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OD REDAKCJI
W mijającym miesiącu życie naszej szkoły obfitowało w liczne wydarzenia. W pierwszej połowie marca
smutne korytarze zmieniły się nie do poznania w związku z FAZĄ, za to w drugiej – świętowaliśmy dzień
patrona, prężnie przygotowywaliśmy się do dnia otwartego dla kandydatów, a szczęśliwi wybrańcy nie
mogli się doczekać rejsu Pogorią. Niedługo odbędzie się też Wielki Finał Zwolnionych z Teorii, w którym
biorą udział dwie drużyny z naszej szkoły.
Dziś w Zamoyskim dużo się dzieje, ale to symptom dynamicznych czasów. W ciągu ostatnich lat szkoła
przeszła sporą przemianę, co łatwo można stwierdzić po lekturze wspomnień nauczycieli, którzy sami niegdyś uczyli się w tych samych klasach, co my dzisiaj.
Ale nie skupiamy się tylko na Zamoyskim, bo poza murami szkoły też dzieją się ciekawe rzeczy. Polecam
więc artykuł o Hollywood, gdzie ostatnio przyznano nagrody filmowe oraz tekst o wschodzącej gwieździe
polskiej piłki nożnej.
Życzymy miłej lektury, a także wytrwałości w oczekiwaniu na najbliższą przerwę od szkoły,
Redakcja wraz z redaktor naczelną,
Natalią Kubisiak
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a górami, za lasami, a w zasadzie
jedynie dwie ulice
dalej, stoi niezwykły gmach, pełen niezwykłych eksponatów. Na jego
dachu widać tylko enigmatyczny szlaczek, z którego
na pierwszy rzut oka mało
się dowiemy. Jednak gdy
użyjemy odrobiny wyobraźni, zauważymy, że jednak coś on oznacza: MN,
czyli Muzeum Narodowe.
Sąsiedztwo tego, pełnego
fascynujących
obiektów,
budynku można tylko zaliczyć jako jeden z plusów
lokalizacji naszej szkoły.
Pisząc o Muzeum Narodowym spełniam obietnicę
złożoną w poprzednim artykule, w którym zapowiedziałam opis Galerii Wzornictwa Polskiego. Byłam,
zobaczyłam i, prawdę mówiąc, lekko się rozczaro-
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JULIA DZIUBAŁTOWSKA

wałam. Jako że na większość różnego rodzaju
eventów idę zazwyczaj prawie „w ciemno”, to bez
wcześniejszej, głębszej lektury informacji o tym miejscu, poszłam zobaczyć, co
Muzeum może mi powiedzieć o stylu naszych
dziadków.
Galeria mieści się w długim pokoju, wzdłuż ścian
ciągną się półki z meblami,
zabawkami i dodatkami,
które królowały w ubiegłym wieku. Pośrodku
mieszczą się głównie modne w tamtych czasach fotele i stoliki polskiego designu. Każdy eksponat pokazuje cechy stylu w minionych
latach.
Moją
szczególną uwagę zwróciło
to, że nadal niektóre cechy
występujące w latach 70.
czy 80. są obecne we
współczesnych meblach.
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Ale niektóre, ręcznie robione stoliki, wyróżniały się
niespotykanym
obecnie
kunsztem. Patrząc na nie,
można poczuć respekt.
Dziś już takich mebli nikt
nie produkuje.
Czytając krótki opis wystawy na stronie Muzeum Narodowego, oczyma wyobraźni widziałam pokoje rodem z Ikei urządzone według stylu z danego dziesięciolecia. Okazało się , że
moje oczekiwania były
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zbyt duże. Jednak dla osoby, która trafi tam nawet
przypadkiem, może być to
odkrycie czegoś naprawdę
interesującego, bo taki po
prostu jest ten gmach.
Do Muzeum Narodowego
wybrałam się również z innego powodu. W czasie,
kiedy je odwiedzałam, odbywała się wystawa czasowa z dziełami Pabla Picassa. Nie były to duże zbiory,
jednak można tam było zobaczyć słynne talerze artysty, przedstawiające jedzenie, lub zastawę stołową.
Kolejną atrakcją było wiele
odsłon jednego obrazu pt.
„Kobieta w fotelu”. Można
było podziwiać również
szkic artysty, zatytułowany
„Dziewczyna polska”, który
wykonał w 1948 roku podczas swojego pobytu w naszym kraju , o czym można
było przeczytać w korytarzu prowadzącym na wystawę. Picasso to niezwykły
artysta, którego czasem
trudno zinterpretować. Nic
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dziwnego, przecież sam
twierdził, że nie powinno
się tego robić. Jak przyznał:
„Nikt nie może wyjaśnić
moich obrazów. Ja sam nie
mogę ich wyjaśnić. Wydobywanie „sensu”, kubistycznego obrazu jest całkowicie niesłuszne”. Kierując się tymi słowami, warto
więc skupić się na podziwianiu dzieł artysty i poszukiwaniu detali, które
twórca tam zamieścił.

nie tracić klientów, właściciele zaczęli sprzedawać
herbatę na wynos w kubkach zaklejonych od góry
folią. Wiem, że niektórzy
z Was, ci o ekologicznych
sercach, mogą już zgrzytać
zębami na to rozwiązanie,
jednak przy braku miejsc
takie podejście pozwala
przetrwać herbacie więcej
niż kilkadziesiąt metrów
wędrówki przez miejską
dżunglę.

Niedaleko naszej szkoły
jest również inne miejsce,
które warto odwiedzić, chociaż nie ze względów kulturalnych, ale smakowych.
Mała, przytulna herbaciarnia „Pij herbatę!” jest schowana za skwerem po prawej stronie ulicy Chmielnej. Mówiąc „mała”, mam
na myśli: „nie idźcie tam
w więcej niż trzy osoby, bo
może być problem z miejscem”. Brzmi to źle, jednak
odwiedzając takie miejsca
w Warszawie, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Aby

Jednak, jeśli w herbaciarni
nie będzie kompletu klientów, to można usiąść przy
stole, barku lub na parapecie. Miejsce przy oknie wygląda, co prawda, jak podest wyłożony poduszkami,
jest jednak dość wygodne.
Dodatkowym plusem samego położenia herbaciarni
jest to, że możemy do niej
dosłownie „wpaść” po drodze, kupić nasz napój i biec
dalej, do centrum. Oby więcej takich miejsc, do których chce się wracać.
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FAZA CZYLI FESTIWAL ARTYSTYCZNY
ZAMOYSKIEJ AWANGARDY
W

