierunku niż inni, z którymi wcześniej podążał w marszu; mimo głosów negujących jego postępowanie, on
wiedział, że jego działania w końcu przyniosą upragnione efekty. Miał zdolność do dostrzegania rzeczy,
których nie widzieli inny, więc każdemu kto przyglądał się bliżej jego zachowaniu jedynymi rzeczami jakie
przychodziły na myśl były: "Co on robi? Przecież nie tędy droga", lub "Co to za fantastyczny gość! On ma
zupełnie inne spojrzenie." Na sam koniec pozostawię Was - moi drodzy czytelnicy z cytatem z jednej z
kampanii reklamowych w 1997 roku, kiedy do Steve Jobs po dwunastu latach nieobecności w Apple
powrócił na stanowisko "iDyrektora":
" Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą
na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie
zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich
ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich
szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą
zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają."
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„Głosy mają wielkie działa”
Bitwa w cieśninie Surigao
Jędrzej Semkowicz

Wprowadzenie
Bitwa w cieśninie Surigao była jednym ze starć największej bitwy morskiej w dziejach – Bitwy w
zatoce Leyte, kiedy to dwie potęgi: Japonia realizująca swe imperialistyczne zapędy i Stany Zjednoczone
wspomagane przez sojuszników starły się w boju o panowanie na Pacyfiku. Bitwa w zatoce Leyte
ostatecznie załamała japońską potęgę morską, w czym duży udział miało starcie w cieśninie Surigao.
Najpierw jednak opowiem o samej cieśninie. Pierwszy biały człowiek zawitał tam w 16 marca 1521
roku. Magellan płynął tamtędy niedługo przed śmiercią. Cieśnina ta dzieląca wyspę Leyte od niewielkiej
wysepki Dinagat w miejscu starcia była dosyć wąska, miała zaledwie od 10 do 12 mil szerokości.
Ale dość geografii. Kwadrans po dwunastej 24 października dowódca VII Floty, wiceadm. Thomas
C. Kinkaid ogłosił alarm dla wszystkich swoich jednostek w związku z informacjami o zbliżających się
siłach Japońskich do wyspy Leyte. Dwie i pół godziny później kontradm. Jesse B. Oldendorf dostał rozkaz
zablokowania cieśniny Surigao. A miał czym blokować – dowodził potężnym zespołem, w którego skład
wchodziło: 6 pancerników, 8 krążowników (w tym 4 ciężkie), 22 niszczyciele oraz 45 kutrów torpedowych.
Tymczasem przyczyna całego zamieszania, zespół wiceadm. Nischimury (pancerniki Fuso i
Yamashiro, ciężki krążownik Mogami oraz 4 niszczyciele) zmieżał w stronę amerykańskich sił inwazyjnych
wodami morza Sulu. Drugi zespół uderzeniowy pod dowództwem wiceadm. Shimy (dwa ciężkie
krążowniki i 4 niszczyciele) poruszał się kilkadziesiąt mil za nim.
Pancerniki amerykańskie (weteranani podniesieni z dna po Pearl Harbor) zużyły już połowę
amunicji do dział głównych, zatem adm. Oldendorf zamierzał użyć ich jedynie w ostateczności. Główny
ciężar walk w założeniu miał spaść na lżejsze siły – kutry torpedowe i niszczyciele używając swojej
najbardziej niszczycielskiej broni, torped właśnie, mogły zdziałać niemało w wąskiej cieśninie.

Pierwsze starcie
Pierwsze
ciosy
zespołowi
Japońskiemu
zadać
miały
malutkie,
dwudziestodwudziestoczterometrowe ścigacze. Osiągające co najmniej 40 węzłów (ok 74 km/h), uzbrojone w
szybkostrzelne działka i 533 milimetrowe torpedy. Ten typ okrętów szczególnie dobrze sprawował się w
operacjach na spokojnych wodach przybrzeżnych. Rozmieszczono je w zespołach po 9 w odległości ok 60
mm od wejścia do cieśniny. Spełniały one podwójną rolę, mając nie tylko nękać Japończyków, ale też
odpowiednio wcześnie postawić na nogi główne siły.
Widoczność w stronę nadpływającego zespołu Nischimury załogi amerykańskie określiły na około
3 mile. Morze było spokojne, bez jednej zmarszczki, zaś noc księżycowa i gwieździsta, czasami jednak
pojawiały się szkwały deszczowe.
Tymczasem adm. Nischimura o godzinie 18.30 otrzymał od adm. Kurity, dowodzącego potężnym
zespołem uderzeniowym mającym opłynąć wyspę Samar wziąć w kleszcze flotę amerykańską, informacje
o opóźnieniu spowodowanym gwałtownymi atakami lotnictwa wroga. Mimo targających nim wątpliwości
postanowił atakować za wszelką cenę, wierząc w przygotowanie załóg do walki w nocy. O godzinie 22.00
otrzymał krzepiącą wiadomość od Kurity, określającego swój czas przybycia do zat. Leyte na godzinę 11.00
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25 października. Godzina 22.36. Można sobie tylko wyobrazić operatora radaru na kutrze „PT-131”
krzyczącego „Kontakt!”. Czujki zadziałały – Japońskie okręty zostały wykryte. Wszystkie dziewięć kutrów
ruszyło do natarcia. O 22.50 nawiązano kontakt wzrokowy. Po dwóch minutach obserwatorzy z
japońskiego niszczyciela dostrzegli zagrożenie – włączono potężne okrętowe reflektory i rozpoczęto
ostrzał, odpędzając zagrożenie. Dwa ścigacze zostały niegroźnie trafione, z tego jeden cudem ocalał: pocisk
„przewiercił” PT-151 na wylot, urywając… jedną czwartą głowicy bojowej torpedy, która na szczęście nie
wybuchła. „Pchły” spełniły swoje - komunikat radiowy dotarł do trzonu floty amerykańskiej. Kolejny atak
przeprowadziła inna grupa ścigaczy, biorąc na cel ariergardę (krążkownik w asyście niszczycieli posuwał
się z przodu, pancerniki płynęły nieco z tyłu). Odpalono w sumie 34 torpedy, z wyjątkiem jednej niecelne
(niewybuch). Japoński dowódca zmienił szyk na torowy (jeden okręt za drugim) – dwa niszczyciele z
przodu, potem Yamashiro – okręt flagowy, następne dwa niszczyciele, Fuso i zamykający szyk Mogami.
Około godziny 2.00 przypuściły ataki jeszcze dwie sekcje – bez rezultatów.

