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Od redakcji

W minionym miesiącu pożegnaliśmy kilku wybitnych artystów. Zmarł Zbigniew Wodecki,
Roger Moore również rozstał się z tym światem. Czytając ten numer, miejcie w pamięci ich
wkład w kulturę.
W samym numerze każdy znajdzie coś dla siebie, jednak osoby, których sercu bliskie jest
morze, na pewno będą usatysfakcjonowane. Wisienką na torcie jest artykuł kapitana
Pogorii, pana Adama Busza, piszącego w charakterze gościa redakcji.
Warto wspomnieć o zmianach w samym Gońcu: wszystkie następne numery, włącznie z
tym, będą drukowane w formacie A4, z kolorową okładką. Do tego od września pojawią się
działy, eliminujące problem chaosu w spisie treści. Zespół redakcyjny ze mną na czele ma
nadzieję, że zmiany te będą pozytywnie przyjęte przez czytelników.
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Widok z mostka
Kapitan Adam Busz, absolwent Zamoyskiego 1975

Przyjechał autokar. Po chwili na pomost, pod burtę podeszli pierwsi przybysze. Najprędzej
oficerowie – stali bywalcy, szybkim pewnym krokiem, już z daleka witają się z czekającymi przy
relingu kolegami. Za nimi pozostali, nieco wolniej, niektórzy nieśmiało, ale ta nieśmiałość wkrótce
minie. Pogoria dla wszystkich jest przecież otwartym, przyjaznym domem.
Kapitan, lekko wychylony przez reling, przyglądał się twarzom podchodzących do trapu członków
nowej załogi. Przywitał się z dobrymi znajomymi, z przyjaciółmi – oficerami, nauczycielami. Wśród
uczniów
z przyjemnością rozpoznawał niektóre twarze – to załoganci z ubiegłorocznego rejsu. Zawsze jest
miło, kiedy młodzież wraca na statek. Przecież nie przyjechaliby ponownie, gdyby rok temu nie
„złapali bakcyla”, o co zawsze on i jego ludzie tak bardzo się starają. Oby i w następnym roku
powtórzyła się jakaś liczba osób spośród tych, które teraz przyjechały po raz pierwszy.
Wkrótce rozpoczął się zwyczajny „młyn” pierwszego dnia – dnia wymiany. To dla wszystkich trudny
dzień. Nowa załoga jest po wielogodzinnej męczącej podróży, a tu nie ma czasu na odpoczynek –
trzeba dać jej posiłek i jak najszybciej zacząć szkolenie. Przecież jest tyle informacji do przekazania.
Najpierw najważniejszy blok szkoleń dotyczących bezpieczeństwa. Potem, po krótkiej przerwie, w
miarę pozostającego do dyspozycji czasu, szkolenia praktyczne: liny, ponton, brasowanie, pierwsze
wejście na fokmaszt. Wszystkiego i tak się nie zdąży w jeden dzień, wiele spraw przećwiczy się już w
czasie żeglugi, a niektóre będą ćwiczone do końca rejsu. Dlatego na pierwszy dzień trzeba wybrać
sprawy najważniejsze, kluczowe. Ale przecież jego kadra robiła to szkolenie już wielokrotnie i
wszystko idzie płynnie.
Na pokładzie trwa więc do końca dnia szkolenie, a kapitan – oprócz podpisywania opinii i książeczek
poprzedniej załogi, która wkrótce wyjedzie, oprócz swoich normalnych, codziennych zajęć na żyjącym
przecież bez przerwy statku – co kilka godzin sprawdza w różnych dostępnych serwisach najświeższą
prognozę pogody. Wkrótce trzeba podjąć pierwsze kluczowe decyzje, od tej prognozy właśnie zależne.
Czy wypływać następnego poranka, co pozwoli przyjezdnym solidnie odespać podróż? A może opłaci
się wyjść z portu już w ten sobotni wieczór, żeby gdzieś sensownie popłynąć zanim wiatr odwróci się
na przeciwny, albo całkiem „zdechnie”? Czasem zdarza się też przeciwnie, że trzeba opóźnić wyjście,
bywa,
że
nawet
o dobę, do poniedziałku ze względu na zbyt silny wiatr, ale nie tym razem. Po wielokrotnych analizach
i symulacjach sięgających aż na pięć – sześć dni do przodu (dzisiejsze zaawansowane prognozy
specjalistyczne umożliwiają już nawet takie śmiałe przewidywania) wreszcie zapada decyzja: trzeba
wyjść w niedzielę przed południem. Wprawdzie kilka pierwszych godzin będzie bez wiatru, na silniku,
ale to nawet lepiej. Będzie czas na dokończenie pewnych szkoleń praktycznych z obsługi pokładu, a
załoga stopniowo oswoi się z nowym środowiskiem, które będzie coraz bardziej i bardziej ruchome…
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W prowadzeniu rejsu jest kilka priorytetów. Pierwszy to oczywiście bezpieczeństwo, tu nie ma
miejsca na dyskusje czy wahanie. Ale kolejny, także bardzo ważny, to atrakcyjność rejsu. Nie jakaś
chwilowa, tania, chwytliwa, dla błahego poklasku, lecz głębsza. Młodzież przyjeżdża z nadziejami, z
oczekiwaniami,
z własnymi wyobrażeniami żeglarstwa: statku i życia na nim, morza i życia w nim, ciekawych lądów,
nieznanych wysp, kaprysów pogody. Trzeba w tym krótkim czasie dać tej młodzieży możliwie jak
najwięcej wrażeń, nowych doznań, jak najwięcej pokazać, powiedzieć, nauczyć. Część z tego zostanie
w tych młodych, pojętnych, chłonnych niczym gąbki umysłach na lata. I o to chodzi.
Żeby to uczynić skutecznie i sprawnie, trzeba jak najlepiej wykorzystać warunki, które na ten akurat
tydzień zaplanował sobie władca mórz pospołu z zarządcą wiatru. Kapitan może – i musi – pokornie
przyjąć ich wyroki i zrobić jak najlepszy z nich użytek.
Oto wyruszamy. Krętą ścieżką z głębi portu Marina di Loano wychodzimy na morze. Pierwsze
godziny, zgodnie z prognozą, są łatwe – spokojna jazda na silniku, bez żagli trwa do późnego
popołudnia. Trzeba wyjechać z głębi Zatoki Genueńskiej daleko na środek Morza Liguryjskiego i
dostać się w obiecujący jęzor wiatru, który pociągnie nas wzdłuż wschodniego brzegu Korsyki hen na
południe. Jest odpowiednia chwila na przeprowadzenie ćwiczebnego alarmu „opuszczenia statku”. W
praktyce sprawdzamy, co zapamiętano po wczorajszych szkoleniach (ech, gdzie ta moja ciepła
czapka…). Szału nie ma, ale dramatu też nie. To samo z kolejnym pozorowanym alarmem, „człowiek
za burtą”, ten pierwszy raz ulgowo i prawie bez świadomego udziału załogi, która dopiero zaczyna
„czaić”. Po obu alarmach jest chwila na krótkie omówienie, żeby następnym razem poszło lepiej.
Przed kolacją można w końcu postawić przygotowane wcześniej żagle rejowe i odstawić silnik. Wiatr
miło tężeje, prędkość rośnie. Ze sterburty pokazuje się coraz większy swell, czyli gładka długa fala
urodzona gdzieś daleko na zachodzie przez całkiem inny, znacznie silniejszy wiatr.
Nie trzeba długo czekać, by coraz większy rolling, czyli „bujanie” z burty na burtę położyło młodą
załogę na pokładzie. Większość zaczyna odczuwać chorobę morską. Niby to normalne, każdy o tym
słyszał, każdy się spodziewał jakoś tego doświadczyć, ale kiedy już to przyjdzie, miło nie jest. Słabą
pociechą są ciągłe zapewnienia ze strony kapitana i oficerów, że to przejdzie, że adaptacja, że pomaga
praca i zajęcie czymś uwagi, albo patrzenie na horyzont. Swoje trzeba odchorować. Jedni krócej i lżej,
inni trochę dłużej i ciężej. Jak zwykle zdarzają się pojedyncze osoby nie chorujące wcale oraz takie,
którym złe samopoczucie nie minie do końca rejsu. Ale większości te najbardziej dotkliwe objawy
przechodzą następnego dnia, po dobie płynięcia.
A płynie się świetnie. Umiarkowany wiatr z rufy, taki akurat w sam raz, 5-6 w skali Beauforta,
zapewnia szybką, komfortową żeglugę. Wkrótce Korsyka zasłania nas przed swellem i płynie się
jeszcze
lepiej,
a choroba morska niemal ustępuje. Za prawym trawersem zostaje słynny Cap Corse, w nocy mijamy
Bastię, za lewym trawersem nikną kolejno mijane Toskańskie Siostry: Capraia, Elba, Pianosa,
Montechristo (pozostałych trzech, czyli Gorgony, Giglio i Giannutri nie widać, są zbyt daleko na
wschodzie). Taka żegluga. To marzenie każdego żeglarza: szybko, gładko, pod piramidą żagli, w ciszy.
Ale jest to „morska” cisza – inna niż lądowa. Wypełnia ją szum rozcinanej dziobem i kłębiącej się za
rufą wody, popiskiwanie bloków takielunku, czasem świst wiatru w wantach, no i głosy załogi. A, i
jeszcze jedno: nieustający warkot agregatu, zapewniającego nam bez przerwy niezbędną dla życia
energię elektryczną, która napędza na statku niemal wszystko. Na prąd działa kuchnia, dzięki której
mamy co jeść, prąd napędza pompy tłoczące wodę morską do toalet i słodką do kranów, prąd to także
światło pod pokładem i oświetlenie nawigacyjne na zewnątrz. Trudno, agregat musi warczeć nonstop. Na szczęście po pewnym czasie już się tego nie zauważa…
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Prognoza sprawdza się doskonale. Północny, a potem północno-wschodni wiatr zapewnia szybki
przelot aż w rejon Cieśniny Bonifacio. A zatem będzie można pokazać załodze jedno z najbardziej
urokliwych, spektakularnych miejsc w tym rejonie Morza Śródziemnego: port i warowne miasto
Bonifacio, położone jak orle gniazdo na wysokim, białym, niesamowicie wyrzeźbionym klifie. Ale
dzięki sporej szybkości możliwe będą jeszcze inne atrakcje. Nadkładając nieco drogi kapitan decyduje
się przepłynąć przez archipelag wyspy Madalena. Nawet trzeba kilka godzin poczekać w dryfie, żeby
wśród wysp przepłynąć tuż po świcie. Umożliwi to pokazanie młodzieży nie tylko archipelagu, ale też
pewnej lokalnej atrakcji
naturalnej – jedna z
formacji
skalnych
na
wysokiej
grani
wyspy
Sardynia
do
złudzenia
przypomina niedźwiedzia.
Mówimy
między
sobą
żartobliwie, że „płyniemy
zobaczyć misia”.
Po minięciu „misia” jeszcze
parę godzin pysznej żeglugi
na pełnych żaglach w
poprzek Cieśniny Bonifacio,
z prędkością rzędu 8-9
węzłów. Poranne słońce,
żwawy wiatr, statek rwie do
przodu jak rumak. Niemal
euforyczny nastrój udziela
się prawie wszystkim, a na
pewno tym, w których
duszach drzemią żeglarskie
tęsknoty,
albo
brzmią
szanty, jak kto woli.
Okazuje się, że śmiała
żegluga wynagradza nas
kolejnym bonusem: mając
zapas
czasu
możemy
zatrzymać się przed samym
wejściem do Bonifacio na
dwie godziny i – korzystając z osłony wysokiego brzegu – opuścić na spokojną wodę nasz mały
pontonik, którym po kolei wywozimy grupki załogantów do widowiskowej groty wyżłobionej przez
erozję w miękkiej skale. Oficer Jejku pracowicie wykonuje pełne siedem kursów tam i z powrotem, co
z małym piętnastokonnym silniczkiem trwa wieki, ale na takie atrakcje mamy czas. Tak, ten dzień
powinien zapaść młodym ludziom na długo w pamięć: ciekawy archipelag, niezwykły skalny miś,
szybka
jazda
przez
Cieśninę,
tajemnicza
grota
z
dziurą
w
suficie
no
i w końcu – Bonifacio.
Wtorkowe popołudnie i wieczór to zwiedzanie tego niezwykłego miasta o bogatej historii. Malownicze
średniowieczne mury zamkowe, strome jak skocznia narciarska uliczki, widoki z góry na Cieśninę i