ERONIKA

MILEWSKA

15

i 16 marca
2019 r odbyła
się druga edycja
Zamoyskiego
festiwalu.
Podobnie
jak
w ubiegłym roku wydarzenie
zostało podzielone na dwa dni
- teatralny i muzyczny. Festiwal miał formę konkursu, co
oznacza, że występujący artyści byli oceniani przez publiczność czy też przez jurorów, a najlepsi z nich zostali
nagrodzeni. FAZA to przede
wszystkim miejsce, gdzie
młodzi twórcy mogą skonfrontować
swoją
sztukę
z większą publicznością, często to dla nich pierwsza okazja, żeby sprawdzić się na
scenie. Dla wolontariuszy to
możliwość zdobycia cennego
doświadczenia oraz realizacji
swoich pomysłów.
Obecna edycja festiwalu
przyciągnęła pierwszego dnia
ponad 200 osób, natomiast na
występy muzyczne przyszło
ich ponad 500. Wydarzenie
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na Facebooku cieszyło się zainteresowaniem ok. tysiąca
użytkowników. Aby festiwal
miał tak wysoki, niemalże
profesjonalny poziom pracowało nad nim ponad 50 wolontariuszy, którym organizatorzy pragną jeszcze raz bardzo podziękować.
Wniosek z FAZY 2019 jest

jasny: z każdym rokiem jesteśmy coraz lepsi, a nasz poziom nie różni się od poziomu
festiwali z długoletnią tradycją. Prężnie pniemy się w górę i działamy!
A dla tych, którzy nie mieli
okazji zostać do końca prezentujemy wyniki:

Kategoria „teatr” - Teatr
W Piątek Wieczorem
Kategoria „soliści/ duety” Igor Palusiński, 2F
Kategoria „zespoły”
1 miejsce - We’re Hidin’ In
Your Garden
2 miejsce - Bucket of Chill
3 miejsce - Kwazzy Mango
Project
Widzimy się wszyscy za rok
na kolejnej, jeszcze lepszej
edycji „FAZY”!
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PODRÓŻ W CZASIE

K

HELENA DŁUGOKĘCKA

ażdemu z nas dobrze znany jest obecny obraz naszej szkoły, ale to, jak wyglądała ona kiedyś wiedzą tylko nieliczne postaci, czyli nauczyciele będący absolwentami Zamoyskiego. Poszukując
zmian, jakie zaszły w naszej szkole, życiu szkolnym i atmosferze,
przeprowadziłyśmy wywiady z wybitną matematyczką, Panią
Danutą Korczyńską-Adamiuk oraz ze znakomitym polonistą,
Panem Michałem Deniziakiem.

P. PROF. KORCZYŃSKA
Co się najbardziej zmieniło
od czasów, kiedy to Pani była uczennicą Zamoya?
Nie umiem powiedzieć, co
się najbardziej zmieniło, bo
zmieniło
się
wszystko. Obowiązywało nas noszenie fartuchów z tarczami,
a chłopców - marynarek i koszul. Uczeń ubrany
w bluzę nie wszedłby
w tamtych czasach do szkoły.
Pan Dyrektor Gad nie pozwalał nawet nauczycielkom nosić spodni. Przy bardzo silnych mrozach dopuszczano
noszenie przez nie spodni tylko w ściśle wyznaczonym
czasie. Zmienił się także wygląd szkoły i jej wyposażenie.
Nie istniały komputery, więc
nie było pracowni informatycznych. Mieliśmy także inne przedmioty, np. przysposobienie obronne czy wychowanie techniczne. Właściwie
to był taki przedmiot, że trudno stwierdzić, co było w jego
programie, bo zarówno kazali
nam młotkami stukać i lutować, jak i uczyli nas rysunku
8

technicznego. Obok lekcji
przygotowujących do studiów
politechnicznych, były takie,
które kształtowały umiejętność wbijania gwoździa, co
powiedzmy w liceum, wydawało nam się lekką stratą czasu. Wielu przedmiotów nie
było (np. przedsiębiorczości),
religię każdy miał w swojej
parafii, jeśli chciał na nią
chodzić.
A jak wyglądał czas wolny
po szkole?
Po pierwsze, chodziliśmy do
szkoły od poniedziałku do
soboty. Toteż przy planie rozłożonym na 6 dni, dzień
szkolny był krótszy niż wasz.
Jak
mieliśmy
siedem
lekcji, to góra raz w tygodniu i bardzo narzekaliśmy
na niezgrabność ułożenia planu. Stąd jak wychodziliśmy
ze szkoły około drugiej, to
mieliśmy dużo więcej czasu
wolnego. Telewizja była szara, bura i komunistyczna,
więc nikt jej nie oglądał.
Komputery, laptopy i smartfony nie istniały. Nie było
także tylu kawiarni. Na Nowym Świecie jedynym fajnym miejscem był bar Igloo
z lodami i koktajlami oraz

NATALIA OSTASZEWSKA

jeszcze jakiś punkt z frytkami i hot-dogami. Nic poza
tym, więc korzystano z boiska szkolnego. Chłopcy grali
w piłkę godzinami po lekcjach. Toteż byli wysportowani, a nie garbaci. Można
było ewentualnie pójść do
kina, ale trzeba było najpierw
dostać karnet na tzw. konfrontacje, czyli przegląd filmów kina światowego, bo
większość filmów była produkcjami
nieciekawymi. Nazywaliśmy te
filmy „produkcyjniakami”. Natomiast zawsze teatr był taką
ostoją wolnej kultury i wolnej
myśli. W latach 70., ale również i potem, po stanie wojennym, teatry obroniły swoją
jakość. Dominowały przede
wszystkim spotkania towarzyskie: rozmowy bezpośredn
ie a nie przez komputer. Zawsze mnie dziwi to, że w Waszym
pokoleniu
wolicie rozmawiać poprzez klawisze niż słyszeć głos rozmówcy. Przecież, jeśli do kogoś
piszecie, to nie słyszycie, czy
mu przeszkadzacie czy nie.
Jeżeli się do kogoś dzwoni,
to już po jednym zdaniu
wiem,
że zadzwoniłam
nie w porę. Na ekranie nie
widać emocji rozmówcy, to
wszystko przekształciło formę kontaktu, ona jest teraz
taka bezemocjonalna. Chociażby to zmieniło się
w świecie nastolatków. Poza
tym to były czasy, kiedy nie
we wszystkich domach znajdował się telefon stacjonarny,
GONIEC ZAMOYSKI MARZEC 2019

więc to właściwie w liceum
skupiało się życie towarzyskie. Moja klasa aż do dziś
utrzymuje ze sobą kontakty,
spotykamy się dość regularnie
w dość dużym gronie, bo na
spotkania, wiele lat po maturze, przychodzi około 20 osób.
Zwłaszcza, że jesteśmy klasą
z okresu, kiedy potem wiele
osób wyemigrowało i na te
spotkania przyjeżdżają ludzie
nie tylko z Europy, ale też ze
świata.