54. Eskadra Niszczycieli
W jej skład wchodziło siedem nowoczesnych
niszczycieli pod dowództwem Komandora Jesse B.
Cowarda. Niszczyciele owe miały wykonać pracę
przeznaczoną niegdyś ich przodkom, torpedowcom.
Każdy uzbrojony był w pięć dział 127 mm i osiem
wyrzutni torped (Klasa Fletcher). Miały wejść do
akcji po zakończeniu akcji kutrów. Plan był taki:
podzielić siły na dwie części i zaatakować z dwóch
stron, a następnie uciekać najpierw pod brzeg, a
potem na północ, ku własnym siłom. Coward
oznajmił dowódcom swoich jednostek, że każdy
atakuje wg. własnego uznania. Nie zamierzał jednak
używać artylerii, żeby nie zdradzić swoich pozycji.
Poza tym niewiele by zdziałał ostrzałem tak
potężnych jednostek jak pancerniki. O godz. 2.00
otrzymał wiadomość, że zespół adm. Nischimury
znajduje się zaledwie 30 mm od jego pozycji. W
międzyczasie księżyc skrył się za chmurami. W sześć
minut później na niszczycielach ogłoszono alarm
bojowy. Pół godziny później ruszyły na wroga. O
godzinie 2.27 pozostawiając ogromne odkosy białej
piany, kierując się wskazaniami radarów, ustawiały
się na pozycje do ataku. Oba zespoły zbliżały się do
siebie ze zsumowaną prędkością 45 węzłów (!).
Tymczasem pięć minut przed godziną trzecią obserwator z niszczyciela „Shigure” obdarzony iście sokolim
wzrokiem, w ciemnościach oświetlanych jedynie światłem gwiazd (księżyc skrył się za chmurami), z
odległości ośmiu kilometrów dostrzegł zbliżające się pełna parą jednostki amerykańskie. Uruchomiono po
raz wtóry potężne reflektory, jednak odległość była zbyt duża i nie wydobyły sylwetek wrogów z mroku
nocy. Amerykanie wtedy właśnie odpalili torpedy. Co zabawne, myśleli oni, że ich wykrycie jest zasługą
radaru. Japończycy około 3.00 nakryli w końcu ogniem amerykanów. Niemniej jednak atakujący wyszli ze
starcia bez draśnięcia. W ciągu półtorej minuty wszystkie niszczyciele wystrzeliły łącznie 27 torped. Nagle,
o godzinie 3.38 cieśninę rozświetlił wielki słup ognia: trafiono pancernik „Fuso”, który zwolnił i wypadł z
szyku. Japoński admirał w ferworze walki nie zauważył o dziwo tego dramatycznego zajścia i wciąż uważał,
że żaden jego okręt nie został draśnięty. 3.38 – gwałtowna eksplozja rozrywa pancernik na pół. Ponadto
zatonęły storpedowano też trzy z czterech niszczycieli. „Yamashiro” też został trafiony, co czasowo
zmniejszyło jego prędkość.
Inne eskadry niszczycieli też atakowały, lecz bez sukcesów – wrogie okręty zaczęły manewrować
dla utrudnienia celowania. Jednakże późniejszy atak 56. Dywizjonu Niszczycieli dał pożądany efekt:
wyłowiony po bitwie rozbitek zaświadczył, że „Yamashiro” został trafiony łącznie aż czterema torpedami.

Głos wielkich dział
Na okrętach głównych sił amerykańskich
17alarm bojowy ogłoszono o godzinie 2.30. Sześć
pancerników i osiem krążowników czekało na możliwość otwarcia ognia – wejście pokiereszowanego
zespołu japońskiego w zasięg własnej artylerii. Tu należy nadmienić, że siły amerykańskie po raz ostatni
w historii użyły manewru Sir Waltera Raleigh, postawienia daszka nad T, tzn. Amerykanie mogli strzelać
ze wszystkich luf, natomiast Japończycy odpowiadali ogniem jedynie z dziobowych baterii. Zatem
przewaga ognia i tak już kolosalna, powiększyła się dwukrotnie… Można powiedzieć, że zaistniała sytuacja
jest chichotem historii: W takiej samej sytuacji jak adm. Nischimura znajdował się podczas bitwy pod
Cuszimą (największego zwycięstwa marynarki japońskiej w dziejach, pokonała tam Rosjan zadając im
druzgocącą klęskę.) adm. Rożestewiński, Oldendorf zaś wcielił się w adm. Togo. Ale wróćmy do tematu:
Oto nadchodził najważniejszy moment w karierze 58-letniego admirała. O godzinie 3.50 dał sygnał do
otwarcia ognia. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć słowa samego admirała Oldendorfa, uczestnika i dowódcy,
które, w moim mniemaniu najlepiej zrelacjonują przebieg ataku:

„Gdy dawałem rozkaz do otwarcia ognia, wydawało się, że każdy okręt naszych sił z obu flank i
główna linia bojowa otworzyły ogień w jednym monencie. Oficerowie artylerii musieli
najwidoczniej trzymać ręce na spustach swoich dział, ledwie bowiem te słowa wyszły z moich ust
i zostały powtórzone telefonicznie przez mojego głównego sygnalistę, a już mój flagowy
krążownik „Louisville” oddał pierwszą salwę nie czekając na zwykły ostrzegawczy brzęczyk.
Powstał jakby półokrąg, półkole ognia, który skupiał się w jednym punkcie – prowadzącym
czołowym pancerniku japońskim. Półkole ognia tak skonfundowało Japończyków, że nie wiedzieli
do jakiego celu strzelają. Pamiętam, jak widziałem, jak jedna czy dwie salwy poczynają lecieć w
stronę mojego okrętu flagowego, ale w podnieceniu chwili zapomniałem spojrzeć, gdzie
wylądowały.
…W bitwie zaczyna się faza artyleryjskiego ognia – pirotechniczny popis. Powiększając prędkość
do piętnastu węzłów czołowy pancernik West Virginia osiągną taką pozycję, że jego pierwsza
salwa przeszła wprost nad krążownikiem „Louiseville”. Brzmiało to jak gdyby wiele wozów
drabiniastych pretaczało się wysokowodnym drewnianym mostem. Śledziłem salwę przez lornetkę
i miałem satysfakcję widząc, jak ląduje na dziobówce prowadzącego szyk czołowego okrętu
(„Yamashiro”) w nieprzyjacielskiej kolumnie. Lekkie krążowniki, używając bezbłyskowego prochu
strzelały tak szybko, że całe otaczające je niebo było jednym żarzącym się blaskiem”
Mino ulewy pocisków Japoński pancernik nie tonął. Widząc bezcelowość dalszej walki, o godzinie
4.00, płonąc niczym wielki stos, rozpoczął szeroki zwrot o 180 stopni. Po szesnastu minutach przerwano
ogień prowadzony do oddalających się Japończyków. Jak można się domyślić, „Yamashiro”
pokancerowany jak rzeszoto poszedł o 4.19 pod wodę przewracając się do góry dnem. Do końca nie
opuszczono na nim bandery. Na czas jakiś nad polem bitwy zapanował spokój.

