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OD REDAKCJI
W ostatnich tygodniach wiele się działo. Odczuł to każdy z nas w postaci dodatkowych dni wolnych w
trakcie strajku nauczycielskiego. Przekazuję jednak głębokie wyrazy współczucia uczniom klas funkcjonujących podczas strajku według tradycyjnego planu lekcji, bo byli i tacy pechowcy.
Ale już na poważnie, strajk był dla nas nie tylko przerwą, ale też cenną lekcją życia, pokazującą jak korzystać z praw i możliwości, jakie gwarantuje nam ustrój demokratyczny. O strajku i związanej z nim burzy
politycznej przeczytacie w bieżącym wydaniu „Gońca”. To zresztą dość kontrowersyjny numer, gdy odnosimy się również do burzy, jaką wywołali swoim filmem „Tylko nie mów nikomu” bracia Sekielscy. Opublikowany na YouTube dokument obnażający pedofilię wśród księży poruszył nie tylko polską społeczność, ale i zagranicznych widzów. Ale to nie koniec ważnych tematów inspirowanych filmem. Popularność
serialu „Narcos” skłania ku refleksji na temat destrukcyjnego wpływu narkotyków na na organizmy młodych ludzi.
Zaczęłam od strajku i na strajku kończę. W czasie, gdy nauczyciele walczyli o przyszłość szkolnictwa, uczniowie toczyli bój o przyszłość planety w ramach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. A w tych burzliwych tygodniach najstarsi uczniowie naszej szkoły musieli jeszcze zaliczyć matury. Życzymy Wam powodzenia! I nie wracajcie już do nas w sierpniu.
Redakcja wraz z redaktor naczelną,
Natalią Kubisiak
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W

iosna, czas w końcu wyjść z domu i
przypomnieć sobie co to spacer.
Podczas jednego z nich trafiłam do
Muzeum Etnograficznego. Mieści
się ono na ulicy Kredytowej, więc
zaledwie 15 minut od naszej szkoły. Co mnie do tego skłoniło? Wystawa o intrygującej nazwie:
“Millenium”. Opis miejsca w krótki sposób powie nam, co możemy
tam zobaczyć:
Kolekcja Millenium obejmuje 13
grup obiektów reprezentujących
podstawowe obszary ludzkiej egzystencji, takie jak: pożywienie, spożywanie posiłków i przechowywanie żywności, leczenie, ubieranie,
ogrzewanie, śmieci, budownictwo,

FOT. JULIA
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DZIUBAŁTOWSKA

rolnictwo, produkcja, zabawa i rozrywka, używki. Każda z grup obrazuje trzy generacje rzeczy: najstarsze, pochodzące ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie; te z czasów przełomu wieku XX i XXI, czyli Millenium; oraz te projektowane i używane dzisiaj.
Na pierwszy rzut oka widać grupy
przypadkowych przedmiotów. Jednak, gdyby zatrzymać się na chwilę, możnaby dojść do ciekawych
wniosków. Każda grupa, pokazując
trzy przedmioty, może uświadomić,
jak coraz szybciej zmienia się
świat. Patrząc znowu na inne widzimy, że niektóre rozwiązania
sprzed 20 czy 40 lat są nadal aktualne. Właśnie po tym poznajemy
pomysły ponadczasowe, które nie
przemijają wraz z modą na dany
przedmiot.
Tej karuzeli zmian ulegają również
priorytety. Wydaje się, że kiedyś
stawiano na rozwiązania trwalsze
czy wartościowsze. Żyjemy w czasach, w których liczy się czas i wykorzystanie naszej przestrzeni do
maksimum. Co za tym idzie, stawiamy na szybkie jedzenie, szybkie
budownictwo i rozwiązania małe
wielkościowo. Widząc przedmioty
codziennego użytku, dobrze widzimy zmianę myślenia ludzkiego na
przestrzeni wieków.
Wracając do wiosny - ostatnio coraz częściej pojawiają się ciepłe dni
sprzyjające wyjściom dłuższym niż