Co jest elementem stałym
w naszej szkole, który się
nigdy nie zmienia?
To, że jednak przychodzimy
tutaj po wiedzę. Liceum ogólnokształcące to taki typ szkoły, który nie daje zawodu, jest
tylko etapem w dalszym
kształceniu się. Więc jeśli ktoś
wybiera taką szkołę, to rozumiem, że ma w planach pójście na studia wyższe i tak też
w naszych czasach było. Tyle
tylko, że wtedy do liceum szło
około 15% populacji. To skutkowało pewną elitarnością
i wyższym poziom nauczania.
O to czy w takim razie klasy
też były tak liczne jak dzisiaj?
W klasie były 32 osoby, to
zostało. W tej kwestii niestety
polska szkoła jest słabym
przykładem na tle Europy. Co
prawda nie jestem pewna czy
w tamtych czasach w innych
krajach było lepiej pod tym
względem, ale i u nas nic się
nie poprawiło.
A pamięta Pani jakieś najśmieszniejsze wspomnienie
z czasów licealnych?
Było dużo takich sytuacji, które pamiętamy i do dzisiaj
wspominamy jako dość zabawne. Na przykład jedna
z lekcji PO (przysposobienie
GONIEC ZAMOYSKI MARZEC 2019

obronne). Pan profesor miał
taki zwyczaj, że puszczał nam
bardzo dużo filmów. Nie wyglądało to tak jak obecnie, tylko był taki stary projektor:
szpula z taśmą, którą trzeba
było umieć założyć, wydający
trzeszczący dźwięk. Trzeba
było też zaciemnić salę. Kiedyś pan profesor się zdenerwował, że osoby,
zwane
przez niego kino-operatorami,
wyznaczone do obsługi tego
projektora, z czymś sobie nie
radziły, więc podszedł i powiedział: „Ja Wam pokażę,
jak to się robi, proszę bardzo,
macie dobrze zapamiętać, bo
już następnym razem zostaniecie ukarani”. I założył taśmę od tyłu, co po dźwięku
łatwo można było zauważyć,
bo to nie był żaden tekst tylko
jakiś bełkot. Myśmy się zaczęli dobrze bawić. Film dotyczył wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie. Mało zabawna tematyka, a my niestety byliśmy coraz bardziej rozbawieni. Pan profesor ani nie
słyszał, ani nie widział, co
zrobił, dopiero zaintrygowało
go to, że my przy takim temacie się śmiejemy. Wtedy dopiero usłyszał ten bełkotliwy
zestaw dźwięków i powiedział
do nas: „Co się śmiejecie?
Proszę to wyciszyć, bo to po
japońsku”. A ponieważ był to
bardzo znany głos polskiego
lektora, to wtedy dostaliśmy
takiego ataku śmiechu, że
trudno się było opanować do
końca lekcji.
A co przyniosło Pani najwięcej śmiechu podczas kariery
nauczyciela młodych Zamoyszczaków?
Lekcja matematyki to lekcja,
na której jest niewiele miejsc,
w których można sobie porozmawiać szerzej o jakiś zagadnieniach czy problemach innych niż zastosowanie definicji, twierdzeń i rozwiązywanie

kolejnych zadań. Tutaj pole
manewru w zakresie opowiadania żartów jest dosyć ograniczone. Można wygłaszać
jakieś mniej lub bardziej dowcipne uwagi, ale to nie są sytuacje wyjątkowo komiczne.
Co skłoniło Panią do powrotu do swojego ukochanego
liceum?
Sprawił to tak naprawdę przypadek. Co prawda, wybrałam
sobie ten zawód już chyba
w szkole podstawowej. Podobno od początku chodzenia
do szkoły mówiłam, że będę
uczyła matematyki. I pierwszy
raz zdarzyło mi się uczyć, gdy
byłam uczennicą klasy piątej.
W czasie epidemii grypy zadzwoniono do moich rodziców i zapytano, czy zgodzą
się, żebym uczyła matematyki
w klasie drugiej, bo nauczyciele zachorowali. I przez tydzień ich uczyłam. Znaczy
miałam uczyć różnych przedmiotów, ale ja nauczałam samej matematyki, bo wszystko
inne wydawało mi się nieciekawe. Poza tym nie czułam się
za bardzo przygotowana do
uczenia czegokolwiek innego.
A to, że akurat Zamoyski to
moje miejsce pracy, wynika
z tego, że to raczej szkoła
mnie wybrała. Ówczesny wicedyrektor, gdy kończyłam
piąty rok studiów, zadzwonił
do mnie i zapytał, czy bym nie
przyszła do pracy po wakacjach. Zresztą potem miałam
przerwę, pracowałam w Reytanie, bo właśnie ten wicedyrektor został tam dyrektorem
i namówił mnie, żebym tam
poszła pracować. Nauczyłam
tam aż 11 lat, ale wróciłam do
Zamoyskiego
z
przyczyn przyziemnych. Warszawa stawała się coraz bardziej
zakorkowana, Zamoyski jest
bliżej mojego miejsca zamieszkania niż Reytan, więc
żeby nie stać w korkach,
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wróciłam tutaj.

Mamy jeszcze jedno pytanie, może trochę śmieszne,
ale czy nie zaliczyła Pani
kiedyś klasówki z matematyki?
Klasówki nie, nie zdarzyło mi
się to (śmiech). Natomiast raz
dostałam ocenę niedostateczną z kartkówki z definicji.
Nie byłam poprzedniego dnia
na lekcji, nie uzupełniłam notatek i w konsekwencji
oddałam pustą kartkę.