na białe klify, koszary po Legii Cudzoziemskiej, niezwykły cmentarz pełen ukwieconych katakumb i
kaplic – no, jest co oglądać. A jednocześnie można nieco odetchnąć po dwóch dobach w morzu.
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W środę tuż przed obiadem, zaraz po odejściu lokalnego promu i my wychodzimy w dalszą drogę.
Tym razem już na silniku, bo wysoka Korsyka skutecznie zasłania nam wiatr, nadal wiejący z kierunku
NE. My go prawie nie odczuwamy. Jedziemy w ten sposób wzdłuż zachodniego tym razem brzegu
Korsyki w górę mapy, na północ, mijając liczne zatoki i przylądki widoczne dla nas w nocy jako
latarnie morskie, lub tylko jako kontury na radarze. Za to na czwartkowy poranek kapitan
przygotował kolejną niespodziankę i to sporego kalibru. Podpływamy pod północne krańce Korsyki i
tam, zaledwie kilka mil przed Cap Corse rzucamy kotwicę w zatoczce pod maleńką miejscowością
Port di Centuri. Cóż w tym takiego niezwykłego, ktoś zapyta? (oj, zapyta…) Otóż, oprócz tego, że samo
miasteczko, jego zaciszny port i malownicze górzyste otoczenie są niezwykłej urody (może na
niektórych to nie robi wrażenia), oprócz tego więc – jest to pierwsze w historii Pogorii rzucenie
kotwicy w tej zatoce i pierwszy desant załogi w tym porcie. Chyba miło jest mieć świadomość, że
uczestniczy się w czymś nowym, odkrywczym i dziewiczym.
Po tym ciekawym postoju kapitan wyprowadza statek w dalszą drogę krótko przed zmrokiem.
Okazuje się, że pod pobliskim Cap Corse wita nas kolejny sprzyjający wiatr, który silnym ramieniem
niesie nas przez całą noc aż pod włoską Rivierę. I znowu, korzystając z szybkiego przelotu przez Morze
Liguryjskie, kapitan postanawia – trochę na siłę, ale warto – odwiedzić i pokazać młodzieży jeszcze
jedno, wcześniej nie planowane miejsce: port Santa Margherita Ligure, gdzie po raz kolejny rzucamy
kotwicę. Czasu jest już niewiele, bo to przecież piątek i trzeba płynąć do portu końcowego (jest nim
tym razem Genua). A jednak udaje się szybko wywieźć młodzież na brzeg, gdzie – wyposażona w
instrukcje i wskazówki – ma okazję odwiedzić nie tylko samą Margheritę, ale nawet pobliskie
Portofino, słynne z urody (i bajecznie bogatych mieszkańców okolicznych rezydencji). Ot, taka
wisienka na torcie.
Ostatni odcinek, krótki przelot z Margherity do Genovy, to już tylko kilka godzin motorowania,
w większości w przedwieczornym zmroku i w nocnej ciemności. Taki „pusty” przelot jest świetną
okazją, żeby przećwiczyć rzadko przeprowadzany alarm pożarowy. Nie każda załoga ma okazję wziąć
w tym udział, Zamoyski miał tę szansę. Dzięki temu nawet ci, którzy nigdy na morzu nie byli, mają
teraz pewne wyobrażenie, jak takie ćwiczenie wygląda i jak należy się w jego czasie zachować, gdyby
kiedyś
w przyszłości zaszła taka potrzeba. Strumienie wody z hydrantów p-poż, ogniochronne stroje
członków sekcji bojowej – co z tego, że to akcja pozorowana, że „płoną” akurat mało palne żurawiki,
ważne jest ćwiczenie procedur alarmowych. Jakby tego było mało, tuż przed wejściem do końcowego
portu kapitan zarządza jeszcze jeden alarm ćwiczebny: kolejny alarm „człowiek za burtą”. Alarm ten
był już wprawdzie wcześniej dwukrotnie przećwiczony, i to nawet raz „w pełnym wymiarze”, z
użyciem nowo wyprodukowanego pozoranta „Wilsona”, czyli jaskrawożółtej boi z podwieszonym
wielkim seledynowym pomponem (wykonanym doskonale przez młodzież i jednego z nauczycieli,
czyli dzielnego Pana Michała, pod kierunkiem jednej z oficerek – czyli kreatywnej Anety). Tym razem
jednak
ćwiczenie
przebiega
w egipskich ciemnościach, a to odmienia postać rzeczy. Na czarnej wodzie jaskrawo świecą tylko trzy
światełka – latarka przymocowana do ucha Wilsona, druga latarka przyklejona na tyczce oraz
„przepisowa” pławka świetlna przy kole ratunkowym (ta ostatnia zresztą wkrótce gaśnie, co też w
sumie jest pożyteczne, bo pozwala wykryć usterkę i wymienić pławkę na nową). Wszystkie czynności,
takie jak obserwacja, wodowanie i podnoszenie pontonu, ba – nawet zwykła zbiórka na stanowisku
alarmowym – przeprowadzane w ciemności lub przy świetle elektrycznym dają zupełnie inne
wrażenia i, co ważniejsze, zupełnie inne doświadczenie, niż to samo ćwiczone wcześniej w pełnym
blasku dnia.
Nie ma możliwości zadowolić wszystkich. Zawsze w dużej grupie znajdą się entuzjaści (przybijam im
piątkę), ale też na drugim biegunie znajdą się nieliczni malkontenci. Cała reszta, a tych jest na szczęście
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większość, po prostu jest zadowolona z nowych doznań i wrażeń. Ot, rozkład normalny Gaussa,
krzywa dzwonowa, if you know what I mean ;)
Każdy miał okazję zajrzeć na chwilę w ten inny, nieznany wcześniej świat żeglarski, nauczyć się
czegoś nowego, myślę, że ciekawego. Czy to na wachcie nawigacyjnej, czy w kambuzie, obserwując
przyrządy
i słuchając radia, albo w czasie alarmów, manewrów, pracy na pokładzie i na rejach, lub poznając kilka
przydatnych węzłów, czy wreszcie odwiedzając nowe miejsca, do których większość z załogantów
pewnie już nigdy nie wróci, ale będzie je pamiętała. To wszystko rozwija i poszerza wiedzę ogólną (a
przecież mamy do czynienia z uczniami liceum ogólnokształcącego, i to jakże zacnego, noblesse
oblige!).
Malkontenci byli i będą zawsze. Komuś nie podobało się przeurocze przecież Port di Centuri.
Naprawdę! Bo „po co oni nas tu przywieźli, nic tu nie ma, żadnego sklepu, jedyna otwarta restauracja,
w
której
w dodatku skończyły się kraby…” No ręce opadają ;) A czy wiecie, że Korsyka ma w języku francuskim
drugą, równoprawną i oficjalną nazwę: Ile de Beaute, co oznacza dosłownie „wyspa piękna”? Nasza
zamoyska załoga miała możliwość ją opłynąć i nawet odwiedzić w dwóch przeciwległych miejscach –
Bonifacio na południu i Port di Centuri na północy. Miejsca jakże różniące się pod każdym względem,
a jednak oba piękne, jak cała Korsyka…
Ktoś po rejsie zadał sobie trud napisania skargi do armatora, że „kapitan zarządził alarm pożarowy na
kilka godzin przed końcem rejsu” (w domyśle: bez sensu, skoro załoga za chwilę wysiada). To ma być
zarzut? Nie, kapitan traktuje to jako sukces, że dzięki sprzyjającej pogodzie i dzięki wspólnemu
wysiłkowi udało się w tym krótkim czasie, w tygodniowym rejsie zawrzeć tyle treści, doświadczeń i
nauki. W tym także kilka ćwiczeń alarmowych, niektórych nawet powtarzanych, przeprowadzonych
w różnych warunkach. Nauki nigdy za wiele. A że trochę to wszystko było męczące? Że się nie pospało
do woli? Albo że się nie pojadło, a jak już pojadło, to tylko na chwilę, bo bujało? C’est la vie! Nikt nie
mówił,
że
będzie
leniwie
i łatwo…
Przepłynęliśmy równe sto godzin, w tym ponad połowę na żaglach. To bardzo dobry wynik w
porównaniu z większością innych tygodniowych rejsów. Zawdzięczamy to pomyślnym wiatrom,
naszej własnej pracy i… dzielności naszego pięknego statku, babci Pogorii, która oby żyła i pływała
wiecznie!
Do zobaczenia na kolejnych rejsach – zapraszam!
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DUCH- Doroczny Uczynek
Charytatywny
Kasia Mikke
Już 21 czerwca w VLO im. ks. J.Poniatowskiego odbędzie się XIII edycja DUCH-a, czyli Dorocznego
Uczynku Charytatywnego. W tym roku formę festiwalu czekają duże zmiany, ale cel pozostaje ten sam –
pomoc potrzebującym i dobra zabawa!
Duch na scenie
Już od 13 lat na naszej scenie występują zespoły muzyczne, teatralne i taneczne. W tegorocznej edycji
zagrają dla Was: Mith, Red Cape Wolf, Hygge, Perfect Blue, The Rockin Chair i MOPs. Występy teatralne
będzie zobaczymy w wykonaniu Grupy Improwizacyjnej Akt VIII oraz Maćka Obrębskiego. Niezbędnym
i charakterystycznym dla DUCHa elementem jest też doroczna aukcja charytatywna prowadzona przez
zaproszone gwiazdy. Jak dotąd pojawili się u nas m.in. Artur Barciś, Muniek Staszczyk i Jarosław Boberek.
W tym roku będzie można wylicytować m.in.: profesjonalną sesję zdjęciową, bilety do teatrów, wejściówki
do escape roomów, kolację w ciemności dla dwojga, egzemplarz National Geographic z autografem
Martyny Wojciechowskiej, paczki profesjonalnych kosmetyków i wiele innych przedmiotów. Aukcję
prawdopodobnie poprowadzi Jan Pirowski. Jak zawsze będzie można też coś zjeść i wypić w duchowej
kawiarence oraz wziąć udział w loterii. Aby być na bieżąco z tegorocznymi atrakcjami, zachęcamy do
polubienia naszej strony na facebooku - @duchvlo.
Z duchem czasu
W tym roku festiwal czekają zmiany. Przede wszystkim zrezygnujemy z tematu przewodniego, do którego
zawsze dopasowywane były występy sceniczne – stawiamy na jakość, nie na określoną tematykę.
Z ciężkim sercem porzucamy też towarzyszący DUCH-owi od zawsze kabaret nauczycieli, który najczęściej
bawił tylko uczniów Poniatówki, znających konteksty sytuacyjne. W zamian proponujemy występy
młodzieżowych grup teatralnych. Mamy też dobrą wiadomość dla tych, którzy wrażenia artystyczne
najchętniej łączą z wrażeniami smakowymi: kawiarenka zostanie przeniesiona do większego
pomieszczenia, a w bufecie znajdzie się co najmniej 40kg słodkości! Nie zabraknie więc ani pysznego
jedzenia, ani miejsca, w którym będzie można się nim delektować. Natomiast wszystkich fanów
występujących zespołów muzycznych ucieszą planowane ulepszenia techniczne prowadzące do poprawy
jakości dźwięku oraz akustyki.
Podnosimy na duchu
Co roku organizatorzy DUCH-a wybierają jedną osobę potrzebującą, której zostaną przekazane wszystkie
środki zebrane podczas trwania festiwalu. W tym roku jest to Wiktoria Wiązecka.
Ta 7-letnia dziewczynka cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, opóźniony rozwój psychoruchowy
i skrócenie lewej kończyny dolnej. Jest podopieczną Fundacji Dzieciom – Zdążyć z Pomocą. Jak można jej
pomóc? Już samo kupno wejściówki na DUCH-a oznacza 5zł przekazanych na leczenie Wiktorii. Również
wszelkie pieniądze wydane na aukcji, loterii lub w kawiarence trafią na jej fundacyjne konto. W zeszłym
roku dla sparaliżowanego na skutek wypadku dziennikarza Mariusza Wachowicza udało nam się zdobyć
9 400zł. Mamy nadzieję, że dzięki Waszej pomocy dla Wiktorii uda się zebrać jeszcze większą sumę! Na
wszystkich, którzy chcą się do tego przyczynić, czekamy 21 czerwca w Poniatówce!
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Zamoyski Festiwal Teatralny
Michał Gójski