Spóźnione posiłki
Wiceadmirał Kiyohide Shima nadpływał. Co ciekawe, sam wybrał tę trasę nie otrzymawszy od
naczelnego dowództwa żadnych wytycznych poza rozkazem szarży na Flotę inwazyjną sprzymierzonych
w zatoce Leyte. Kiedy Nishimura bił się z niszczycielami, Drugi Zespół Uderzeniowy nawiązał kontakt z
amerykańskimi kutrami torpedowymi. Ataki, z początku nieskuteczne przyniosły nieoczekiwany rezultat:
w bok kadłuba torpedą trafiony został krążownik lekki „Abukuma”, przez co Japończycy musieli zwolnić z
25 węzłów do 10 węzłów. Dziwne zdaje się, że, mimo świadomości przewagi wroga i wiedzy o walce
pierwszego zespołu kontynuował marsz na amerykańskie pozycje. O 4.10, podczas trwającej już nawały
ognia kilkadziesiąt mil dalej minął, w jego mniemaniu dwa płonące wraki, w rzeczywistości rozpołowiony
pancernik „Fuso”. Przezorność kazała mu z daleka ominąć płonące resztki, by nie dopuścić do oświetlenia
własnych okrętów przez płomienie. Jakże bezsensowny manewr w obliczu wykorzystania radaru! Kilka
minut później napotkał unieruchomiony niszczyciel z japońską banderą – „Shigure”, zajętego naprawą
steru. W zasłonie dymnej położonej podczas walki doszło, jakby batów zebranych od amerykanów było
mało, do kolizji krążowników „Nachi” i „Mogami”. Zaiste, trzeba mieć talent by zderzyć się ze
studziewięćdziesięciosiedmiometrową jednostką płonącą na całej długości! To tak jak by wpłynąć w brzeg
podczas spokojnego, słonecznego dnia i powiedzieć, że się go nie zauważyło. Niemniej widok tak
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zniszczonego okrętu musiał podziałać na admirała niczym kubeł zimnej wody. Zrobił zwrot o 180 stopni i
uszedł na pełnej parze z miejsca bitwy – prawdziwie inteligentna decyzja. Wysłany w pogoń dywizjon Xray – sześć niszczycieli pełniących podczas bitwy rolę eskorty pancerników wyruszył z dużym
opóźnieniem, nie odnosząc żadnych sukcesów poza wyłowieniem rozbitków i wymianie ognia z
uchodzącym „Mogami”. Także ścigacze wciąż obecne na pozycjach nie zaszkodziły niedobitkom Japońskim.

Podsumowanie Bitwy w cieśninie Surigao
Druzgocąca klęska poniesiona przez flotę japońską ostatecznie zakończyła okres morskopowietrznej dominacji Japońskiej. Nie udało się zapobiec inwazji na Leyte i całe Filipiny, ważne ogniwo w
systemie obronnym Cesarstwa.
Podstawowymi błędami strony japońskiej były:










Atak rozproszonymi siłami tzn. w dwóch osobno stosunkowo słabych zespołach. Obaj admirałowie
powinni przed bitwą dążyć do zespolenia obu formacji i atak wspólnymi siłami, co pomimo że
przewaga była by wciąż po stronie amerykańskiej, nie była by aż tak druzgocąca.
Rażący brak jakiejkolwiek formy rozpoznania, mogącej ostrzec nacierających o zastawionej
pułapce – nawet jeśliby z planu doprowadzenia do starcia nie zrezygnowano, sama informacja
byłaby niezwykle ważna, pozwoliła by zniszczyć czatujące, a przez to rozproszone amerykańskie
siły lekkie.
Atak na małym akwenie, ograniczającym potencjalne manewry i uniki. Jak pokazał przebieg
bitwy, miało to kluczowe znaczenie przy atakach torpedowych strony amerykańskiej.
Atak wielokrotnie silniejszej formacji aliantów, pomimo poniesionych strat.
Poruszanie się zespołu wiceadmirała Shoji Nishimury w kolumnie, co ułatwiło namierzenie
Japończyków przez radary i radiolokatory amerykańskie.
Brak jakichkolwiek manewrów mających utrudnić celowanie wrogiej artylerii i torped.
Zygzakowanie zastosowano dopiero po otrzymaniu bardzo bolesnych strat w końcowej fazie
bitwy.
Uparte płynięcie w głąb zastawionej przez VII Flotę pułapki, mimo poniesienia znacznych strat –
Bardzo charakterystyczny w przypadku Japończyków atak za wszelką cenę.
Niewykorzystanie własnych atutów – świetnie wyszkolonych załóg złożonych w większości z
weteranów walk morskich, mogących w świetle dnia zadać znaczne straty flocie amerykańskiej,
gdy radar nie odgrywa aż tak wielkiej roli jak w nocy. (podczas bitwy amerykanie stracili tylko 39
zabitych i 114 rannych, Japończycy natomiast kilka tysięcy oficerów i marynarzy oraz admirała
Nischimure, który do ostatka dzielnie walczył na pokładzie swojego flagowego okrętu i tam
poległ).

Podsumowując, Bitwa w cieśninie Sirigao zaważyła na losie nie tylko Filipin (armada inwazyjna
została ochroniona), ale też na czasie zakończenia się wojny. Gdyby Japończycy rozważniej używali
własnych sił, wojna mogła by potrwać o wiele dłużej. Przytoczę tu straty marynarki wojennej Cesarstwa
Japonii:


4 lotniskowce



3 pancerniki



6 ciężkich krążowników



3 lekkich krążowników



10 niszczycieli

Jednym słowem, straty nie do odrobienia. Japonia to kraj wyspiarski, nie dysponujący podówczas
potencjałem produkcyjnym dorównującym USA, ani też wystarczającą bazą surowcową. Ostatnia nadzieja
na odwrócenie losów wojny przepadła w głębinach razem z połową Połączonej Floty…
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Hadżdż, czyli „podróż życia”
Michał Kamiński

Co roku gromadzi miliony ludzi i przerywa setki konfliktów, lecz czym tak naprawdę jest?
Hadżdż (tzw. pielgrzymka większa), czyli doroczna wyprawa muzułmanów do Mekki, jest jednym z
pięciu filarów islamu. Odbywa się ona od 8 do 13 dnia ostatniego miesiąca kalendarza
muzułmańskiego (zu al-hidżdża). W tym roku przypadła ona na 9-14 września. Podczas tego
sześciodniowego święta, pielgrzymi sprawują wiele obrzędów, takich jak np.: kamienowanie szatana,
polegające na rzuceniu siedmiu kamieni w statuy symbolizujące diabła. Rytuał jest formą publicznego
wyrzeczenia się wszelkiego zła. Ponadto, trzeciego dnia
odbywa się Eid al-Adha, czyli Święto Ofiarowania.
Mężczyźni składają wówczas ofiary ze zwierząt, a mięso
dzielą na trzy części – dla potrzebujących, krewnych i na
wspólną ucztę. Jest to również dzień, w którym w
meczetach na całym świecie gromadzą się wszyscy
wierni i nawet najbardziej zawzięci wrogowie padają
sobie w ramiona, a krewni obdarowują się drobiazgami.