P. PROF. DENIZIAK
Co się najbardziej zmieniło
od czasów, kiedy to Pan był
uczniem Zamoya?
Uważam, że zmieniło się wiele. Po pierwsze – ludzie, gdyż
w ciągu ostatnich 15. lat
w Zamoyskim zatrudniono
wielu nowych nauczycieli. Po
drugie, myślę, że teraz na
Smolnej dzieje się znacznie
więcej. Kiedyś nie było tu ga-

zetki, festiwalu artystycznego, klubu debat, porządnego
bufetu… Wydaje mi się, że
obecnie szkoła żyje nie tylko
nauką, choć ona zachowała tu
swoje uprzywilejowane miejsce.
A co jest takim niezmiennym elementem w naszej
szkole?
To nie jest łatwe pytanie. Zamoyski to placówka, która
liczy ponad 100 lat, co powoduje, że tradycja jest tu czymś
niezwykle istotnym, gdyż stanowi podstawę tożsamości
szkoły. Myślę, że niezmiennych elementów można znaleźć wiele. Niezmienny jest
zawsze poważny stosunek do
nauki po stronie nauczycieli,
którym zależy na jak najlepszym przygotowaniu uczniów
do matury i studiów. Swój
niepowtarzalny „mikroklimat”
zachowała także aula, w której kiedyś sam pisałem sprawdziany, a teraz organizuję je
dla moich uczniów. Ta reprezentacyjna sala zmienia się
zresztą raz do roku także
w salę balową.
Jakie jest Pana najśmieszniejsze wspomnienie z czasów licealnych?
Zdecydowanie przygotowany
przez nas Kabaret Studniówkowy, który moja klasa
współtworzyła z wielkim zaangażowaniem. Sam wykreowałem w nim osobę p. Leszka
Kozłowskiego, który był moim historykiem i z którym
mam
teraz
przyjemność
współpracować.

A co przyniosło Panu najwięcej śmiechu podczas kariery nauczyciela młodych
Zamoyszczaków?
Myślę, że tych momentów
było tak wiele, że starczyłoby
na poemat heroikomiczny.
Uczniowie w swoich pomysłach są tak kreatywni, że nigdy nie przestaną być źródłem radości. Za to ich zresztą lubię.
Co skłoniło Pana do powrotu do swojego ukochanego
liceum?
To był przypadek, a może
los… Kiedy kończyłem studia i przygotowywałem pracę
magisterską, dostałem z Zamoyskiego propozycję, by od
kolejnego roku szkolnego zastąpić jednego z nauczycieli,
który udawał się na urlop
zdrowotny. Zgodziłem się bez
wahania. W końcu miałem
wrócić do mojej „drugiej” Alma Mater! Nigdy zresztą tej
decyzji nie żałowałem.
Kiedy przyszedł Pan do
pracy po skończeniu liceum
jak zwracał się Pan do swoich starych nauczycieli, którzy stali się „kolegami po
fachu”?
Początkowo oczywiście używałem takich zwrotów adresatywnych jak Pan/Pani.
Z czasem oczywiście te formuły te stały się mniej oficjalne i dziś najczęściej
w kontaktach posługuję się
imionami.

FOT. PRYWATNE ZBIORY P. PROF. DENIZIAKA
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CO W TRAWIE PISZCZY...
ANONIMOWY MATFIZ
Zamoyskim mogę powiedzieć wiele, a na pewno to, że trafiłam tu z przypadku, więc
O
moja opinia o tej szkole wytworzyła się tylko na podstawie własnych doświadczeń.
Pierwsze, co mi się nasuwa, to bufet. To jest to, czego może nam pozazdrościć chyba każda

inna szkoła. Śliczne miejsce, gdzie można odpocząć i dobrze zjeść, a kawa smakuje lepiej.
Spotkałam wiele wspaniałych osób i nawet, jeśli bym chciała, to nie znajdę kogoś, o kim
mogę powiedzieć źle. Opinie o nauczycielach mogą być podzielone, ale po głębszym zastanowieniu, nawet te z pozoru dziwne metody, mają sens. Jedyne, co może zachwiać moją
opinią to chłód i różne zapachy przewijające się przez gmach naszej zacnej placówki, co
w ciepłym swetrze i z zimowym katarkiem jest całkiem do wytrzymania.

LISTA NIEOCZYWISTA
WERONIKA GŁADYSZ

W

iem, że gust muzyczny to bardzo subiektywna sprawa, jednak mam
ogromną nadzieję, że możliwie jak największa liczba osób znajdzie tutaj chociaż
jedną interesującą dla siebie pozycję. Poniższa Lista Nieoczywista zawiera
w sobie utwory pochodzące z różnych nurtów muzycznych - od mocniejszego rockowego brzmienia łódzkiego zespołu Ted Nemeth przez hipnotyzujący wokal Bono z U2
oraz dźwięków polskiego R&B w wykonaniu Mrozu, do relaksującej muzyki Hozier’a.
Całą playlistę możecie znaleźć na Spotify
pod nazwą ,,Lista nieoczywista’’.
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Moderation – Florence + The Machine
Almost (Sweet Music) – Hozier
Withorwithout – Parcels
Napad – Mrozu
Your Dog – Soccer Mommy
Spoonful – Grizfolk
Every Time the Sun Comes Up – Sharon
Van Etten
Summer Of Love – U2
Speak Your Mind – Alice Merton
Free Animal – Foreign Air
Wspólny punkt – Ted Nemeth
Ta Noc Do Innych Jest Niepodobna – Maanam
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AKTYWNI ZAMOYSZCZACY

PROJEKT BEZ TREMY

Z

espół łączy wspólna
pasja, ponieważ każdy jest
również
członkiem
Zamoyskiej
Grupy Teatralnej. Zainspirowani teatrem postanowiliśmy stworzyć projekt

FOT. FACEBOOK.COM/BEZTREMY
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społeczny, który pokazałby
młodzieży, jak aktorzy czują się na scenie.
Głównym celem naszego
projektu jest walka z tremą, brakiem pewności siebie czy niską samooceną.
W ramach projektu organizujemy 45-minutowe zajęcia, przez które chcemy
pokazać jak w łatwy
i przyjemny sposób można
przełamać strach przed publicznymi wystąpieniami.
Proponujemy uczestnikom
zabawy improwizacyjne,
które znamy między innymi z zajęć teatralnych.
Na razie udało nam się
przeprowadzić dwie lekcje
w naszej szkole. Spotkali-