Mija miesiąc od I edycji ZFT w naszej szkole. Przygotowania zaczęły się – jak zwykle w takich
przypadkach bywa – od pomysłu Kacpra Żakowicza, któremu chciałbym tutaj podziękować. Rok temu,
w czerwcu, stwierdził, że Zamoyski też może dać coś warszawskiej młodzieży. Wakacje jako czas
wypoczynku, poświęciliśmy na luźne refleksje organizacyjne. Idealną odpowiedzią, którą poznaliśmy od
razu, objawieniem, okazał się być właśnie teatr.
We wrześniu 2016 r. mieliśmy jeszcze marzenia, żeby ZFT odbył się w październiku. Na przeszkodzie
stanęło nam jedno pytanie: skąd wziąć potrzebne pieniądze w tak krótkim czasie? Błędnie założyliśmy, że
to one są głównym problemem. Jak się okazało, nie wzięliśmy wówczas pod uwagę jeszcze promocji
i zaplecza technicznego, bez którego nie moglibyśmy zapewnić naszym uczestnikom odpowiednich
warunków.
W wyniku tych wątpliwości, przenieśliśmy ZFT na kwiecień. Do tego czasu, mieliśmy przeszło pół roku,
żeby zdobyć fundusze, promować festiwal, zadbać o technikę i uzyskać resztę potrzebnych zasobów. Udało
nam się, dzięki współpracy z Fundacją Civis Polonus, Klubem Inteligencji Katolickiej i Radą Rodziców,
sfinansować niezbędne artykuły.
Marzec był miesiącem bezpośrednich przygotowań: to wtedy rozpoczynały się szeroko zakrojone akcje
promocyjne, zlecanie druku plakatów, ostateczne przyjmowanie zgłoszeń i angażowanie wolontariuszy.
Wiedzieliśmy, że problemem mogą okazać się dni wolne od szkoły ze względu na Święta Wielkanocne.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się jednak załagodzić napięcie i rozwiązać problemy, które spadły na
nas dosyć nagle.
Właśnie kwiecień był miesiącem zakupów: maszyna do dymu, mikroporty, dekoracje i dwie serie plakatów
to tylko niektóre ze sfinansowanych dzięki wsparciu w/w instytucji potrzeby. Bezpośrednio kilka dni przed
ZFT odbywały się próby sprzętu. Ten czas mogły wykorzystać również zespoły, żeby zapoznać się
z charakterystyką sceny, „wyczuć ją” oraz przeprowadzić własne przygotowania.
Sam festiwal okazał się być sukcesem. Nagrody, które organizatorzy zapewnili, satysfakcjonowały
uczestników, co było po prostu widać: zwycięzcy zapewnili sobie warsztaty w Ognisku Teatralnym
u Machulskich. Część wolontariuszy zajęła się kawiarenką, a pozostali – szatnią. Mieliśmy też kilku
fotografów. Warto dodać, że własnych reflektorów użyczył p. prof. Nowicki, któremu szczerze dziękujemy!
Naszym zadaniem teraz jako organizatorów, jest rozliczyć nie tylko finanse, ale w ogóle festiwal, analizując
pozytywy i negatywy. Wszystkich chętnych, którzy w przyszłym roku chcieliby pomóc w organizacji,
zapraszamy do kontaktu z Julią Sosińską z klasy IF bądź z Michałem Reczkiem z IA.
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Dzień z życia: Zamoyszczak na Pogorii!
Alicja Domańska