JULIA DZIUBAŁTOWSKA
dojście do autobusu. W takich
chwilach moje myśli ponownie
biegną na ulicę Chmielną, ale nie
na herbatę, a na lody. Lodziarnia
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N'Ice Cream Factory to w istocie
mała fabryka słodkiego deseru. Po
wybraniu trzech z kilkunastu możliwych składników tworzymy własny smak, co może być ciekawym
eksperymentem kulinarnym. Ważne jest też to, że deser robiony jest
na naszych oczach, więc mamy
większą pewność co do jakości
usługi. Miejsce jest oczywiście
przyjazne weganom.
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ŻÓŁTA KARTKA, CZYLI KILKA SŁÓW O
PROTEŚCIE NAUCZYCIELI I PROBLEMACH POLSKIEJ EDUKACJI

O

d 9 kwietnia do 27
kwietnia
trwał
ogólnopolski strajk
nauczycieli. Organizatorem wydarzenia był
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wielu nauczycieli
w ten sposób okazało swoje
niezadowolenie ze złej sytuacji
w polskiej oświacie. Przed samym strajkiem doszło do kilku
rozmów z rządem, które, jak
wiadomo, zakończyły się fiaskiem. Jedynie Solidarność
podpisała porozumienie ze
stroną rządową. Jak podaje
ZNP, do strajku przystąpiło
około 15 179 (74,4%) placówek. Po 18 dniach strajk został
zawieszony. Prezes Sławomir
Broniarz tak uzasadnił decyzję
związku: „Chciałbym powiedzieć tu jasno: prawda jest taka, że strajk mógłby być prowadzony dalej. Prawda jest taka, że strajk trwałby w czasie
matur. I nie zdołalibyście, Panie Premierze Morawiecki,
rozwiązać tego problemu. Nie
bylibyście w stanie zastąpić
nauczycieli, zaryzykowalibyście dobro uczniów, skazalibyście ich na ten stres. Nie wzięliście za nich odpowiedzialności —dlatego bierzemy ją my.
Nauczyciele i rodzice. I dlatego, w porozumieniu z samymi
uczniami, podjęliśmy decyzję
o zawieszeniu strajku, by zapewnić uczniom warunki do
spokojnego ukończenia roku”.
Przedstawiono program naprawy polskiego systemu edukacji, tzw. „Szkołę na szóstkę”.
Nauczyciele należący do ZNP
domagają się: wzrostu nakłaGONIEC ZAMOYSKI MAJ 2019

dów na edukację do 5% PKB,
odchudzenia podstawy programowej, kształcenia umiejętności a nie nauki pamięciowej,
zmniejszenia
biurokracji
w szkołach, zwiększenia autonomii nauczycieli oraz wzrostu
wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty. Strajkującym udało się skłonić rząd
m.in. do podwyższenia pensji
o 10% od września i skrócić
awans zawodowy z 15 do 10
lat.

FILIP MILCZAK
je ratusz, około 1600 wolnych
miejsc. Brakowało m.in. matematyków, polonistów, anglistów. Sytuacja z roku na rok
nie będzie lepsza, a wręcz
przeciwnie. Kolejnym kłopotem polskiego systemu edukacji jest anachroniczny program
nauczania. Świat się nieustannie zmienia. Wiele zawodów
przestanie
istnieć
wraz
z rozwojem technologii. Polska

Nauczyciele należący do ZNP domagają się: wzrostu nakładów na
edukację do 5% PKB, odchudzenia podstawy programowej, kształcenia umiejętności a nie nauki pamięciowej, zmniejszenia biurokracji
w szkołach, zwiększenia autonomii nauczycieli oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty.

W Polsce strajk wywołał
ogromną burzę polityczną.
Rząd przez cały czas forsował
swój projekt porozumienia,
a większość ugrupowań opozycyjnych popierała strajkujących oraz wypominała obecnej
władzy zaniechania w sferze
edukacji. Politycy, jak to często bywa w Polsce, prowadzili
jałowe kłótnie i obrzucali się
oskarżeniami. Problem jednak
nie został rozwiązany.
Polska edukacja ma sporo bolączek, które znacząco wpływają na jej funkcjonowanie.
Najpoważniejszą są małe zarobki nauczyciela, które zniechęcają absolwentów uczelni
wyższych do podjęcia pracy
w sektorze edukacji publicznej.
W
samej
Warszawie
w zeszłym roku było, jak poda-