śmy się z entuzjazmem
i wielkim zaangażowaniem
uczestników. Czuliśmy dumę, gdy patrzyliśmy jak
zabawa i teatr sprawiają, że
na ich twarzach pojawiają
się uśmiechy. Emocje towarzyszące
spotkaniom
najlepiej ilustrują zdjęcia,
które zamieszczamy na
mediach
społecznościowych. Dużo z nich zostało
zrobionych w czasie, gdy
uczestnicy odgrywali scenki, które sami wymyślili.
To zaproponowane przez
nas ćwiczenie nie jest tak
proste jak się wydaje, wymaga
kreatywności
i szybkiego myślenia.
Uczestnicy muszą działać
nie tylko pod presją czasu,
ale również przed publiką.
Na szczęście gdy zrozumie
się zasady gry i wkręci się
mocno w zabawę, zapominamy o tych niedogodnościach i pomysły sypią się
jak z rękawa. My jako organizatorzy staramy się,
aby każda osoba miała
możliwość wykazania się.
Czujemy się niezwykle
dumni, gdy osoby sprawiające na początku wrażenie
nieśmiałych,
prezentują
swoje wyobrażenia.
Planujemy przeprowadzić
jeszcze więcej spotkań,
GONIEC ZAMOYSKI MARZEC 2019

zarówno w klasach licealnych, jak i w podstawówkach. Mamy już kilka propozycji i tylko czekamy na
ustalony termin. Jesteśmy
podekscytowani i gotowi na
dalsze wyzwania.
Nasze postępy można obserwować na naszych stronach na Facebooku i Instagramie do których odwiedzania serdecznie zachęcamy.
Zespół Bez Tremy

MINDGAP

mień i pochopnych ocen.
W odpowiedzi na ten problem postanowiliśmy wziąć
udział
w
olimpiadzie
„Zwolnieni z teorii” i stworzyliśmy projekt społeczny
„Mind Gap”. Naszym celem jest poszerzenie świadomości odbiorców na temat złego i raniącego wpływu stereotypów na całe
społeczeństwo. Uprzedzenia prowadzą zazwyczaj do
mowy nienawiści, z którą
walczymy. Akcja przyjęła
postać reklamy społecznej,
w której udział wzięły osoby bezpośrednio dotknięte
tym problemem. Przy pomocy kamerzysty i montażysty Ana Frejtera z naszej
szkoły stworzyliśmy krótkie filmiki, w których ludzie z różnych środowisk,
grup wiekowych; z różnym
bagażem doświadczeń, podzielili się ze światem swoją historią. Głównym medium
pośredniczącym
w nagłośnieniu naszej inicjatywy są media społecznościowe, między innymi
Instagram.
Dodatkowo
stworzyliśmy
kampanię

FOT. ANGELIKA SEMENIUK

o haśle #STEREOTYPED,
która zaangażowała odbiorców (w tym osoby rozpoznawalne) i dała im szanse
do podkreślenia swojego
stanowiska.
Podjęliśmy
współpracę z wieloma jednostkami, zainteresowanymi inicjatywą jak np. Fundacja Civis Polonus, Urząd
Miasta Legionowo, radio
Kampus, firma KARISMA
sp.z o.o., Krowarzywa czy
Klub Inteligencji Katolickiej.

S

tereotypy - nikt
z nas nie jest na nie
całkowicie odporny.
Towarzyszą
nam
każdego dnia, kiedy poznajemy nowe osoby i staramy
się zrobić dobre pierwsze
wrażenie. Często niezależnie od tego, jak się zachowamy, jesteśmy oceniani na
podstawie uproszczonego,
schematycznego
obrazu.
Stereotypy, które są głęboko zakorzenione w naszym
społeczeństwie, mogą być
źródłem wielu nieporozu-
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FOT. ANGELIKA SEMENIUK
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CO PAN SĄDZI O SZUKALSKIM?
WERONIKA CITKO

Ś

wiat artystów tworzą
przeróżne osobowości
z różnymi poglądami,
sposobami
wyrażania
siebie, stylami artystycznymi,
a także inną percepcją rzeczywistości. Niestety wiele z nich
jest mało znanych, a przecież
szalenie zasługują na większy
rozgłos i uznanie. Człowiek
o niekonwencjonalnym wyglądzie, któremu poświęcam ten
artykuł, nazywa się Stanisław
Szukalski, inaczej ,,Stach
z Warty”. Mimo że zmarł
w 1987 roku (mając dziewięćdziesiąt cztery lata), to na zawsze pozostanie żywy w mym
sercu.

FOT. KONCERN ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY

Rzeźbiarz pochodził z ubogiej
rodziny, która w 1907 roku
wyemigrowała do Stanów
Zjednoczonych. To właśnie
14

tam spędził większość swojego życia, co tłumaczy dlaczego jest lepiej znany wśród
Amerykanów niż wśród swoich rodaków. Mimo wyjazdu
pozostał patriotą. Mówi się
nawet, iż Szukalski był Polską ,,opętany”, jednocześnie
kochając ją i nienawidząc.
Wierzył, że stanie się ona kiedyś wielka i potężna tak jak
ludzie, którzy w przyszłości
pokierują polityką tego kraju.
Jeśli chodzi o ówczesną twórczość, Stach twierdził, że widać w niej tylko wpływy sąsiadów, a sama sztuka nie jest
sztuką polską, lecz ,,sztuką
tworzoną w Polsce”. Gdy powraca on na jakiś czas do swojej
ojczyzny,
postanawia
w 1929 założyć grupę ,,Szczep
Rogate Serce’’, aby młodzi
artyści pod jego czujnym
okiem mogli tworzyć sztukę,
w której nawiązywali do swoich narodowych i słowiańskich
korzeni. Szukalski był ich niezastąpionym mistrzem, choć
jeszcze w tym samym roku
wyjechał do Kalifornii, a kontakt z nimi utrzymywał za pomocą korespondencji.
Adoracja kobiet była czynnikiem, który zapoczątkował
jego karierę rzeźbiarza; jak
sam wspomina: ,,zacząłem
dłubać małe figurki scyzorykiem dla dziewczynek”. Talent
Szukalskiego odkryto stosunkowo wcześnie. W wieku
czternastu lat uczęszczał już
do Akademii Sztuk Pięknych,
jednakże chęć pozostania niezależną jednostką w połącze-

niu z byciem wielce niechętnym do wykonywania czyichkolwiek poleceń skłoniła go
do odejścia. Twierdził, że takie studia uczą jedynie odtwarzania, a nie tworzenia. Do
końca swojego życia głosił, iż
należy ,,zburzyć Akademię
Sztuk Pieknych’’. Swoją niczym nieskrępowaną wyobraźnię Szukalski poniekąd zawdzięcza ojcu, który zawsze
odnosił się do niego poważnie,
dbał o rozwój samodzielności
i własny sąd syna. Stach mógł
liczyć na jego wsparcie w każdej sytuacji. Jako mały dzieciak wymyślił swój własny
alfabet (używał go już do końca życia). Pewnego razu nauczycielka wezwała ojca Szukalskiego, aby zwrócić uwagę
na niestosowną pisownie jego
syna, lecz w odpowiedzi usłyszała tylko, że dopóki można
Stasia rozczytać, on nie zamierza nic z tym zrobić. Ponadto,
od niego przejął także niechęć
do religii katolickiej oraz temperament reformatora.