Uczniowie naszego liceum wyjechali na tygodniowy rejs po morzach Tyrreńskim i Liguryjskim.
Pływaliśmy żaglowcem ,,Pogoria” już po raz piąty, przeżywając za każdym razem niezapomniane chwile.
Zostaliśmy podzieleni na cztery wachty i od razu po przybyciu na statek zaczęliśmy swoje prace, mimo
męczącej, całodniowej podroży autokarem. Wachty miały różne typy obowiązków: nawigacyjna,
bosmańska, kambuzowa, ale też zdarzał nam się czas wolny!! Wachta nawigacyjna steruje całym statkiem
i sprawuje opiekę nad bezpieczeństwem załogi. Bosmańska naprawia statek bądź go odnawia, by
wszystkim jeszcze lepiej się żeglowało i aby ułatwić pracę podczas alarmów do żagli. Wachta kambuzowa
szykuje dla załogi pyszne dania na śniadanie, obiad i kolację oraz sprząta cały statek, aby wszyscy mogli
spać w czystych kajutach. Najciekawszą wachtą była nawigacyjna, gdyż można było dostrzegać wiele
pięknych i niesamowitych widoków, a osoby wchodzące na reje podziwiały wszystko z góry. Raz dla tych
odważnych i wytrwałych osób była możliwość podziwiania przepięknych morskich stworzeń, jakimi były
delfiny, raz po raz wesoło wyskakujących nad wodę, czy też znowu przepływającymi pod Pogorią.
Jeden z wielu dni rejsu rozpoczął nam się o 4 rano, więc nasz sen nie trwał zbyt długo. Często liczba godzin
spędzonych przy pracy przeważała nad czasem snu, stąd powstało powiedzenie: Czwarta wachta nigdy nie
śpi. Po zluzowaniu poprzedniej wachty przejęliśmy od nich zadania i rozpoczęliśmy wachtę nawigacyjną
na morzu. Musieliśmy obstawić poszczególne stanowiska od sternika, który steruje całym żaglowcem aż
po osoby, które stały na rufie i dziobie, pełniąc funkcję ,,oka”. Po 3 godzinach wzięliśmy się za mycie
pokładu i następna godzina upłynęła nam ze szczotkami. Mimo że pogoda niezbyt dopisywała, wszyscy
byli zadowoleni i pełni energii, gdyż było to odmienne zajęcie. Następnie kilka wybranych osób umyło
waterwejsy (są to ścieki pokładowe), klęcząc na kolanach i mocząc ręce w lodowatej wodzie. O godzinie
8 rano kapitan ogłosił apel wraz z podniesieniem bandery i określił program na najbliższy czas. Nasza
wachta wreszcie mogła zjeść śniadanie, po którym czekała już na nas wachta bosmańska. Dziewczyny
miały do zrobienia marki i opaski na linach, a chłopcy pracowali nad odbijaczem z opony. Kilka godzin
później musieliśmy przerwać nasze prace, gdyż zakotwiczyliśmy przy Port de Centuri. Na ląd
przypłynęliśmy pontonem, którym sterował oficer. W mieście mieliśmy cztery godziny czasu wolnego na
zwiedzanie i spróbowanie dań z lokalnej kuchni. Miasteczko było bardzo urokliwe i wszyscy wybrali się
na długie spacery wzdłuż wybrzeża. Lokalna społeczność była senna i raczej wszystkie miejsca były
opustoszałe i ciche. Chodziliśmy po skałach i podziwialiśmy nasz piękny żaglowiec z lądu. Po powrocie na
pokład od razu odpłynęliśmy i rozpoczął się przepyszny obiad, przygotowany przez wachtę kambuzową,
w której przewodził kucharz Sylwek. Od godziny 20 nasza wachta sterowała w kierunku Santa Margherita
Ligure. Dzień ten był bardzo ciekawy, pełen różnych wrażeń i doświadczeń. Jak widać na Pogorii nie sposób
jest się nudzić!
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Sen o Pogorii
Lukasz Brierre

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż
liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj” – Mark Twain
Po długiej i męczącej podróży autokarem, wreszcie dotarliśmy do Loano. To tu cumowała Pogoria.
Jej wysokie maszty odznaczały się na tle morza w kolorze cyjanu. Pamiętam pierwsze wrażenie, jakie
na mnie zrobiła - spodziewałem się, że będzie większa. Szybko jednak przekonałem się, iż wielkość
i ładowność żaglowca należy mierzyć znajdując się dopiero na jego pokładzie, a nie patrząc na niego
z zewnątrz. Starczyło na nim bowiem miejsca na kajuty dla całej naszej 40 – osobowej grupy
z Zamoyskiego, dla załogi stałej i oficerów oraz na wszelkiego rodzaju pomieszczenia typu: kotłownia,
kuchnia, magazyn żywności czy stołówka, a także pomieszczenia sanitarne.
Przygotowania do rejsu zaczęły się praktycznie od razu. Podzieleni na wachty, uczyliśmy się od naszych
oficerów różnorodnych komend, nazw części statku, wiązania węzłów a przede wszystkim rozkładu
naszych obowiązków.
Kiedy beztrosko i pełni entuzjazmu wypływaliśmy z portu, tylko nieliczni z nas spodziewali się wydarzeń,
jakie miały miejsce w południe i pod wieczór tego dnia. Kapitan Busz poinformował nas, że fale,
które napotkaliśmy na Morzu Liguryjskim, nie należą do dużych. Jednak ich regularny napór i siła
nie pozostawały obojętne dla organizmów naszej załogi. Większości z nas dopadły ciągłe nudności.
To był przykry widok. Prawie wszyscy gromadzili się przy burcie na rufie statku i przykucali,
by z grymasem bólu i obrzydzenia zwrócić do morza swoje śniadanie. Ja, razem z garstką innych
załogantów nie daliśmy się złożyć chorobie. Nie było nam jednak lekko, ponieważ w tak niewielkim gronie
musieliśmy sami siłować się z żaglami i pomagać naszym cierpiącym na chorobę morską przyjaciołom. Był
to dla nas albo przynajmniej dla mnie, jeden z najbardziej męczących dni całego rejsu. Pomimo to, ta ciężka
praca sprawiła mi wiele satysfakcji.
Pogoria płynęła wzdłuż wschodniego wybrzeża Korsyki. Mocny wiatr bezustannie wiał w jej napięte żagle,
dzięki czemu szybko snuliśmy po bezkresnym, błękitnym morzu. Zamoyszczacy, mimo trudów, pierwszego
dnia na wodzie, szybko wracali do zdrowia i niebawem byli już pełni sił i zapału do pracy. Każdego ranka
kapitan wzywał nas na apel. Gotowi i ustawieni w szeregach oglądaliśmy, jak podnoszono naszą polską
banderę. Następnie dowiadywaliśmy się o wszystkich planach naszego okrętowego dowódcy
oraz o pracach, jakie należało danego dnia wykonać. Owe chwile wzmacniały w nas poczucie jedności
i odpowiedzialności. Budowały świadomość wspólnego celu.
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Pewnego popołudnia zatrzymaliśmy się niedaleko skalistych klifów Korsyki. Kilkukrotnymi przejażdżkami
pontonami zabierano nas do olbrzymiej groty wyżłobionej we wnęce skały. Mogliśmy podziwiać jej
majestatyczność oraz piękno natury, zdolnej do tak wspaniałych tworów.
Później zacumowaliśmy w porcie miasta Bonifacio, leżącego na samym południu wyspy. Przyzwyczajony
do rozległej Warszawy, oceniłem to ponoć ważne dla tamtego rejonu miasto jako bardzo niewielkie. Było
ono niezwykle malownicze i urokliwe. Spacerując po jego uliczkach, mijaliśmy domki zbudowane
z jasnego kamienia. Na wzniesieniu znajdował się potężny zamek, który dominował nad całą okolicą.
Zwiedzałem wszystkie miejsca razem z moją wachtą. Po wspólnym mieszkaniu i pracy na morzu, byliśmy
zgrani i z wielką przyjemnością spędzaliśmy razem czas. W Bonifacio upodobaliśmy sobie plażę, pełną
białych, ciepłych kamieni, z której widok morza skąpanego w wieczornym słońcu był piękny
i zachwycający. Mogliśmy rozkoszować się śródziemnomorskim klimatem. Gdy zaszło słońce, wybraliśmy
się natomiast do restauracji na kolację. Tam kelner (mówiący jedynie po francusku), zapewniając nas,
że posiłek dostaniemy za kwadrans, podał go, nie widząc w tym żadnego problemu, dopiero po 40
minutach... Jak widać, dane nam było poznać nie tylko klimat i specjały kuchni, ale również
śródziemnomorską mentalność.
Ważnym miejscem, o którym warto by wspomnieć jest cmentarz w Bonifacio. Znacznie różni
się od cmentarzy znanych nam w Polsce. Zbudowany jest z przyległych do siebie małych domków - kaplic,
w których składane są trumny. Pomiędzy szeregami grobowców znajdują się liczne alejki. Przypominało
to pogodne, urzekające miasteczko.
Po tym postoju, znów ruszyliśmy w morze. Brakowało nam dogodnego wiatru, więc płynęliśmy dzięki
pracy silników. Wielce ucieszyło to nas wszystkich, gdyż zmęczeni już byliśmy bezustannym ciąganiem
lin, poprzez które sterowaliśmy żaglami.
Gdy już opłynęliśmy prawie całe zachodnie wybrzeże Korsyki, zatrzymaliśmy się przy innym, ślicznym
miasteczku. Zwało się Port de Centuri. Pamiętam, jak stawiając pierwsze kroki w tamtejszym porcie,
zaintrygowały moją wachtę ciekawe stworzenia, jakie tu hodowano. Były to wielkie kraby, których
głowotułów był większy od mojej dłoni, a odnóża musiały mieć ponad 30 centymetrów. Po niedługim
czasie, zasiadaliśmy już w tamtejszej restauracji kosztując owych skorupiaków. Tubylcy nazywali
je araignée de Centuri – pająkiem z Centuri i stanowiły lokalny przysmak. Według mnie smak ich mięsa
podobny był do kurczaka.
Następnie spędziliśmy kilka godzin delektując się południowym słońcem i piękną przyrodą.
Spacerowaliśmy po niewielkich skałach i uwiecznialiśmy na zdjęciach piękno krajobrazu oraz nasze
szczęśliwe beztroskie chwile. Wysoka temperatura skłoniła nas do zakupu lodów. Pierwszy raz w życiu
spróbowałem lodów lawendowych. Były naprawdę smaczne.
Trudno było się rozstawać z tym urokliwym miejscem. Pożegnaliśmy Korsykę, a nasza wytrwała Pogoria
skierowała się w stronę Italii. Przypominam sobie, że w tym momencie rejsu odczuwaliśmy coraz mocniej
zmęczenie nagromadzone podczas minionych dni. Systematyczna praca i obowiązki, które często
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musieliśmy odbywać podczas godzin nocnych odcisnęły swe piętno na naszej energii. Podczas rejsu,
zdarzały się momenty, kiedy chwila snu bywała dla nas luksusem.
Zatrzymaliśmy się przy Santa Margherita Ligure. Domy i kamienice tego miasta były w kolorach
pastelowych. Na ulicach rozbrzmiewał język włoski i od razu poczuliśmy, że to inny kraj. Nieopodal
rozpościerało się słynne miasto Portofino, do którego wybraliśmy się autobusem. Dość pospiesznie
je zwiedziliśmy. Obeszliśmy wokół lazurową zatoczkę portu, po czym wróciliśmy. Głodni, zjedliśmy
tam pyszną włoską pizzę.
Niestety, świadomość zbliżającego się końca naszej przygody, coraz częściej zaprzątała nasze myśli.
Przerażająca świadomość powrotu do bezlitosnego szkolnego życia w Zamoyskim wprawiała nas
w nostalgię. Kapitan urozmaicił nam ostatnią podróż do portu końcowego kilkoma próbnymi alarmami.
Ratowaliśmy bojkę, nazwaną Wilsonem, która wypadła za burtę oraz gasiliśmy wyimaginowany pożar.
Oczywiście dostęp do potrzebnych gaśnic czy pozwolenie na obsługę pontonów miała tylko stała załoga
statku.
Jeden moment szczególnie pozostał mi w pamięci. Podczas, gdy razem z inną grupą śmiałków stałem na rei
(czyli poziomej belce zamocowanej w górnej części masztu), doskonale widoczny był pokład i woda na
której dryfował okręt. W pewnej chwili, ku naszemu zaskoczeniu i radości, wynurzył się samotny delfin.
Potowarzyszył on naszej Pogorii kilka sekund. Był to magiczny moment, w którym morze się z nami
żegnało i dziękowało za czas, jaki spędziliśmy razem.
W końcu zatrzymaliśmy się wieczorem w Genui. Rano musieliśmy być wszyscy spakowani, a statek
dokładnie wysprzątany. Wybraliśmy się całą grupą z Zamoyskiego do miasta. Było bardzo ładne.
Zwiedziliśmy stary rynek, pośrodku którego znajdowała się romańska katedra. Genua była największym
miastem, jaki odwiedziliśmy podczas całego wyjazdu. Można było w niej znaleźć międzynarodowe sklepy
i restauracje, a na ulicach mijaliśmy ludzi różnych kultur i pochodzenia. Wielu z nich widząc, że jesteśmy
turystami, usilnie pragnęła sprzedać nam swój towar. Niestety dla nich, bezskutecznie.
Po powrocie ostatni raz na statek, rozdano nam pamiątkowe koszulki w kolorze ciemnego brązu. Zwołano
ostatni apel, na którym podsumowaliśmy cały rejs, i zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Osobiście
naszkicowałem wpis do pamiątkowej kroniki, a następnie nadzorowałem, by każdy złożył swój podpis
własnoręcznie. Tak skończyła się nasza przygoda Pogorią. Przed sobą mieliśmy już jedynie długą i nużącą
drogę autokarem do Warszawy.
Mimo że nasz piękny sen o Pogorii się skończył, to wiele po nim pozostało. W głównej mierze nauczył nas
wiele o nas samych. Sprawdził nas i nasze charaktery w trudnych sytuacjach. Odkrył nasze prawdziwe
osobowości. Pokazał wartość współpracy i jedności. Przyjaźnie, które na nim zawiązaliśmy są silne
i szczere. Z pewnością przetrwają długie lata. Przede wszystkim jednak wspaniałe wspomnienia
i doświadczenia, jakie zdobyliśmy, będą cennym bagażem na całe nasze życie.
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Pogoria 2017
Aleksandra Małysz