A jak wygląda zazwyczaj podróż do Ziemi Świętej? Na początku wierny musi uzyskać
zezwolenie na pielgrzymkę od imama, o ile jest w stanie ją sfinansować i zapewnić utrzymanie sobie
i rodzinie, również w czasie jego nieobecności. Każdy kraj może wysłać określoną liczbę wiernych do
Mekki (np.: limit dla Arabii Saudyjskiej wynosi ok. 700 000 osób, a dla Polski ok. 50 osób). Limit ten
jest ustalany na podstawie zaludnienia kraju i ilości mieszkających w nim muzułmanów. Następnie
rozpoczyna się podróż. Do lat 90 bardzo duża część pielgrzymów wybierała drogę lądową m.in.: przez
Syrię, Jordanię a nawet Irak wynajmując kolorowe ciężarówki i ozdabiając je chorągiewkami i
balonikami po drodze trąbiąc i grając na różnych instrumentach. Niestety dziś sytuacja polityczna na
świecie już na to nie pozwala i ludzie spoza Półwyspu Arabskiego dolatują do miasta samolotami.
Kiedy wierni są już w pobliżu Mekki przebierają się w białe szaty i kierują się do Świętego Meczetu
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Al-Masdżid al-Haram, żeby okrążyć siedem razy świątynie Al-Kaaba. Rytuał ten jest często łączony z
umrą (tzw. pielgrzymką mniejszą, o charakterze indywidualnym, podczas której również okrąża się
Kaabę 7 razy), ponieważ nie wszystkich stać na dwie wyprawy do Arabii Saudyjskiej. Następnie
pielgrzymi udają się do Miny – największego miasta namiotowego na świecie, gdzie spędzają dzień
na modlitwie i skąd wyruszają następnego dnia na górę Arafat. Tam spędzają dzień na błaganiu Boga
o przebaczenie ich grzechów i słuchaniu kazań imamów. Trzeciego dnia wierni kierują się z powrotem
do Miny, żeby ukamienować trzy „szatańskie filary”. Jest to również wcześniej wspomniany dzień
składania ofiar, a także postrzyżyn – mężczyźni ścinają włosy „na jeża” lub na łyso, a kobiety
przycinają końcówki włosów. Następnie wszyscy kierują się do Świętego Meczetu, żeby obejść go 7
razy. Czwartego i piątego dnia powtarzane jest kamienowanie posągów, natomiast ostatniego dnia
wszyscy kierują się ponownie do Mekki. Teraz muzułmanin może wybrać, czy to już koniec jego
pielgrzymki, czy też będzie ją kontynuował w Medynie odwiedzając grób Proroka Mahometa i
świątynię, w której zmienił on kierunek odmawiania modlitwy.
Tak oto kończy się jedna z największych „masowych
imprez” na świecie. Jednak niestety nie zawsze łagodzi ona
spory świata muzułmańskiego. W związku z ostatnimi
napięciami na linii Tehran-Rijad, rząd Irański oświadczył, że
irańscy pielgrzymi nie wezmą udziału w tegorocznym
hadżdżu. To kolejne pole do sporu między tymi państwami
po ich zerwaniu stosunków dyplomatycznych. Poza tym prawie co roku setki osób zostają zadeptane
w gwałtownych wybuchach paniki, chociaż lokalne władze dążą do coraz lepszego zabezpieczenia
tłumów, a w mieście działa już 15 szpitali mogących pomieścić kilkanaście tysięcy pacjentów.
To spektakularne wydarzenie jest największą na świecie pielgrzymką religijną, jednak nie
wszyscy mogą ją ujrzeć na własne oczy. Żaden nie-muzułmanin/nie-muzułmanka nie może w niej
uczestniczyć. Na szczęście z pomocą przychodzi nam internet oraz popularna aplikacja Snapchat, w
której można oglądać zdjęcia i filmy wysyłane przez pielgrzymów z całego świata, do czego gorąco
zachęcam.
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Earworm. Czyli co nam w
duszy gra. Aleksandra Godlewska
Mieliście kiedyś tak, że jadąc do szkoły słuchaliście muzyki, a później ta melodia uparcie nie chciała
opuścić Waszej głowy? Pewnie tak. Wiecie zatem, że przez cały dzień nucicie sobie ją pod nosem, irytując
znajomych radiowymi hitami w stylu "I came in like a wrecking ball" Miley Cyrus czy starymi przebojami z
dzieciństwa (np. cały soundtrack z ukochanego filmu z dzieciństwa pt. "High School Musical"), nieudolnie
wystukując linię melodyczną długopisem na wszystkim, co wpadnie Wam w ręce i jesteście na siebie źli, bo w
żaden sposób nie możecie wyrzucić jej z pamięci.
To popularne zjawisko jest nazywane "earworm" lub "brainworm", czyli powtarzanie się jakiegoś
kawałka utworu muzycznego. Pochodzi od niemieckiego "Ohrwurm", gdzie znaczy dokładnie to samo. Skąd się
bierze? Dokładnie nie wiadomo. Możesz zawdzięczać to swojej sympatii do danej piosenki lub po prostu temu,
że utwory popowe puszczane w radiu są bardzo chwytliwe. Jedną z przyczyn są także wspomnieniami, które
wiążą się z tą piosenką, więc jeśli w grudniu (ba, nawet już w listopadzie, bo wtedy zaczynają się przygotowania
świąteczne) spędzałeś romantyczny wieczór ze swoją lepszą połówką, popijając herbatkę i zajadając się
korzennymi pierniczkami, nie dziw się, że w środku lata podśpiewujesz "Jingle bells" czy legendarne "Last
Christmas". Co by się nie rozpisywać - udowodnione naukowo, więc uważaj - jeśli mówisz, że nie lubisz piosenki,
której nie daje Ci spokoju, to na 75% jest to nieprawda, ponieważ aż 3/4 osób spytanych o swój stosunek
utworów, które stały się earwormami, deklaruje, że słuchanie ich sprawia im przyjemność.
Niestety, z własnego doświadczenia wiem, że taka piosenka potrafi być uciążliwe i chcesz jak
najszybciej się jej pozbyć. Pozostaje pytanie jak. Otóż nasz mózg może traktować ten krótki fragment melodii
jako niedokończone zadanie i najprostszym sposobem jest przesłuchanie piosenki od początku do końca. Jeśli to
nie pomaga musimy się uciec do bardziej radykalnych środków. Ale jak trzeba, to trzeba, prawda? Powinniśmy
sięgnąć po gumę do żucia. Ona stymuluje nasz mózg i sprawia, że zajmuje się czymś innym i z czasem piosenka
opuszcza nas umysł.
Sami widzicie, że earworm może być doskonałym pretekstem do poczytania (szczególnie dla
humanistów), poukładania puzzli czy nawet porozwiązywania zadań z fizyki, jeśli ktoś to lubi. Mimo że, czasem
te piosenki irytują nas i nie pozwalają się skupić, powinieneś cieszyć się, że tak często masz taki problem,
ponieważ oznacza to, że twój mózg jest wrażliwy na muzykę. Pamiętaj, że nie tylko Ciebie dotyczy to zjawisko,
śpiewaj i "zarażaj" swoich przyjaciół utworem, który jest w twojej głowie...Chociaż mogą nie być za to wdzięczni.
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Życie na szczycie,
czyli dzień z życia na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej Aleksandra Małysz
Odkąd nasz przodek podniósł głowę, by spojrzeć w gwiazdy, rasa ludzka zastanawia się –
czy życie w kosmosie jest możliwe? Krótka odpowiedź na to pytanie, choć niejednoznaczna, brzmi
„TAK!”. Skąd to wiemy? Życie w przestrzeni kosmicznej toczy się na naszych oczach, a każdy z nas
ma w nim swój udział. Planeta Ziemia, na której żyjemy, jest tylko kawałkiem skały wiszącym
w nieskończonej przestrzeni, zatem każdy człowiek stąpający po jej powierzchni jest przedstawicielem
tzw. życia w kosmosie. Jednak dziś nie o tym.
Od roku 1998 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przebywało 170 osób. Obecnie na jej
pokładzie znajduje się trzech astronautów. Gdzie śpią? Co jedzą? Czym zajmują się w czasie wolnym
i czy w ogóle go mają? Już za chwilę poznacie tajniki życia w kosmosie.
Poranek w kosmosie nie różni się bardzo od tego na Ziemi. Typowy dzień rozpoczyna się
o godzinie 6 rano (UTC). Astronauci mają czas na poranną toaletę i wspólne śniadanie, po czym
przystępują do rutynowej kontroli stanu technicznego stacji. Po skonsultowaniu planu dnia z Centrum
Kontroli Misji, przystępują do pracy o godzinie 8.10. Na czym polega praca na ISS (eng. International
Space Station)? Główną misją astronautów są badania w warunkach minimalnej grawitacji.
Przeprowadzane są przez nich eksperymenty wymagające ich bezpośredniego wkładu,
jak i monitorowane są badania prowadzone z Ziemi. W czasie pracy dokonywane są również
niezbędne naprawy platformy badawczej. Przerwa w pracy wypełniona jest ćwiczeniami niezbędnymi
do utrzymania odpowiedniej formy i zdrowia fizycznego w stanie nieważkości. Trening w kosmosie
znacznie różni się od treningu na Ziemi. Niektóre formy aktywności fizycznej nie są możliwe
w warunkach minimalnej grawitacji.
Badania naukowe kontynuowane są do godziny 13.05, kiedy to załoga zbiera się na obiad.
Jedzenie w przestrzeni kosmicznej musi być przechowywane i przygotowywane w odpowiedni
sposób, jednak nie różni się bardzo od posiłków podawanych na Ziemi. Na stacji kosmicznej
astronauci mogą wybierać spośród wielu dostępnych dań. Co ciekawe, sól i pieprz dostępne są jedynie
w formie płynnej, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia filtrów powietrza przez drobinki przypraw
w formie sypkiej.
Po trwającej godzinę przerwie obiadowej kontynuowane są prace naukowe i ćwiczenia.
Wszystko to trwa do godziny 19.30. Załoga zbiera się na kolację i konferencję podsumowującą dzień
pracy.
O godzinie 21.30 okna stacji są zasłaniane (w ciągu 24h na Stacja Kosmiczna doświadcza
16 wschodów i zachodów słońca) i rozpoczyna się noc. Astronauci śpią w specjalnych prywatnych
modułach, w śpiworach przymocowanych do ścian Stacji. W modułach znajdują się również szafki,
w których przechowywane są prywatne rzeczy astronautów oraz stolik i lampka, umożliwiające
czytanie czy pracę przy prywatnym komputerze.
Tak kończy się dzień na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
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Co Legia ma z tej Ligi Mi$trzów?
Michał Czajkowski
Pod koniec wakacji Legia Warszawa wykonała krok, którego przez 20 lat nie wykonał żaden
inny polski zespół – wywalczyła awans do Ligi Mistrzów. Ostatnimi polskimi drużynami grającymi w
elicie europejskiego futbolu były Widzew Łódź w sezonie 1996/1997 i właśnie Legia w sezonie
1995/1996.
Wiem, podobnie jak i większość osób czytających właśnie ten artykuł, że Legia zaczęła kiepsko
– 0:6 w meczu z Borussią Dortmund i 0:2 ze Sportingiem. Nie popisała się też grupka kibiców, przez
których Legia została już ukarana finansowo i prawdopodobnym zamknięciem stadionu na mecz
z Realem Madryt (artykuł pisałem w chwili odwoływania się warszawskiego klubu). Chciałbym się tu
skupić na tym, co Legia zarobi, jeszcze przed wydaniem części tych pieniędzy na kary.
W poprzednim sezonie Legia grała „tylko” w fazie grupowej Ligi Europy. Tam za sam awans
piłkarze „zarobili” dla klubu 2,4 mln euro. Zarobili jeszcze na jednym wygranym meczu 360 tys. euro.
Razem mamy 2 mln 760 tys. euro.
W tym sezonie Legia awansując z IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów, wzbogaciła się o 12 mln
euro. Za ewentualne zwycięstwo w fazie grupowej (a okazja jest, już niedługo mecz z Realem
w Madrycie) otrzyma 1,5 mln euro, a za remis (który jednak bralibyśmy w ciemno) 500 tys. euro.
Za wygranie grupy można wzbogacić się o dodatkowe 6 mln euro (wygranie grupy 500 tys. + awans
do 1/8 finału 5,5 mln euro), za awans do ćwierćfinału można zdobyć 6 mln, za półfinał - 7 mln, a za
przegrany finał - 10,5 mln euro. Zwycięzca finału bierze 15 mln euro za sam mecz finałowy. Możemy
więc łatwo policzyć, że za sam awans i fazę pucharową zwycięzca zgarnia 46 mln euro plus to,
co zarobi w fazie grupowej.
No ale dość marzeń, zadowoleni będziemy chociaż z tych 12,5 mln – 13 mln euro, bo na
wygranie LM przez Legię to nie ma szans. Samej Legii po opłaceniu kar i odprawie dla byłego trenera,
Besnika Hasiego, zostanie mniej więcej 8 milionów euro. Osobiście chciałbym, aby te pieniądze zostały
zainwestowane w akademię, bo po zagranicznym „szrocie” (dla niewtajemniczonych, chodzi
o piłkarzy, którzy nie spełnili pokładanych w nich nadziei) jaki został sprowadzony do Warszawy
latem, widzimy, że najlepiej stawiać na zdolnych Polaków i wprowadzać młodzież w dorosły futbol,
abyśmy na kolejną Ligę Mistrzów czekali rok-dwa, a nie 20 lat…
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Hel or Heaven?
Tadeusz Pyzel