FOT. STANISŁAW SZUKALSKI – EXLIBRIS JOHNA PAULA WELLINGA
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Szukalski mówił o sobie, że
jest ,,filozofem, który rzeźbi’’.
W jego dziełach to treść była
fundamentem, a forma ma się
do niej jedynie dostosować.
Był on w pełni świadomy swojej ponadprzeciętności i otwarcie nadawał samemu sobie
miano geniusza. Co ciekawe,
nie czytał książek do ok.
25 roku życia, by pozostawić
w sobie dziecinność i wyzbyć
się jakichkolwiek wpływów;
uważał też, iż nikt nie rodzi się
z talentem, gdyż wszystko nabywa się dzięki pracowitości.
Nie używał nigdy farb olejnych, twierdząc, że ,,niszczą
one osobowość i tożsamość
dzieła’’. Miał bardzo wrogi
stosunek do krytyków sztuki.
Podobno, gdy jeden z nich,
wpływowy A. Montgelas, dotknął laską Ezopa, Szukalski
powiedział: ,,Przepraszam, ale
ludzie nie patrzą na moje posągi laską. Patrzą oczyma’’. Wyrwał wtenczas laskę krytyka,
złamał ją na kolanie i wyrzucił,
z podobną serdecznością pożegnał się z krytykiem, wypychając go za drzwi.

„STRUGGLE” STANISŁAW SZUKALSKI

Jego rzeźby charakteryzuje stanowczość i bezkompromisowość ich wykonania. Szukalski
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przykładał
niesamowicie
ogromną wagę do detalu. Dlatego jego prace, mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów,
wydają się być nadzwyczaj potężne i silne. Można w nich dostrzec elementy secesji, ekspresjonizmu, kubizmu, futuryzmu,a także sztuki prymitywnej obu Ameryk. Podczas wykładu o Szukalskim, który miałam zaszczyt wysłuchać parę
tygodnie temu, najbardziej
wnikliwy badacz dorobku artysty,
Lechosław
Lameński
stwierdził, że przeważnie widać tam jednak wpływy symbolizmu, a twórczość Stacha
odznacza się przede wszystkim
ironią.
Sam artysta był zdania, iż wielcy przywódcy, nie zważając na
to, czy są dobrzy czy źli, zasługują na pamięć. Dlatego zgodził się i przyjął zapłatę, gdy
został poproszony przez nazistów o sporządzenie projektu
pomnika Adolfa Hitlera. Po
jakimś czasie otrzymali oni rysunki Szukalskiego, przedstawiające ich wodza jako baletnicę. Grzecznie podziękowali
i uznali, że Hitlerowi to by się
raczej nie spodobało. Artysta
w swoim dorobku posiada również, m.in. projekt pomnika
Adama Mickiewicza, karmiącego orła własną krwią wypływającą z serca, pomnik Bolesława Chrobrego, który uległ
zniszczeniu podczas wojny
(zresztą tak samo jak zdecydowana większość jego dzieł),
rzeźbę Bolesława Śmiałego,
symboliczny portret Mikołaja
Kopernika (osobiście mój ulubiony), rzeźbę Benito Mussoliniego.
Szukalski, oprócz cudownej
twórczości artystycznej, fascynuje mnie również swoimi teoriami. Jako świadek wojny, łączącej okrucieństwo ze strony
komunistów oraz nazistów,
twierdził,
iż
ówczesny
świat ,,wyszedł z formy’’.

PROJEKT POMNIKA „KATYŃ” STANISŁAW SZUKALSKI

Wierzył, że w przyszłości
zapanuje
nowy porządek
z ,,Neoeuropą’’, którą tworzyć
będą ,,kraje podbijane’’ i znikną z mapy ,,państwa podbijające’’, czyli Niemcy, Anglia,
Francja, a także Włochy. Co
ciekawe, Szukalski był nie tylko nacjonalistą, antyklerykałem, antykomunistą, ale również antysemitą. Swoje kontrowersyjne poglądy ukazywał
w wydawanym przez siebie
czasopiśmie ,,Krak”. Pod koniec swojego życia wymyślił
kolejną teorię zwaną zermatyzmem, głoszącą wspólne pochodzenie wszystkich języków
świata, które według niego wywodziły
się
od
tzw.
,,macimowy’’. Ponadto, wierzył, że wszyscy nasi przodkowie pochodzą z Wyspy Wielkanocnej. Swoim badaniom
poświęcił 42 tomy, zawierające
ilustracje. Wspomniany wcześniej badacz, Lechosław Lameński, nie wyklucza możliwości, iż Szukalski zwariował
pod koniec swojego życia.
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JAN NIEZBĘDNY

M

imo niepowodzenia polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji, kibice białoczerwonych mogą być stosunkowo spokojni jeżeli chodzi o
przyszłość narodowej drużyny.
Ze szczególnym optymizmem
można spoglądać na rozwój
młodych zawodników, którzy
z miesiąca na miesiąc zyskują
coraz większe znaczenie w
swoich klubach, i to nie byle
jakich. Prawda jest taka, że
dzięki takim graczom, jak Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny, marka polskich piłkarzy znacznie wzrosła. Można to zaobserwować
przede wszystkim we Włoszech, gdzie w ciągu kilku
ostatnich lat powstała liczna
polska kolonia (w najwyższej
lidze na półwyspie Apenińskim gra 16 Polaków). Szczególnie głośno jest teraz
o
Krzysztofie Piątku
(23 lata), który w błyskawiczny sposób zaaklimatyzował się
w nowej lidze i już po pół roku

gry w Genua CFC przeszedł
do legendarnego AC Milanu
za rekordową kwotę 35 mln
euro, gdzie aktualnie bije
wszystkie możliwe rekordy.
Nie można również zapomnieć
o takich graczach, jak utrzymujący miejsce w pierwszym
składzie FC Empoli bramkarz
Bartłomiej Drągowski (21 lat)
czy najlepszy strzelec Chievo
Verona Mariusz Stępiński (23
lata). Jednak to nie im chcę
poświęcić swoją uwagę, gdyż
w dużo bardziej wymagającej
lidze angielskiej jest inny niesamowicie uzdolniony Polak –
22-letni Jan Bednarek.
O środkowym obrońcy pochodzącym ze Słupca głośno było
już kilka lat temu, kiedy
w przebojowym stylu wszedł
do pierwszego składu Lecha
Poznań, z którym w sezonie
2016/17 zdobył mistrzostwo
Polski, rozgrywając 27 spotkań. Sukcesy te sprawiły, że
po Polaka zgłosiło się angielskie FC Southampton, które
słynie z bardzo efektywnego