Pogoria czekała na nas w miejscu, gdzie opuściliśmy jej pokład dokładnie rok wcześniej. Port w Loano
przywitał nas ciszą i piękną śródziemnomorską pogodą. Po sprawnym zaokrętowaniu przyszedł czas na
szkolenie bezpieczeństwa. Jeden z najważniejszych elementów instruktażu stanowiła nauka bezpiecznego
„chorowania” (która wkrótce miała przydać się znacznej części załogi). Po obowiązkowej części szkolenia
nadszedł czas na to, na co czekaliśmy przez okrągły rok – oderwać stopy od pokładu! Część z nas - pod
czujnym okiem oficerów - weszła na pierwszy z dwóch trójkątów znajdujących się na fokmaszcie.
Wyczerpani długą podróżą i intensywnym dniem, wszyscy z przyjemnością udaliśmy się pod pokład na
zasłużony odpoczynek. Następnego dnia mieliśmy wyruszyć w rejs.
Z portu wyszliśmy po godzinie 9 rano. Morze było spokojne, jednak już kilka minut po opuszczeniu
bezpiecznej, osłoniętej falochronem zatoki, nauki dnia poprzedniego znalazły swoje zastosowanie. Spośród
czterdziestu osób, które zaokrętowały się na Pogorii, zaledwie piętnaście było zdolnych do pracy przy
żaglach. Reszta załogi, przewieszona przez relingi w rufowej części statku, oddawała w tym czasie hołd
Neptunowi (jak poetycko nazywa się objawy choroby morskiej).
Wtedy też po raz pierwszy w tym roku mieliśmy okazję pracować na rejach. Kilkoro z nas pokłóciło się
nawet o miejsce na rei bombramsla.
Już samo wejście na maszt jest ekscytującym przeżyciem. Brak zabezpieczeń połączony z nieustającym
kołysaniem się statku wywołuje skok adrenaliny i niedające się z niczym porównać uczucie satysfakcji,
Pokład, nawet z wysokości fokrei, prezentuje się zupełnie inaczej niż gdy patrzy się na niego, stojąc
bezpiecznie na deku. Choć znajdowaliśmy się wysoko nad naszymi znajomymi, a nasz wzrok sięgał dalej
niż ich, jedyne co widzieliśmy, to rozciągające się przed nami otwarte morze. Obraliśmy kurs na Korsykę.
Życie na Pogorii podporządkowane jest ścisłym zasadom. Podzieleni na cztery dziesięcioosobowe wachty,
tylko pozornie funkcjonowaliśmy niezależnie od siebie. Gdy część z nas zajmowała się nawigacją, inni
w tym czasie dbali o to, by statek zachowany był w jak najlepszym stanie, przygotowywali posiłki dla
załogi lub odpoczywali po godzinach wysiłku. W przypadku alarmu do żagli cała załoga (lub jej większość
– zależnie od decyzji kapitana) stawiała się na pokładzie gotowa do pracy.
Pierwszym przystankiem na naszej trasie było Bonifacio – miasto położone na południowym wybrzeżu
Korsyki. Znajdujący się w przepięknej zatoce port ze wszystkich stron otoczony jest wzgórzami, na których
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wzniesiona jest główna część miasta. Wąskie uliczki i niezliczone restauracje zachwycają swoim typowo
południowym klimatem.
Dwa dni później Pogoria znów się zatrzymała. Z osłoniętego niewielką wyspą kotwicowiska, pontonami
dostaliśmy się na brzeg w malowniczym miasteczku Port de Centuri. Ponieważ dotarliśmy tam na długo
przed sezonem wakacyjnym, większość miejscowych atrakcji okazała się dla nas niedostępna. Jednak mimo
niedogodności z tym związanych, wszyscy wspaniale spędziliśmy dany nam czas, zawdzięczając to głównie
przepięknej pogodzie.
Najbardziej intensywny okazał się ostatni dzień
spędzony na pokładzie Pogorii. W ciągu zaledwie
kilku godzin przeprowadzona została seria próbnych
alarmów, między innymi podjęcie człowieka (w tej
roli wystąpiła żółta boja, której nadane zostało imię
Wilson) i pożar na statku. W drodze do Genui
zatrzymaliśmy się jeszcze na kilka godzin w
miejscowości

Santa

Margherita

Ligure,

gdzie

największą atrakcją okazała się miejska plaża.
Późnym wieczorem, po zapadnięciu zmroku, po raz
ostatni weszliśmy na maszt, skąd obserwowaliśmy nie tylko światła zbliżającego się wybrzeża, ale także
delfiny, które towarzyszyły nam prawie do samego wejścia do portu.
Rankiem następnego dnia, na kilka godzin przed odjazdem, wybraliśmy się na wycieczkę do Genui. Po
powrocie do poru uprzątnęliśmy swoje bagaże i po raz ostatni spotkaliśmy się z kapitanem.
Około godziny 18 opuściliśmy pokład Pogorii i wyruszyliśmy w drogę powrotną do Polski, gdzie wielu
z nas już odlicza dni do kolejnego wyjazdu.
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Wspomnienia z Pogorii
Mikołaj Grajeta
Gdy rozpoczynałem naukę w liceum, nie miałem bladego pojęcia o tym, jak wygląda życie na statku, z jakimi wyzwaniami
muszą zmagać się żeglarze lub jak bardzo nieprzewidywalne może być morze. Nie znałem również tego szczęśliwego uczucia,
które towarzyszy żeglarzom, gdy po wielu dniach ciężkiej walki z morzem docierają do odległego portu. Dziś, gdy mam już
na swoim koncie dwa rejsy Pogorią, jestem pewny, że będę wracał do żeglarstwa w przyszłości tak często, jak to tylko
możliwe.

Aby zacząć w ogóle myśleć o Pogorii trzeba najpierw dostać się na listę chętnych do wyjazdu. Liczba
miejsc nie jest wcale taka duża. Jest to nie więcej jak 40 osób z naszej szkoły. Rejsy Pogorią przyciągają tak dużo
chętnych prawdopodobnie dlatego, że są jedyną pewną formą wyjazdu za granicę w naszej szkole. Nauczony
doświadczeniem z I klasy, w tym roku szkolnym byłem na liście jako pierwszy. Jedyne co mogę polecić to
zgłoszenie się od razu w dniu rozpoczęcia zapisów. Potem pozostaje już tylko czekać na dzień wyjazdu.
To co na wstępie mnie zadziwiło na Pogorii, to fakt, że prawie wszystkie zadania na statku były wykonywane przez
uczniów. Statek nie popłynie, jeżeli nasza załoga nie będzie pracować. Doświadczony skład Pogorii to 8 zawodowych żeglarzy
w tym kapitan. Na statku praca jest całą dobę, zatem można być pewnym, że podczas rejsu nie będzie czasu na nudę. Nasi
uczniowie są podzieleni na 4 grupy (tak zwane wachty), których skład jest już ustalony przed wyjazdem. Na statku panuje
stały grafik, który przypisuje danej wachcie określone prace w ciągu doby. Dzięki temu każdy spróbuje swoich sił zarówno
na pokładzie, jak i pod nim.