Półwysep Helski, czyli wakacyjny koszmar komunikacyjny. Jedna droga, rzadko jeżdżące
pociągi i słynny autobus 666. I to wszystko po to, by spędzić wakacje w małych pokojach należących
do równie małych i równie brudnych hoteli lub na zatłoczonych kempingach. Dodatkowo do jedzenia
najczęściej ryba, jak to pisał Bułhakow w „Mistrzu i Małgorzacie”, drugiej świeżości. Jednak mimo
wszystkich tych niedogodności Hel nadal przyciąga rok w rok kilka, jeżeli nie kilkaset tysięcy
turystów. Konkretnie dwa typy turystów.
Kitesurferzy i windsurferzy, bo o nich tu mowa, jak muchy zlatują się na półwysep.
Dla niektórych może się to wydać dziwne, że ktoś chce przyjechać do takiego miejsca. Świadczy to o
nim tylko jedno: że nigdy tu nie był i nie poczuł niepowtarzalnej atmosfery tego miejsca.
Podczas gdy my w roku szkolnym narzekamy, że dzień w dzień musimy wstawać o 6, 5
czy nawet 4 rano, Hel zdał się zapomnieć o zegarku. Tu dzień zaczyna się, kiedy pojawia się wiatr
i kończy równo z jego zniknięciem, nieważne, czy świeci słońce, czy nie. Słońce czy deszcz, a może
nawet grad, woda zawsze roi się od desek i żagli lub latawców. I nie ma co się dziwić, zatoka Pucka
przez swoja płyciznę sprawia, że jest idealnym miejscem zarówno dla nowych jak i starych surferów.
A jeśli komuś mało wrażeń zawsze może pójść na drugą stronę i spróbować swoich sił na pełnym
morzu.
Nawet jeśli nie wieje można zaprzyjaźnić się i wstąpić do wspaniałej społeczności, jaką są
surferzy. Godziny spędzone na siatkówce, planszówkach czy deskorolce (deska jest życiem jak to
mówią), sprawiają wrażenie, że Hel zapomniał o Facebooku, Snapchacie czy innych aplikacjach
i skupił się głównie na człowieku, na jego duszy. Nie ważne, ile masz like’ów czy znajomych, jeżeli
surfujesz, jesteś jednym z nas, czy wysoki, czy niski, biały czy czarny, Polak czy ktoś z zagranicy. Urok
tego wszystkiego polega na magicznym połączeniu ludzi poprzez miłość do jednego sportu. I właśnie
ta miłość sprawia, że co roku każdy, kto kiedyś poczuł, jak to jest mieć wiatr dmuchający w żagiel,
każdy, kto poczuł ten rodzaj wolności i szczęścia, chce tu wracać.
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O Bayardowskim studium
nieczytelnika