szkoła nieprzerwanie stoi przy
klasycznym modelu kształcenia i nie wprowadza zbytnich
innowacji. Podstawa programowa
wciąż
przekazuje
w większości wiedzę teoretyczną. W szkołach brakuje
zajęć praktycznych. Należy
pamiętać, że pracodawcy coraz
częściej cenią umiejętności
praktyczne od czysto teoretycznej wiedzy.
Opisane wyżej bolączki są
chyba znane wszystkim: politykom, rodzicom, uczniom,
nauczycielom. Niestety brakuje
chęci porozumienia. Powinniśmy pamiętać, że oświata to
jeden z najważniejszych obszarów państwa. Dopiero trwały
system edukacji zapewni lepszą przyszłość Polsce i przyczyni się do jej rozwoju.
5

CZY SOCIAL MEDIA

UZDROWIĄ KOŚCIÓŁ?

T

emat pedofilii w Kościele pojawiał się w
mediach od wielu lat,
jednak nigdy z taką
siłą jak obecnie. Wszystko za
sprawą
opublikowanego
11 maja na YouTube dwugodzinnego dokumentu Tomasza
i Marka Sekielskich zatytułowanego „Tylko nie mów nikomu”. Film przedstawia historię
kilku osób, które były w dzieciństwie wykorzystywane seksualnie przez duchownych.
Ofiary księży pedofilów zostały skonfrontowane twarzą
w warz ze swoimi oprawcami,
a rozmowy z księżmi, którzy
dopuścili się pedofilii i molestowania, pokazały, ze pedofile
w sutannach czują się bezkarni.
Dokument obnażył złożony
mechanizm pozwalający na tuszowanie pedofilii wśród du-

kusję i odbił się szerokim
echem poza granicami kraju.

chownych oraz hipokryzję hierarchów polskiego Kościoła.
Świetnie zrealizowany materiał
wywołał w Polsce wielką dys-

miejsce), Islandii (2 miejsce),
Irlandii (4 miejsce), a także
w wielu innych krajach.
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O wykorzystywaniu nieletnich
przez księży dowiadywaliśmy
się już wielokrotnie, przy okazji kolejnych ujawnień i toczonych postepowań. Temat nabrał mocy pod koniec września
ubiegłego roku, po kinowej
premierze „Kleru” Wojciecha
Smarzowskiego. Pedofilia była
w nim uwydatniona, jednak
stanowiła tylko jeden z zarzutów stawianych Kościołowi.
Film z pewnością otworzył
oczy wielu osobom, jednakże
wciąż był fikcją. Tymczasem
dzieło Sekielskich to prawdziwe historie, nazwiska i ludzie.
Stąd jego niesamowity rozgłos
i siła rażenia nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Film znajduje się na liście trendów YouTube również w Norwegii (1

NATALIA KUBISIAK
Nie pragnę jednak w tym artykule ukazać księży jako zła
wcielonego i zniechęcić ludzi
do Kościoła. Sądzę, że nie było
to także celem zarówno twórców „Kleru”, jak i „Tylko nie
mów nikomu”. Myślę, że intencją autorów było zwrócenie
uwagi na istnienie tego problemu wśród duchownych, po to,
by z tym zjawiskiem walczyć.
Ale to wcale nie znaczy, że jest
to
powszechna
praktyka.
W sutannach chodzi wielu bardzo wartościowych, prawych
ludzi i nie można wszystkich
wrzucać do jednego worka.
Z całą pewnością odsetek pedofilów wśród duchownych to
margines, ale niestety, ten margines rzutuje na wizerunek całości. Tym bardziej, że pierwotne reakcje duchownych na
dokument były skrajnie różne.
Prymas Wojciech Polak wystosował przeprosiny do ofiar oraz
wyraził wdzięczność dla twórców i nadzieję na rychłe zmiany w Kościele. Z kolei Arcybiskup Głódź stwierdził, że „nie
ogląda byle czego”. Kilka dni
później zreflektował się jednak
i przeprosił ofiary, które padły
ofiarą pedofilów.
Film jednakże nie tylko wywarł
wpływ na środowisko kościel-
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ne. Temat stał się pożywką dla
polityków, prowadzących kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Doprowadził także do odsunięcia
ks. Eugeniusza M. od działalności duszpasterskiej i zasłonięcia jego pomnika w Licheniu, a także do rezygnacji z kapłaństwa ks. Dariusza Olejniczaka oraz powołania zespołu
ekspertów do zbadania zgodności z obowiązującym prawem
państwowym i kościelnym
wszystkich procedur i działań
podjętych w jego sprawie. Możemy mieć jedynie nadzieję, że
to dopiero początek zmian
w środowisku i instytucjach
kościelnych, ponieważ to nie
wartości chrześcijańskie są
przyczyną tego problemu,
a księża, którzy okazali się niegodni tego powołania.
Warto tu podkreślić, że film
Sekielskich to wspaniały pokaz
siły mediów społecznościowych. Dokument najpierw sfinansowano ze zbiórki na serwisie crowdfundingowym, w której uczestniczyło ponad 2,5 tys.
osób. Ale kluczowe jest to, że
film miał swoją premierę nie
w telewizji, lecz na kanale
YouTube’a. W ciągu tygodnia
od publikacji film miał ponad
20 mln wyświetleń, bijąc po
drodze rekordy oglądalności
polskiego YouTuba. To tylko
świadczy o potędze internetu,
a to, że dokument wyświetliły
polskie kanały telewizyjne
i trwają rozmowy z Netflixem,
o wersji anglojęzycznej, to już
sprawa wtórna. Miejmy tylko
nadzieję, że ten społecznościowy rozgłos przerwie pasywGONIEC ZAMOYSKI MAJ 2019