Stałym założeniem naszych rejsów po Morzu Śródziemnym jest dopłynięcie w ciągu tygodnia do 4
różnych portów oraz oczywiście nauka praktyczna wszelkich zagadnień związanych z żeglugą.
Trzeba być pewnym tego, że warunki życia na żaglowcu odbiegają znacznie od życia na lądzie. Pogoria co prawda
jest spora, jednak kajuty nie są niezwykle przestronne i lepiej być tego świadomym przed wyjazdem. Przygotowywaniem
posiłków na statku oraz utrzymywaniem porządku zajmuje się nasza załoga. Wiele osób po raz pierwszy ma możliwość
samodzielnego wykonywania podstawowych prac domowych, oczywiście na skalę całego żaglowca. Mówię tu o zmywaniu
naczyń po obiedzie 50 osób, bądź też utrzymywaniu w czystości wszystkich 8 łazienek na statku. Nie ma jednak powodu do
zbytniego przerażenia, bo w końcu prace są rozdzielane pomiędzy wszystkich uczniów. Można śmiało powiedzieć – Pogoria
uczy zarówno samodzielności, jak i pracy w zespole.

Choroba morska, to niezwykle tajemniczy temat dla nowicjuszy. Ja nie zamierzam zbyt obszernie
omawiać tego tematu. Niech to będzie pewna niespodzianka dla osób, które dopiero wybierają się na swój
pierwszy rejs. Powiem tylko, że z perspektywy czasu śmieję się z całego pierwszego dnia na morzu oraz
wszystkich sytuacji związanych z tą „nietypową’’ dolegliwością
Co jednak sprawiło, że postanowiłem wrócić na Pogorię w drugiej klasie? Z pewnością doświadczenie przygody
oraz coś w rodzaju poznania nieznanego mi wcześniej MORZA. Zobaczenie wspaniałych miejsc, do których rzadko kiedy
można trafić podczas zwykłych wyjazdów wakacyjnych. Sprawdzenie siebie w warunkach, w jakich nigdy wcześniej nie
miałem okazji się znaleźć. No i oczywiście… Zdobycie wielu świetnych znajomości. (W tym miejscu pozdrawiam swoją
Najlepszą Wachtę)

Zbliżając się już do końca mojego krótkiego wspomnienia tego niezwykłego czasu jakim były oba
wyjazdy, mogę szczerze powiedzieć, że nie żałuję ani jednego dnia na morzu. O rejsie Pogorią można dużo
mówić, jednak moim zdaniem najlepszym wyborem jest przeżyć go samodzielnie.
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Barwne ptaki
Aleksandra Godlewska

Szpitalna poczekalnia pełna szarych, smutnych ludzi. Na korytarz wkracza kolorowo ubrana
dziewczyna, usta ma pomalowane krwistoczerwoną szminką, a na szyi apaszkę, włosy starannie
ułożone i zaczesane do góry. Na jej widok rozbrzmiewają gwizdy oraz krzyki oburzenia, niektóre
osoby wstają z miejsc, by dać upust swojej złości i głośno pytają: Tak ma wyglądać radziecka
dziewczyna? Przecież to wszystko zagraniczne...
To jedna z początkowych scen filmu Walerego Todorowskiego pt.,, Bikiniarze", który opowiada o
Rosji
w latach 50. XX wieku, czasach głębokiego komunizmu. Główni bohaterowie walczą tam z nudą, a
czasami straszną rzeczywistością, wykorzystując swój odmienny wizerunek, muzykę i sposób bycia.
Jednak ,,bikiniarze" nie byli tylko domeną ówczesnej Rosji - tam ta subkultura nosiła nazwę ,,styladzy",
we Francji i Belgii -,, zazous", Wielkiej Brytanii - ,,teddy boys", a Rumunii - ,,malagabiści".
Bikiniarze działali także w Polsce, a nasz rodzima nazwa stanowi odpowiednik amerykańskiego
bitnika
(a raczej - beatnika), czyli przedstawiciela Beat Generation, nazywanego też ,,Renesansem z San
Francisco", który był ruchem literacko - kulturowym, propagującym nonkonformizm i indywidualizm,
stawiającym jako wzór niechlujnie ubranego, sprzeciwiającego się konsumpcjonizmowi buntownika.
Samo słowo ,,bikiniarstwo" zostało przedstawione w ,,Słowniku języka polskiego" z 1956 roku pod
redakcją Witolda Doroszewskiego. Należy je kojarzyć nie tylko z ubraniem, krawatem, lecz także z
atolem Bikini na Pacyfiku, gdzie Amerykanie testowali broń jądrową (swoją drogą, to właśnie od niego
wzięła się także nazwa skąpego stroju kąpielowego).
Wszystkich łączyło to samo - fascynacja jazzem i kulturą Zachodu, co wiązało się z ekstrawaganckim,
łamiącym dotychczasowe zasady, strojem. Bikiniarze nosili szerokie marynarki („na kilowatach"),
wąskie spodnie i wystające spod nich długie skarpetki, znane jako piratki, i charakterystyczne
krawaty, buty ,,na słoninie", czyli bardzo grubej podeszwie, a to wszystko dopełniała starannie ułożona
fryzura. Nieodłącznym elementem wizerunku prawdziwego bikiniarza miała być butelka wódki w
kieszeni i papieros w ustach.
Państwo polskie zaczęło zwalczać bikiniarzy wcześnie, bo już w 1947 roku, kiedy Komitet Centralny
Polskiej Partii Robotniczej wydał uchwałę o ,,zwalczaniu amerykańskiego stylu życia", a propaganda
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starała się pokazać tę subkulturę jako bandę chuliganów i przestępców, podkreślając zgubny wpływ
Ameryki. Wykorzystywano do tego celu wszystkie media - prasę, radio, a także film, dzięki czemu
powstał

jeden

z odcinków Polskiej Kroniki Filmowej pt., Walka z bikiniarzami", która ośmiesza tych młodych ludzi,
a za wzór stawia tzw. zetempowców, czyli młodych robotników.
Leopold Tyrmand tak opisuję walkę z bikiniarzami:
,,Prasa marksistowska popełniła błąd, albowiem przyjęła wyzwanie i wdała się w wojnę. Przeciw
garstce bikiniarzy wytyczone zostały działa najpotężniejszego kalibru. Padły oskarżenia o dywersję, a
agenturę,
o imperialistyczną degenerację i wynaturzony styl życia. Uczniowie szkół technicznych i ślusarscy
terminatorzy okazali się naraz piątą kolumną i wylęgarnią szpiegowskich komórek. Wszystkie tuby
propagandowe – radio, film, prasa, wydawnictwa – rozdarły się wielkim krzykiem. ZMP ogłosiło
rodzaj powszechnej mobilizacji. Druga strona bezwiednie sprężyła się do walki: nikt z nikim się nie
kontaktował, niczego nie uzgadniał, nie było żadnej ideologicznej podbudowy ani „podgotowki”,
nawet nie wolno było głośno o niczym mówić, ale szeregi bikiniarzy rosły, rosły, rosły. Nic, tylko
milczący, głuchy wzrost naprzeciw ogniowej zapory ideologicznych argumentów i administracyjnego
przymusu".
Bikiniarze, nazywamy też pierwszą polską subkulturą, tak uporczywie zwalczani i wyśmiewani przez
władze, pokazali prawdziwy sprzeciw przeciwko PRL - owskiej rzeczywistości. Tak jak w filmie
Todorowskiego, być może trochę przerysowanym, krzykliwym i kolorowym, wywoływali sensację,
aby bronić swoich ideałów.
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Podsumowanie wyborów we Francji i w
Europie
Michał Kamiński

Po burzliwych dwóch tygodniach wyborów prezydenckich we Francji jedni z nas mogą być załamani
ich wynikami, inni mogą się z nich cieszyć, jeszcze inni zupełnie się nimi nie przejmować, ale jedno
można powiedzieć na pewno – wszyscy możemy odetchnąć z ulgą, że „szał wyborczy” na miarę
ostatnich wyborów w USA już się skończył. Zanim jednak wrócimy do codzienności, przypomnijmy
sobie
i podsumujmy wybór Francuzów, a także spójrzmy, jakie jeszcze emocje polityczne czekają nas w tym
roku.
Ostatecznie głosowanie zakończyło się drugą turą z wynikiem 66,1% dla Emmanuela Macron i 33,9%
dla Marine Le Pen. Choć zwycięstwo Le Pen było
bardzo mało prawdopodobne, wydawało się, że
może liczyć na przynajmniej 40 procent głosów.
Taki wynik potwierdziłby pełną akceptację Frontu
Narodowego w skali krajowej. Jednak ostateczny
rezultat wskazuje, że Le Pen i jej partia są nadal
postrzegane jako zagrożenie – także dla porządku
republikańskiego