Filip Świerczyński

Nie tak dawno nakładem PIWu ukazała się prezentująca dość awangardowe podejście do
zjawiska czytania i figury czytelnika książka autorstwa francuskiego eseisty i profesora literatury
Pierre’a Bayarda ,,Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?”. Za prowokującym, acz
wdzięcznym tytułem kryje się pozycja z pewnością interesująca, a być może i obowiązkowa (choćby
do nie-przeczytania, jak pewnie napisałby sam Bayard) dla wszystkich czytających, ale i tych, którzy
chcą uniknąć faux pas podczas towarzyskich rozmów o książkach.
Autor – paryski wykładowca – prezentuje świeże i niespotykane zbyt często (szczególnie
wśród literaturoznawców) podejście do zjawiska czytania, odkrywając przed odbiorcą z pozoru
oczywiste, a jednak przez większość chyba niedostrzegane właściwości ,,czytania”. Czy jeżeli
przeczytamy książkę od deski do deski, ale zapomnimy jej ,,zawartości”1, możemy twierdzić, że ją
przeczytaliśmy? Co właściwie stanowi o przeczytaniu książki? Czy stwierdzenie o płynności książek
w naszej pamięci i świadomości, na którą wskazuje Bayard, jest czymś nowym, czy też może była to
własność zwyczajnie niezauważana wcześniej?
Od człowieka obeznanego z kulturą i funkcjonującego w jej ramach wymaga się znajomości
niezliczonej niemal ilości dzieł literackich, która, co podkreśla Bayard, uzyskiwana drogą
tradycyjnego, skrupulatnego czytania, może być nie tylko nieosiągalna, ale i w pewnym sensie
przytłaczająca i zamglona. Pisarz dowodzi, że zbyt dokładne i wnikliwe studia nad pojedynczą pozycją
mogą przyćmiewać inne, ponadto utrudniać umiejscowienie jej na mapie „wspólnej biblioteki”
(pojęcie to, również ukute przez Bayarda, oznaczać ma ,,szerszą całość, rozciągającą się na wszystkie

dzieła uchodzące za ważne w danym momencie kultury”2), a swą rację popiera obrazowymi
przykładami. Co więcej, dobitnie obala paradygmat, na mocy którego zawartość książki przeczytanej
skrupulatnie i w całości funkcjonuje w naszej świadomości jako wiedza permanentna i utrwalone
constans – coś, czego zapomnieć (lub zwyczajnie przyznać się do zapomnienia) nie sposób –
charakteryzuje zatem pułapkę-klatkę, w której zamknięty jest bez wątpienia każdy czytelnik. Bayard
nakreślając jej rys i asymptotyczne granice, których czytający z pozoru przekroczyć nie może,
wskazuje jednocześnie niedostrzegalną na pierwszy rzut oka drogę ratunku. Autor nie tylko
konstytuuje postać i kształt figury nie-czytelnika, ale i dokonuje jego wnikliwej analizy.
1 Dla rozjaśnienia powodu, dla którego użyto słowa ,,zawartość”, najprościej będzie zacytować samą tłumaczkę: „Francuskie
słowo contenu, które w tym kontekście stanowi opozycję usytuowania (situation), tłumaczę jako zawartość, mimo że bardziej
naturalne w dziedzinie rozważań teoretycznoliterackich mogłoby się wydawać słowo treść. Jednak treść książki nieczytanej może
nam być znana, na przykład jeśli ktoś nam ją opowiedział, nieznane nam jest to, co znajduje się w środku, czyli zwartość” (P.
Bayard, ,,Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało”, Warszawa 2015, s. 20). 2 Ibid., s. 21.
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Rady, których udziela, są przydatne zarówno ze względy na znakomitą oszczędność czasu,
którą zapewnia ich stosowanie, jak i głębsze rozeznanie – prowokują nowego (jakby się zdawało
zupełnie nieznanego wcześniej) gatunku dyskusję o tym, jakie zagrożenia niesie za sobą czytelnictwo
uprawiane w tradycyjny sposób oraz wspomniane
wcześniej

wnikliwe

studium

nad

każdą

pojedynczą pozycją. Są również próbą
poradzenia sobie z dotyczącym każdego
poważnego
Musilowskiego

czytelnika
generała

dylematem
Stumma

z

,,Człowieka bez właściwości”3.
Esej Bayarda jest o tyle odkrywczy, o
ile pozwala dostrzec nowatorskie podejście do
przedmiotu, jakim jest książka i czynności, jaką jest czytanie. Z punktu widzenia realisty i pragmatyka
będzie on prawdopodobnie zetknięciem z czymś znanym, a jednocześnie być może nazwaniem
zjawiska ,,nie-czytania” i sprecyzowaniem oraz usystematyzowaniem wiedzy na jego temat.
Utwierdzając nas w fakcie, że wszystkiego przeczytać się nie da, bo ilość pozycji jest niezliczona, a
ogrom zgromadzonej przez literaturę wiedzy beznadziejnie przytłacza i z góry skazuje podejmującego
wyzwanie zapoznania się z nią na porażkę, Bayard dokonuje rozliczenia, ale i rozgrzeszenia
czytelników.