KRZYSZTOF PIĄTEK FOT. KUBA ATYS / AGENCJA GAZETA
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RAFAŁ KASZUBSKI
szkolenia młodzieży. O nadziejach wiązanych z Jankiem
świadczy fakt, że Lech Poznań
otrzymał za niego rekordową
dla Ekstraklasy (najwyższy
poziom rozgrywkowy w Polsce) sumę 6 mln euro. Niestety
mimo pochwał ze strony sztabu szkoleniowego klubu, Bednarek nie otrzymywał od trenera szans na grę w pierwszej
drużynie, a na debiut w Premier Leauge musiał czekać aż
do 14 kwietnia. Gdy jednak
pojawił się na boisku, to zagrał
bardzo poprawnie, a swój dobry występ z Chelsea FC ukoronował strzeloną bramką. Po
tym spotkaniu o Polaku pojawiła się masa pozytywnych
opinii, które zaowocowały pięcioma występami z rzędu
w kolejnych ligowych meczach.
Udana końcówka
sezonu
2017/18 w wykonaniu Janka
mogła napawać optymizmem.
Bednarkowi udało się nawet
wywalczyć miejsce w pierwszym składzie reprezentacji
Polski na mundialu, jednak
swojego występu na tych mistrzostwach nie może zaliczyć
do udanego. Dużo większe nadzieje wiązał z powrotem, gdzie,
jak się okazało, czekała go
niemiła niespodzianka. Trener ,,Świętych” Marc Hughes
z niewiadomych przyczyn
stracił zaufanie do polskiego
stopera i na niemal pół roku
usunął go z meczowej kadry.
Sytuacja Bednarka w klubie
była
tak
fatalna,
że
w pierwszej połowie sezonu
w 6 meczach reprezentacji złapał więcej minut niż we
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wszystkich swoich występach
w klubie. Sam zawodnik nie
był w stanie zrozumieć, czym
zawinił, gdyż cały czas był
chwalony za swoją postawę na
treningach, a mimo to trener
nie chciał posadzić go nawet na
ławce. Sytuacja ta skłoniła zawodnika do rozważań nad
wypożyczeniem do klubu
z niższej ligi, gdzie mógłby się
ograć. Pracował jednak dalej
i w końcu się doczekał. Przełom nastąpił wraz ze zmianą
szkoleniowca, którego miejsce
zajął Ralph Hasenhüttl i natychmiastowo przywrócił Polaka do pierwszego składu. Miało to miejsce 8 grudnia w meczu z Cardiff, co, mimo porażki Southampton, było dla Bednarka momentem przełomowym. Od tamtego czasu Janek
rozegrał 12 meczów z rzędu
w pierwszym składzie, notując
fantastyczne statystyki oraz
4 tytuły MVP. Oprócz poprawnej gry w defensywie i kilku
naprawdę spektakularnych interwencji, udało mu się także
zdobyć jedną asystę, a także
zaliczyć parę kluczowych podań. Sukcesy te w niesamowitym stopniu wpłynęły na pewność siebie piłkarza, co doskonale widać w prowadzonym
przez
Canal+
progra-

mie ,,Turbokazak”, w którym
różni zawodnicy testują swoje
umiejętności w rozmaitych
konkurencjach. Występ Janka
pokazał, jak kapitalną techniką
dysponuje, m.in. zagrywając
z połowy boiska piłkę do nogi
bramkarzowi czy wykonując
100 ,,żonglerek” piłką do tenisa ziemnego. Jednocześnie
utwierdził kibiców, że mimo
kolejnych osiągnięć Bednarek
cały czas zachowuje chłodną
głowę i skupia się na dalszym
rozwoju, co potwierdzają jego
słowa w wywiadzie przeprowadzonym przez TVP Sport: ,,Nie
jestem ani "polskim van Dij-

kiem1", ani "polskim Maldinim2". Jestem polskim Bednarkiem. To dopiero mój początek
w Premier League, twardo stąpam po ziemi i wiem, jak dużo
mam jeszcze do poprawy. Wiele rzeczy muszę jeszcze w swojej grze zmienić, by osiągnąć
wysoki poziom. To okres,
w którym buduję swoją markę
i na tym się skupiam – by nie
być porównywanym z innymi,
by dawać z siebie jak najwięcej”. Słowa młodego defensora
mogą tylko napawać optymizmem, gdyż Polska nigdy nie
miała wybitnego zawodnika
z pola w angielskiej Premier
League, a Bednarek z pewnością się na takiego zapowiada.
Cieszy również fakt, że widać
godnych zastępców w reprezentacji narodowej dla Kamila
Glika, który powoli schodzi ze
światowej sceny, jednak jego
brak nie będzie chyba dla drużyny tak odczuwalny, jak to się
wydawało rok temu. Słowa te
wydają się potwierdzać już na
początku eliminacji do Mistrzostw Europy 2020, gdyż w
otwierającym meczu z Austrią
Polacy z Bednarkiem w pierwszym składzie zachowali czyste
konto.
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Holenderski obrońca grający w Liverpool FC, uznawany aktualnie za jednego z najlepszych zawodników na swojej pozycji na świecie

2

Legendarny obrońca grający w AC Milan, uznawany za jednego z najlepszych defensorów w historii
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OSCARY 2019