–

przez

znaczącą

część

francuskiego elektoratu. Dziwić to może również
dlatego, że w pierwszej turze wyborów Le Pen
(21,30%) wręcz „deptała po piętach” Macron (24,01%). Lecz co tak naprawdę wpłynęło na tak
zaskakujący zwrot akcji?
Po pierwszej turze wyborów z „wielkiej gry”
odpadli dwaj poważni kandydaci: François Fillon i
Jean-Luc Mélanchon. To właśnie ich wyborcy
zagwarantowali

zwycięzcy

drugiej

tury

wymarzone miejsce w Pałacu Elizejskim. Mimo
mobilizacji elektoratu Frontu Narodowego, Le
Pen nie udało się obronić wywalczonej pozycji w
większości

wcześniej

departamentów.
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zwycięskich

Pierwszeństwo

dla

niej

wywalczyła

jedynie w dwóch ze stu sześciu departamentów – Nord-Pas-de-Calais oraz Aisne. Eksperci przewidują,
że w ciągu najbliższych 5 lat Front Narodowy prawdopodobnie usunie się ze sceny politycznej Francji,
żeby ułatwić ich przegranej kandydatce utworzenie nowej, skrajnie prawicowej partii, która
pomogłaby jej wygrać przyszłe wybory. Miałoby się tak stać ze względu na kontrowersje związane z
FN, takie jak wypowiedź dawnego przewodniczącego partii, Jean-Marie Le Pena, który komory
gazowe określił "detalem historii", czy też negowanie Holocaustu przez zastępcę Marine. Może się
przyczyniać to do słabszych wyników Frontu, stąd też powinniśmy się prawdopodobnie niedługo
spodziewać powstania „nowej” siły politycznej we Francji.
Świeżo zaprzysiężony prezydent (kandydat partii centrowej En Marche!) w swoim pierwszym
wystąpieniu zapowiedział starania o pojednanie społeczeństwa oraz odbudowę pozycji kraju na
świecie, a także reformę Unii Europejskiej, której Francja, po Brexicie Wielkiej Brytanii, jest
najważniejszym członkiem zaraz po Niemczech. Reforma Unii miałaby dotyczyć między innymi
zmiany w zarządzaniu budżetem państw strefy euro oraz zabezpieczeniem granic europejskich
podczas obecnego kryzysu imigracyjnego.
Wprawdzie francuskie wybory były z pewnością najgłośniejsze jak do tej pory i dostarczyły nam
najwięcej rozrywki w tym roku, jednak nie były i nie będę jedynymi europejskimi wyborami w tym
roku. Jak dotąd o składzie swoich parlamentów zadecydowały już Lichtenstein, Holandia i Bułgaria,
wkrótce zrobią to jeszcze Wielka Brytania, Francja i Niemcy, za to o zmianie prezydenta zdecydowali
Niemcy

i

Serbowie.

W dotychczasowych plebiscytach zwyciężali głównie kandydaci partii konserwatywnych
i centroprawicowych, a także przedstawiciele chrześcijańskiej demokracji (Lichtenstein), chociaż
z pewnością najciekawszą zwycięską tegoroczną partią jest holenderska VVD – „Partia Ludowa”
przedstawiająca

program

centroprawicowy

o

profilu…

konserwatywno-liberalnym,

czyli

prawdopodobnie najbardziej niezdecydowane ugrupowanie polityczne na świecie.
Mimo tego, możemy zauważyć, że w ostatnich kilku latach, głównie w Europie i Ameryce Północnej,
coraz większym poparciem odznaczają się stronnictwa prawicowe i skrajnie prawicowe, a także mniej
lub bardziej konserwatywne. Być może jest to spowodowane obecną sytuacją na Bliskim Wschodzie
i kryzysem imigracyjnym, jednak może to być też opóźniony efekt upadku Bloku Wschodniego i
systemów komunistycznych – jedna skrajność (lewicowa) zbudziła drugą skrajność (prawicową) – a
im bardziej oddalamy się w czasie od Jesieni Ludów, tym bardziej ludzie zaczynają się wzajemnie
straszyć możliwością powrotu „żelaznej kurtyny”, co powoli może kierować świat do odrodzenia
faszyzmu. Miejmy jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie, a skrajności w polityce światowej
złagodnieją, nie prowadząc do kolejnych konfliktów społecznych.
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Dostęp do Wisły
Lukasz Brierre

W Średniowieczu książęta mazowieccy wybrali dogodne miejsce do budowy ich dworu. Bujne i bogate
w dzicz lasy, sprzyjająca temperatura powietrza i równinny teren z pewnością były ważnymi dla nich
kryteriami. Jednak kluczowa była rzeka. To właśnie dzięki jej bliskości zadecydowano o osiedleniu się
akurat w tym miejscu. Dzięki niej mieszkańcy osady mogli z łatwością żywić się rybami, rozwijać
handel śródlądowy oraz zaopatrywać się w wodę. Tak powstało miasto bliskie nam wszystkim.
Narodziła się Warszawa nad Wisłą.
Dzisiaj znaczenie Wisły w stolicy bardzo się zmieniło. Każde inne miasto europejskie położone nad
rzeką starałoby się ten walor uwydatnić. Najpierw dokładnie uregulowano by rzekę. Następnie
powstałyby rozległe promenady, na których otworzono by liczne, przyjazne mieszkańcom kawiarenki.
Niestety, w przypadku Warszawy jest inaczej. Przynajmniej, jeśli chodzi o większość prawego brzegu
Wisły z wyjątkiem obszaru przylegającego do stadionu narodowego i mostu Poniatowskiego. Brzeg
jest nieuregulowany (wstyd w przypadku stolicy!), co zwiększa ryzyko powodzi. Zamiast promenady
jest tam natomiast głośna i hałaśliwa Wisłostrada. Kolejną przeszkodą dla osoby pragnącej dostać się
na brzeg rzeki jest rozległe metalowe ogrodzenie, a następnie gęste zarośla, które dziko obrastają
Wisłę.
Jestem mieszkańcem Saskiej Kępy. W prostej linii mam do Wisły około 600 m. Niestety, aby swobodnie
dostać się do niej muszę przemaszerować parę kilometrów, prawie aż pod sam most Poniatowskiego,
gdzie długie metalowe ogrodzenie się kończy i pozostawia wstęp wolny na brzeg. Po drodze Wałem
Miedzeszyńskim mijam liczne restauracje, sklep rowerowy, teren wojskowy, należący do Legii, punkt
sprzedaży piasku rzecznego, będący częścią Wodociągów warszawskich oraz kilka starych
zapomnianych budynków, które przypominają czyjeś prywatne wysypisko. Jak już wspomniałem, te
obiekty są odgrodzone metalowym płotem. Należą przecież do prywatnych właścicieli, którzy
separują swoje tereny od wszystkiego i od wszystkich. Uniemożliwiają w ten sposób przejście na brzeg
Wisły mieszkańcom naszego miasta. W obawie przed intruzami, których pragnienie obcowania z
rzeką mogłoby się okazać większe niż niechęć do przeskoczenia płotu, wieszają na ogrodzeniu duże
tablice, informujące „teren monitorowany”, „teren pod nadzorem” itd. Część restauracji posiada
kamery

skierowane

na
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bramy

i ogrodzenie. Chyba najdalej posunęła się restauracja „Neptun”, która - by przeszkodzić ludziom
w przechodzeniu przez ich teren - oplotła miejscowo zepsuty płot drutem kolczastym.
Uważam, że kontakt z naturą jest jedną z pierwotnych potrzeb każdego człowieka. Czasami sam
odczuwam chęć by spędzić trochę czasu samotnie w bliskości rzeki. W tak ogromnym, zatłoczonym
mieście, w którym ludzie pracują dużo i intensywnie, taka chwila zapomnienia jest dla wielu z nas
czymś

pożądanym

i potrzebnym. Ponadto zawsze, gdy jestem nad Wisłą i patrzę na jej płynącą wodę, uważam tę chwilę
za magiczną. Mam wrażenie, że oglądanie płynącej rzeki potrafi być równie hipnotyzujące, co
kontemplowanie palącego się ognia w kominku. Pozwala to na wewnętrzne wyciszenie, na wszelkiego
rodzaju przemyślenia i wpływa to na naszą ludzką wrażliwość. To jest istotna różnica między rzeką
a parkiem publicznym. Niestety, wspomniany przeze mnie wcześniej niewielki odcinek koło mostu
Poniatowskiego nie jest w stanie zapewnić tych doznań. Dzięki pozwoleniu na legalne spożywanie
alkoholu stał się miejscem spotkań olbrzymiej liczby młodych ludzi. Najczęściej jedynym ich celem
jest konsumpcja trunków w towarzystwie przy głośnych rozmowach.
Dlatego też utwierdzam się w przekonaniu, że mieszkańcy Warszawy posiadają moralne prawo do
przebywania na prawym brzegu Wisły, mimo że jest ono od nich odseparowane. Warunkiem
koniecznym jest natomiast dbałość o czystość środowiska.
Uważam, że obecna sytuacja w Warszawie jest bardzo zasmucająca i nasuwa mi na myśl wiele pytań.
Nic dziwnego, że warszawiacy bywają tak często zapracowani i zestresowani. Potrafimy ciężko
pracować, ale czemu nie potrafimy stworzyć sobie dogodnego środowiska do wypoczynku? Czemu
nie dbamy o to, co mamy cennego w mieście? A przede wszystkim, dlaczego dostęp do Wisły, który
powinien przysługiwać nam wszystkim, z racji tego, że jesteśmy mieszkańcami Warszawy, jest
ograniczony na rzecz kilku właścicieli obiektów, myślących jedynie o swoich korzyściach i
potrzebach?
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Co tam w najlepszej lidze świata?
Michał Czajkowski