3

Postać Stumma jest tu przez Bayarda przeciwstawiona innemu bohaterowi powieści Musila, znającemu wszystkie

książki, a nie-czytającemu bibliotekarzowi; ,,Kiedy tak nie puszczam go z rąk, bibliotekarz prostuje się nagle, jakby
wyrastał w górę ze swych trzęsących się spodni, i cedząc z powagą każde słowo, jak gdyby chciał wypowiedzieć tajemnicę
tych ścian, mówi: Panie generale, pytał pan, jak to się dzieje, że znam każdą książkę; otóż mogę panu wyjawić: ponieważ
żadnej nie czytam” (R. Musil, ,,Człowiek bez właściwości”, t. 2, Warszawa 1971, s. 170).
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Nie możemy obwiniać się ani za to, że nasza wiedza jest ulotna, a pamięć często zawodzi,
ani za nieprzeczytanie któregoś z utworów zaliczanych do klasyki światowej literatury. Ów
rozgrzeszenie i jednoczesne przeformułowanie pojęć ,,czytelnika” i ,,nie-czytelnika” dodaje
otuchy i odwagi. ,,Ta wirtualna przestrzeń [w obrazowym skrócie: dyskusja o książkach

przeczytanych lub nie – przyp. autora] okazuje się więc terenem wielkiej gry w oszukiwanie,
której uczestnicy sami siebie wprowadzają w błąd, nim zaczną wprowadzać w błąd w innych,
gdyż na kształt ich wspomnień o przeczytanych książkach wpływ ma przede wszystkim sytuacja,
w jakiej się znaleźli. Dzielenie ludzi na tych, którzy przeczytali książkę, i tych, którzy jej nie czytali
[…] jest zanegowaniem tej niepewności aktu czytania”4 . Czy więc warto czytać w ogóle, skoro
stwierdzenie o ,,przeczytaniu” książki zdaje się być zależne wyłącznie od naszego fantazmatu i
tego, jak dobrze potrafimy oszukać samych siebie i naszych dyskutantów? Rozstrzygnięcie tego
pytania pozostawiam czytelnikowi – a pozostawiwszy, gorąco zachęcam do wnikliwej lektury
eseju Bayarda (bowiem – zgodnie z zasadą wytyczaną przez Musilowskiego bibliotekarza – o ile
to, czy warto czytać książki, jest prawdopodobnie dylematem nierozstrzygalnym, o tyle to, że
warto czytać książki o książkach, zdaje się być niezaprzeczalne).

4

P. Bayard, op. cit., s. 121.
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Słów kilka o kreskówkach oraz animacji 3D
Zuzanna Siudaj

Bez względu na to, jak świetnymi filmami są „Merida Waleczna”, „Zaplątani” czy „Jak wytresować
smoka”, jest coś, co zawsze będzie mi w nich przeszkadzać. Jest to oczywiście animacja 3D.
Jako dziecku wychowanemu na starych odcinkach „Scooby Doo” i „Spidermana”, animacja 3D po
prostu mi przeszkadza. Przeszkadza mi jej bezosobowość, to, że postaci z zupełnie różnych filmów i bajek
wyglądają niemal identycznie. Jeszcze dziesięć lat temu byłoby to nie do pomyślenia. Każda kreskówka
miała swój klimat, swój własny charakter. Z łatwością można było odróżnić, który Batman jest z „Ligi
Sprawiedliwych”, a który z „Batmana”. Dzisiaj tymczasem można się zastanawiać, czy pomiędzy
Roszpunką z „Zaplątanych” a Honey Lemon z „Wielkiej szóstki” nie ma jakiś rodzinnych powiązań, a są to
przecież

dwie

zupełnie

różne

postaci,

których

nic

nie

łączy.

Dlaczego tak jest? Dlaczego animacja 3D jest tak popularna? Dlaczego, na wszystkie świętości,
musieliśmy dostać „Pszczółkę Maję” w takim wydaniu? Co było nie tak z tą śliczną bajką, na której
wychowały się pokolenia? Czyżby nie była wystarczająco „nowoczesna”, cokolwiek by to miało znaczyć?
A może po prostu chodzi o finanse? Najwyraźniej filmy takie, jak choćby „Księżniczka i żaba”
zarabiają mniej, niż te w trzech wymiarach, na których produkcję trzeba przecież wydać więcej.
Nie wiem i raczej się nie dowiem. Słyszę jednak głosy wielu ludzi – moich rówieśników, ale także
osób zarówno ode mnie starszych, jak i młodszych, które zgadzają się, że bajka rysowana, ze względu
choćby na wysiłek rysowników, ma w sobie coś magicznego, coś osobistego. Pozwala bardziej przywiązać
się do postaci, lepiej zrozumieć świat, w którym żyją, jeszcze bardziej zaangażować się w ich przygody i
rozterki.
Na szczęście są jeszcze tworzone rysowane kreskówki, które nie są ani trochę mniej popularne od
tych 3D. Oczywiście nie jest tak, że do ich stworzenia w ogóle nie użyto komputerów – w końcu żyjemy
w XXI wieku. Ich kreska jest jednak jedyna w swoim rodzaju, a postaci nie wyglądają jak kuzynostwo o
wyjątkowo zaokrąglonych kątach i dużych oczach. Przykładami niech będą „Voltron: Legendary
Defender”, „Steven Universe”, czy „Pora na przygodę!”. Wszystkie one są bardzo popularne, więc
podejrzewam, że chociaż jeden z tych tytułów co najmniej raz obił wam się o uszy. Pozwala to wierzyć, że
zwykłe rysowane bajki mają jeszcze szansę na świetlaną przyszłość.

29

Do zobaczenia w więzieniu!
Wywiad Ady Szulc z Justyną Domasłowską-Szulc
magister polonistyki i teologii, wiceprezeska
Fundacji Dom Kultury, stypendystka MKiDN.