J

ak pewnie już wiecie,
w ostatnim czasie miała
miejsce bardzo długo wyczekiwana uroczystość rozdania Oscarów, która odbyła
się w nocy z 24 na 25 lutego
w Dolby Theatre w Hollywood.
Została ona wyemitowana
przez stację ABC. O nominacjach wiadomo było już 22
stycznia 2019 roku. Podczas
ceremonii statuetki zostały rozdane w 24 kategoriach. Na liście nominowanych do Oscarów 2019 znalazły się najlepsze
i cieszące się największą popularnością filmy takie jak:
„Bohemian
Rhapsody”,
„Narodziny Gwiazdy”, „Green
Book”, „Roma”, „Faworyta”
oraz „Spider-Man Uniwersum”. Wielkim sukcesem był
fakt, że polski film pt. „Zimna
Wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego również znalazł
się wśród nominowanych produkcji i był wyróżniony aż trzy
razy. Nie można także zapomnieć o wspaniałych aktorach,
których gra aktorska odznaczała się na tle innych. Należy
wspomnieć tu o osobistościach
takich jak: Lady Gaga, Bradley
Cooper, Rami Malek, Olivia
Colman, Viggo Mortensen
oraz Emma Stone i Mahershala
Ali. Na scenie muzycznej dominowały
m.in.
piosenki
„Shallow” i „All The Stars”,
a także muzyka z filmu
„Czarna Pantera” oraz filmy
„Bohemian Rhapsody”, „Ciche
Miejsce” wyróżnione za montaż dźwięku. Za efekty specjalne nominowane były takie filmy jak: „Solo: A Stars War
Story”, „Christopher Robin”,
„Avengers: Infinity War”.
18

Tegoroczne nominacje zatem
cechowały się dużą różnorodnością, niemniej jednak uważamy, że wyżej przez nas wymienione są najbardziej godne
uwagi.
Spośród nominowanych tylko
nieliczni otrzymali statuetki.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na laureatów niżej
wymieniowych kategorii:

Najlepszy film – „Green
Book”,

Najlepszy aktor pierwszoplanowy – Rami Malek
(„BohemianRhapsody”),
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa
–
Olivia
Colman („Faworyta”),
Najlepszy aktor drugoplanowy – Mahershala Ali
(„Green Book”),

WIKTORIA GRZYWACZ
ZUZIA PUDŁO
MATEUSZ SZCZEKOTEK

Najlepsza aktorka drugoplanowa – Regina King
(„Gdyby ulica Beale umiała mówić”),
Najlepszy reżyser - AlfonsoCuarón („Roma”),
Najlepszy film nieanglojęzyczny – „Roma”,
Najlepsza
„Shallow”
gwiazdy”),

piosenka –
(„Narodziny

Najlepsze efekty specjalne
– „Pierwszy człowiek”,
Najlepszy długometrażowy
film animowany – „Spider
-Man Uniwersum”.
Poza wręczaniem nagród warto
zwrócić również uwagę na inne
wydarzenia towarzyszące całej
gali. Aspektem wyróżniającym
tegoroczną edycję jest fakt,
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że w przeciwieństwie do poprzednich, w tym roku nie było
głównego prowadzącego całej
ceremonii. Początkowo miał
być nim Kevin Hart, jednak zrezygnował z tego stanowiska po
kontrowersyjnej aferze dotyczącej jego starych wpisów w internecie. Organizatorzy wbrew
pozorom zyskali na całej sytuacji, bowiem oglądalność w porównaniu do zeszłego roku
wzrosła aż o około 12% i wyniosła prawie 30 mln odbiorców. Kreacje gwiazd na Oscarach to zawsze szeroko komentowany temat. W tym roku
z pewnością dużo uwagi poświęcono mężczyźnie w spódnicy – chodzi tu oczywiście o Billy’ego Portera i jego oryginalną
stylizację ze smokingową marynarką na górze i rozłożystą
czarną spódnicą na dole. Poza
wspomnianą wyżej kreacją,
na gali nie było wiele tak wyróżniających się strojów. Warto
również wspomnieć o kilku innych zapierających dech w piersiach stylizacjach. Pierwsze
miejsce na naszej liście zajmuje
Lady Gaga, która poprzez ubiór
pokazała niezwykłą klasę, jednakże swoją wyjątkowość podkreśliła diamentowym naszyjnikiem, który przed laty nosiła
Audrey Hepburn. Kolejną osobą, która przyciągnęła naszą
uwagę, jest Jennifer Lopez, jak
zwykle zachwycająca swoją
stylizacją. Dopasowaną i świecącą kreacją doskonale podkreśliła swoją figurę, a suknia wyglądała jakby była wykonana
ze szkła. Trzecie miejsce na naszej liście zajmuje Lucy Boynton w swojej urzekającej stylizacji w duchu retro. Widać tutaj
wyraźną inspirację latami 40tymi.

BILLY PORTER FOT. AMPAS

OD LEWEJ: RAMI MALEK, OLIVIA COLMAN, REGINA KING, MAHERSHALA ALI
FOT. WORLDGEEKLYNEWS.COM

Dziewięćdziesiąta pierwsza gala
wręczenia Oscarów już za nami,
a więc teraz pozostało nam tylko odliczać dni do kolejnej takiej ceremonii.
LADY GAGA FOT. JOSH HANER/THE NEW YORK TIMES
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FRASZKA #2

ANTONI SEREDYŃSKI

THE SPARK II

CZERWONY POETA

Trop goniący nogi moje

Unbelived and unforseen

czy rozróżniam wśród nich dwoje
albo życie ich niemiłe

human heart on that is keen
questions value and their view

albo zimne pędzą chwile

their price their thoughts its nothing new
When to speak of mankind's flame
they answer only my own fame
is regarded among those
who bet their bets on fastest horse
here I sit my legs are crossed
feeling really sad and lost
while the spark in all there is

ZŁOTE

some change it's value proudful pricks

USTA

,,Jakie zastosowałaś bodźce antyzmęczeniowe?”
~ p. prof. Kozłowski
„Klasa 3b lubi improwizować. Szczególnie widać to po ich sprawdzianach, które są jedną wielką improwizacją.”
„Atmosfera w grobie Agamemnona to jest disco w porównaniu do atmosfery na waszej lekcji.”
~ p. prof. Deniziak
„U: Czy istnieje w matematyce coś, czego Pani nie rozumie?

M.B. Tak, twojego pytania.”
~ p. prof. Bączek
„40 minut … ja już bym zapomniała, że jem”
~ p. prof. Siennicka mówiąc o uczniu, który przez 40 minut jadł kanapkę
,,Dwie wysokości równej długości… Normalnie jak Mickiewicz jestem”
~ p. prof. Skalmierski

,,Zawsze wiedziałem, że druga strona Warszawy to inny świat, ale nie wiedziałem, że to jakieś azjatyckie
stepy”
~ p. prof. Poniatowski