W sobotę, 23 kwietnia zakończyła się runda zasadnicza Lotto Ekstraklasy. Gdyby liga działała na
warunkach obowiązujących do 2013 roku, dziś szampany otwieraliby piłkarze Jagiellonii Białystok,
z trenerem Michałem Probierzem na czele, którzy okazali się o punkt lepsi od mistrza Polski a.d.
2016 – Legii Warszawa.
Jednak reforma, zwana roboczo ESA37, przewiduje po 30 kolejkach podział punktów na pół
i podział na dwie grupy: A – mistrzowską i B – spadkową. Grupa mistrzowska walczy o tytuł mistrza
Polski i udział w europejskich pucharach, grupa spadkowa zaś walczy o utrzymanie się w „elicie”.
Reforma Ekstraklasy miała na celu utrzymanie w formie wczesnych „pucharowiczów”, którzy
dotychczas pierwsze mecze eliminacyjne rozgrywali na ok. miesiąc przed startem ligi; po reformie
robią to po rozegraniu 2-3 meczów sezonu zasadniczego. Niestety, jest to chyba jedyna (poza
zwiększoną adrenaliną) zaleta reformy ESA37. Polskie kluby biorące udział w europejskich pucharach
są

jednymi

z

najbardziej

„zajechanych”

w Europie i po prostu brakuje im sił w kluczowych momentach sezonu. Kluby biorące udział
w europejskich pucharach, zbyt wcześnie rozpoczynające sezon (zwykle ok. połowy lipca), zwykle
w trakcie sezonu tracą formę i łapią zadyszkę. Najświeższy przykład to: Zagłębie Lubin, Cracovia
i „polskie Leicester” czyli Piast Gliwice. Wszystkie te drużyny grały mecze eliminacyjne i nie zdołały
awansować do pucharów, a w lidze walczą teraz o utrzymanie. Wyjątkiem jest Legia Warszawa, która
udanie zawalczyła o Ligę Mistrzów i ta przygoda wyszła im co najmniej poprawnie. Legia po małym
ligowym kryzysie (nie ma się co dziwić, jesienią zagrała więcej meczów niż m.in. Real Madryt, Bayern,
Juventus czy Arsenal) traci do Jagielloni zaledwie punkcik, a w perspektywie rozegrania 7 meczy, jest
największym faworytem do mistrzostwa. Legia będzie walczyła o tytuł z wyżej wspomnianą
Jagiellonią,

ale

też

z

Lechem

Poznań

i Lechią Gdańsk. Pozostałe kluby grupy mistrzowskiej, tj. Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, Bruk-Bet
Termalica Nieciecza i Korona Kielce mają taką stratę do pierwszych czterech miejsc, że grać będą
o przysłowiową pietruszkę, czyli nic.
Równie ciekawie wygląda sytuacja w grupie spadkowej, gdzie zagrają następujące kluby: Zagłębie
Lubin, Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Cracovia, Arka Gdynia, Ruch Chorzów, a w strefie spadkowej są
Górnik Łęczna i, uwaga, wicemistrz Polski – Piast Gliwice, ostatnia drużyna tabeli. W tej grupie żadna
drużyna nie ma zagwarantowanego matematycznie utrzymania w lidze i nawet dziewiąte obecnie
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Zagłębie Lubin może wylądować w pierwszej lidze. W ubiegłym sezonie do pierwszej ligi spadło
Podbeskidzie Bielsko-Biała, które przez kilkadziesiąt godzin było w grupie mistrzowskiej.
W stosunkowo najgorszej sytuacji jest będący w ogromnych tarapatach finansowych Ruch Chorzów,
który

nie

dość,

że

nie

ma

pieniędzy

i wyników, to odszedł od nich trener, Waldemar Fornalik. Ruch może okazać się drugą, po
Podbeskidziu, największą ofiarą reformy ESA37, ponieważ „starym systemem” utrzymałyby się
w lidze, a Podbeskidzie byłoby nawet dziewiąte (spadek to miejsca 15 i 16).
Nadchodzący sezon będzie pewnie
ostatnim

w

którym

zobaczymy

37-

kolejkowe zmagania w Lotto Ekstraklasie.
Od sezonu 2018/19 najprawdopodobniej
wejdzie do naszego kraju tzw. system
niemiecki, gdzie w lidze gra 18 zespołów,
zespoły nr 17 i 18 spadają z ligi, a drużyna
szesnasta rozgrywa baraż z trzecią drużyną
zaplecza Ekstraklasy. Bez żadnego podziału
na grupy i fazy play-off. Moim zdaniem jest
to o wiele bardziej sprawiedliwy układ niż obecnie.
PS. Na dzień odda nia artykułu jesteśmy po trzech kolejkach fazy play-off, z walki o mistrzostwo
powoli odpada Lechia Gdańsk, a w grupie spadkowej coraz bardziej pogrążają się Ruch Chorzów
i Śląsk Wrocław (ten jednak podnosi się, ostatni mecz to 6:0 z Ruchem). Bardzo duże szanse na
utrzymanie ma Górnik Łęczna Franciszka Smudy, zaś Arka Gdynia jako zdobywca Pucharu Polski ma
zagwarantowany

udział

w III rundzie eliminacji do Ligi Europy.
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Bezmyślni i posłuszni
Karol Krzemiński

Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, lecz wiele decyzji, które podejmują są determinowane
pobudkami, na które z pozoru są uodpornieni. Jest niezliczona ilość zabiegów psychologicznych
(marketingowych), którym jesteśmy nieświadomie poddawani każdego dnia, lecz nie o nich będzie
dzisiaj mowa. Chciałbym skupić się na zjawisku, z którym również obcujemy na co dzień,
a mianowicie sile oddziaływania autorytetu. Korzeni tej osobliwości doszukiwać się możemy
w antropologii. Dawniej autorytetem byli ludzie starzy. Wielu czytelnikom może się to nie spodobać,
ale nie było to całkowicie bez sensu, ponieważ kto w czasach polowań na dziką zwierzynę (podczas
których nietrudno było zginąć) i walki o ogień cieszył się największym autorytetem? Ci, którym udało
dożyć się sędziwego wieku. Aktualnie spotykamy się z innymi trendami, jak na przykład: status
finansowy, popularność w mediach i Internecie, czy też osiągnięcia artystyczne i naukowe.
Czy jesteśmy podatni na wpływ autorytetów? W kwestii indywidualnej, wielu z Was uważa zapewne,
że nie. Czy jest to założenie słuszne? Przekonajmy się.
W

latach

1962-63

amerykański

psycholog

Stanley

Milgram

przeprowadził

wraz

ze

współpracownikami eksperyment mający na celu zbadanie podatności badanych na oddziaływanie
autorytetu. W tym celu zamieścił ogłoszenie o eksperymencie wpływu kar na pamięć, za które
uczestnicy mieli otrzymać równowartość dzisiejszych 30 dolarów. Wśród grupy badanych znaleźli się
mieszkańcy Connecticut oraz studenci Yale University, gdzie przeprowadzany był eksperyment.
Badany dowiadywał się, że ma wcielić się w rolę nauczyciela, zaś rolę ucznia otrzymywał pomocnik
eksperymentatora (o czym badany oczywiście nie wiedział). Uczeń miał natomiast czytać z kartki
słowa i na zasadzie skojarzeń, odpowiednio je dopasować (np. miły-dzień, niebieska-skrzynka, itp.).
Obok nauczyciela stała tablica z przyciskami od generatora prądu elektrycznego. Za każdym razem,
kiedy uczeń udzielał nieprawidłowej odpowiedzi eksperymentator nakazywał nauczycielowi
naciśnięcie pierwszego, a później kolejnego z przycisków, któremu odpowiadały, co piętnaście,
wartości od 15V do 450V. Po naciśnięciu przycisku badany - nauczyciel - sądził, że uczeń porażany
jest prądem o odpowiadającym mu napięciu. Odpowiedź ucznia była dostosowana do przedziałów
z jakimi miał mieć do czynienia. Od przedziału 15-90V gdzie reakcją na porażenie był odgłos: Auu...,
aż po 330V gdzie uczeń wypowiadał następujące słowa: (Intensywny i przedłużony okrzyk bólu)

Pozwólcie mi stąd wyjść (2x). Mówiłem, serce mi nawala (histerycznie). Nie macie prawa mnie tu
26

trzymać. Pozwólcie mi wyjść (powtórzone wielokrotnie). Wyniki eksperymentu Milgrama były...
przerażające.
Badani wobec sprzeciwu mogli otrzymać następujący zestaw odpowiedzi od eksperymentatora:
1. Proszę kontynuować
2. Eksperyment wymaga, aby to kontynuować
3. Proszę kontynuować, to jest absolutnie konieczne
4. Nie masz innego wyboru, musisz kontynuować
Jeśli poprzedni nakaz nie był skuteczny, stosowano następny. Większość z Was nie nacisnęłaby
przycisku odpowiadającemu 330V, a może już 15V? Niestety, nie sądzę...

Studenci poproszeni o przewidywania eksperymentu ocenili, że zaledwie 1% nauczycieli naciśnie
ostatni przycisk. Psychiatrzy ocenili owe prawdopodobieństwo na maksymalnie 1 promil. Wyniki
odbiegły nieco od oczekiwań. Otóż 65% badanych doszła do końca eksperymentu naciskając ostatni
przycisk. Ten, który odpowiadał wyżej wymienionej reakcji ucznia i poinformowaniu nauczyciela
o problemach z sercem.
Co było przyczyną takiego zachowania respondentów? Większość osób proszona o wykonanie
rozkazu przez eksperymentatora (a więc profesora psychologii) stosowała się do jego poleceń.
W jednym wariancie badania, Milgram powiedział nauczycielowi, że musi jechać w pilnej sprawie do
domu, lecz ten nie musi się martwić, bo spotkał na korytarzu kolejnego uczestnika badania i go
przeszkolił. Wówczas badany nie słuchał już tak chętnie eksperymentatora, wiedząc, że ma do
czynienia z taką samą osobą jak on sam, a nie z wybitnym psychologiem. Co tylko potwierdza teorii
siły oddziaływania autorytetu na badany przedmiot.
Polski psycholog Radosław Drwal twierdził, że w procesie wychowania ważne jest to aby dzieci były

grzeczne, czyli aby wypełniały polecenia - jednym słowem były posłuszne. Podobne zachowania
kształtuje u nas szkoła, wymaga ona od nas bezrefleksyjnego posłuszeństwa, często nie zdając sobie
sprawy jak ważna jest świadoma decyzja.
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"U: straszne!
N: ja też tego nie lubię..." (o działaniu na tablicy)" ~prof. Bugaj

„I w ogóle...przychodzi do nas ciąg, a my mu mówimy: <<jesteś
skończony>>" ~ prof. Bugaj
"N: Przecież ja wszystko wiem.
U: Tak?
N: Tak, nawet myśli wasze znam. Wstyd, co?" ~ prof. Olenowicz

„Jestem po proszkach przeciwbólowych i jest mi bardzo dobrze.” ~ prof.
Gajewska
"Mogę wam nawymyślać, to zawsze z przyjemnością." - prof. Bugaj, o
wymyślaniu zadań
U: uczeń; N: nauczyciel;
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