Ada: Kiedy wyszłaś z więzienia?
Justyna: W ostatni czwartek.
Ada: Jak wspominasz ten czas pobytu?
Justyna: Bardzo miło.
Ada: A w więzieniu może być miło?
Justyna: Jak najbardziej. Życzliwi funkcjonariusze,
sympatyczne skazane, udane zajęcia. To był po
prostu dobrze spędzony czas.
Ada: Wspomniałaś o zajęciach… Na czym one
polegają?
Justyna: Prowadzę zajęcia z edukacji kulturalnej w
różnych więzieniach w Polsce. Czasami są to
wykłady na przykład o sztuce czy literaturze, a
czasami warsztaty artystyczne.
Ada: Sama to wszystko robisz?
Justyna: Nie. Robię to z przyjaciółmi. Razem
prowadzimy Fundację Dom Kultury, która zajmuje
się szeroko pojętą edukacją w środowiskach
wykluczonych.
Ada: Czyli gdzie?
Justyna: No na przykład właśnie w więzieniach, w
ośrodkach
wychowawczych,
poprawczakach,
ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach dla
cudzoziemców. Są to wszystko ludzie, którzy mają
utrudniony dostęp do edukacji i kultury.
Ada: Ale przecież nie tylko tam mają ludzie trudności
z tym.
Justyna: Owszem, dlatego prowadzimy zajęcia na
wsiach i małych miasteczkach przede wszystkimi dla
dzieci i młodzieży.
Ada: Co z nimi robicie?
Justyna: Uczymy jak świadomie korzystać z nowych
mediów, jak samodzielnie założyć gazetkę, a także
prowadzimy zajęcia twórcze.

Ada Działacie w Warszawie, na wsiach,
miasteczkach. Gdzieś jeszcze? Współpracujecie z
innymi krajami?
Justyna: Nie często, ale czasami nam się udaje. Na
przykład udało nam się zrobić fajny projekt z
Islandią. Brały w nim udział dzieci i młodzież z Pragi
Południe z osiedla Kamionek, będące pod opieką
ośrodka pomocy społecznej oraz ich rówieśnicy ze
szkoły integracyjnej z Islandii. Najpierw
utworzyliśmy bloga, na którym dzieci publikowały
najciekawsze informacje o sobie, dzięki temu się
poznały. Potem zaprosiliśmy Islandczyków do
Warszawy, gdzie wszyscy mieli warsztaty z polskimi
artystami.
Ada: Z kim współpracujecie?
Justyna: Z wybitnymi profesjonalistami, z artystami
(np. Paweł Althamer), z dziennikarzami (np. Lidka
Ostałowska), aktorami (np. Jacek Rozenek), z
wolontariuszami (zapraszamy uczniów z liceów!), a
także z instytucjami takimi jak Służba Więzienna,
ośrodki pomocy społecznej, Muzeum Sztuki
Nowoczesnej itp. Dzięki współpracy z muzeami
udaje nam się organizować wystawy prac
powstałych ma naszych warsztatach najlepszych
stołecznych galeriach (np. Kordegarda, lokal_30).
Ada: A skąd bierzecie na to wszystko pieniądze?
Justyna:
Dostajemy
różne
dofinansowania
najczęściej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Ada Jakie są wasze największe osiągnięcia?
Justyna: Jest ich dużo. Ale największe dla mnie jest
utworzenie bloga więziennego eWKratke1. Jest to
pierwszy taki blog w Polsce i Europie. Prowadzony
przez osoby osadzone, które nie mają dostępu do
internetu. Drugim największym osiągnięciem jest
to, że udało nam się wciągnąć do współpracy tak
wielką liczbę wspaniałych ludzi.

Ada Działacie w Warszawie, na wsiach,
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miasteczkach. Gdzieś jeszcze?
Współpracujecie z innymi krajami?
Justyna: Nie często, ale czasami nam się udaje.

Emigracja
Tomek Ratajczyk
Nadejdzie w końcu ten sławetny czas,

Wyjechać będę musiał, nie ma szans,

Który owieje wszystkim znany gmach ten,

Zagrają gromko nam passepieda rynny

By przywlec z sobą, wrzucić mu na raz

I zatańczymy wszyscy coś jak danse

Na ściany jego zmatowiałą płachtę.

Macabre — z tym że danse emigracyjny.

Wciąż będę myślał — ledwie dwa dni, dzień,

Wiem, że to będzie za chwil kilka już,

Przyfrunie tutaj jakiś fen czy pasat,

Sam się zamyślam, może czy już dziś nie.

Przyfrunie prędko i zadmucha weń

Stanie się pustka — w głąb i wszerz i wzdłuż,

I płachtę strąci mu z poręczy, fasad.

Więc zaistnieje tu różnica ciśnień.

Nie będzie jednak czuć powiewu bryz

Dopiero wtedy silnie wionie wiatr.

I będę pewnie tracić wiarę już mą,

Blisko przed nami może być już ten dzień!

Gdy na opoce — czas marché aux puces

Znowu postawi ten nasz domek z kart,

Postawi — wiary szukać będzie próżno.

Lecz po co? kiedy nas już tu nie będzie!

Powietrze latem stoi jak na krzyk

Jedynym, co nam dziś zostało — praca,

Donośny: „смирно!”, nie dmie i nie wieje.

A z pracą zawsze przyjdzie w końcu wiedza:

I nawet czas ten bezlitosny znikł

Po emigracji w gmach swój się nie wraca —

I co bądź było, teraz tylko nie jest.

Po emigracji gmach swój się odwiedza.
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„Panowie, no postarajcie się. Nie przekonacie dziewczyny do założenia rodziny, mówiąc prokreujmy
się! ~ p. prof. Przemysław Poniatowski
„Jestem genetycznie uczulony na gadulstwo i szeptania, bo gdy tylko je słyszę staję się
pedagogicznie niebezpieczny” ~ p.prof. Michał Deniziak
„Rozmowa na chemii:
U: Jeśli Pani nie jest mądra to jaki jest mój poziom wiedzy?
N: ….zerowy” ~ p.prof. Anna Gajewska
„- A widzę, że Zuzi na wf nie było- powiedział p.prof. Skalmierski, gdy sprawdzał dziennik swojej
klasy.
- Prze pana, bo to taka super dieta! Tak schudłam, że mnie praktycznie nie widać!
- Nie chcę być niemiły, ale ja ciebie widzę” ~ p.prof. Adam Skalmierski
„ Urszulo, nie obławiaj kolegi wzrokiem na lekcji. Rób to po lekcji, ewentualnie 30 sekund przed
dzwonkiem” ~ p.prof. Jan Olenowicz
„U: Ten film jest specyficzny.
N: To ja jestem specyficzny. „ ~ rozmowa p. prof. Leszka Kozłowskiego o dopiero co obejrzanym
filmie
„Kiedyś, tam w holu leżała skrzynia z piaskiem. I wysyłałam wszystkich niegrzecznych do piachu” ~
p.prof Anna Gajewska
„A gdyby ktoś z Was zamiast sejm napisał tak (po czym podszedł do tablicy i wielkimi literami
zapisał): SAME” ~ p.prof. Leszek Kozłowski
„Na maturze jest jak na randce: wszystko można, ale nie od razu” ~ p.prof. Przemysław Poniatowski
„Misja musi mieć jakąś krótką nazwę. Misja: Szmata!” ~ p. prof. Leszek Kozłowski do ucznia, który
miał wypłukać ścierkę do ścierania tablicy

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
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