FOT. „TYLKO NIE MÓW NIKOMU” / TOMASZ SEKIELSKI

ność władz polskiego Kościoła,
i doprowadzi do prawdziwego
oczyszczenia i wyplenienia tego obrzydliwego zjawiska. Bo
Kościół jest Polakom potrzeb-

ny, tak jak wartości, które symbolizuje.
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ZAMOYSKI OTWARTY NA
DZIEŃ OTWARTY

D

zień
otwarty
w Zamoyskim to
wydarzenie, które
każdego roku powoduje spore zamieszanie, ale
także zaangażowanie ze strony uczniów. Mnie osobiście
przypadła rola reprezentowania stanowiska naszej gazetki,
jednak, jak można było się
spodziewać, nie cieszyło się
ono dużym zainteresowaniem. Spowodowane to było
przede wszystkim dosyć słabą
lokalizacją, przez co zwyczajnie nie każdy widział, że to
stanowisko w ogóle funkcjonuje. Z tego powodu postanowiłem udać się na wyprawę
po szkole, która zaowocowała
spotkaniem wielu dość ciekawych osób, jeśli mogę to tak
ująć.
Za pierwsze zadanie postawiłem sobie przyciągnąć kogoś

FOT. ZAMOYSKI.EDU.PL
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do naszego stanowiska, dlatego zacząłem odprowadzać
zagubionych ludzi, których
tego popołudnia w szkole nie
brakowało. Wielu z nich było
rzeczywiście zainteresowanych naszą szkołą, jednak
wysoka temperatura i duchota, która panowała w budynku, całkowicie odbierała im
chęć wspinania się na kolejne
piętra. Szczególnie ciekawa
była dla mnie dysproporcja
pomiędzy
ochotnikami
z rocznika 03 i 04. Mimo, że
jest to różnica tylko jednego
roku, to bez problemu mogłem rozróżnić, która osoba
przychodzi z podstawówki,
a która z gimnazjum. Jak się
jednak przekonałem, nie miało to większego wpływu na
ich samopoczucie w tak dużej
szkole, chociaż prawdą jest,
że wielu kandydatów przychodziło z rodzicami.

RAFAŁ KASZUBSKI
Chodząc po szkole udało mi
się spotkać kilka naprawdę
fascynujących osób. Najmocniej w pamięć zapadły mi
dwie dziewczynki, z których
jedna rozważała wybór profilu humanistycznego, a druga
biol-chemu. Początkowo wydawały się być nieco przytłoczone wielkością szkoły,
a także liczbą znajdujących
się w niej ludzi, jednak z czasem trema nieco przeszła
i mogłem usłyszeć od nich
kilka
ciekawych
pytań.
Oprócz standardowych, takich jak: czy w Zamoyu rzeczywiście trzeba się tak dużo
uczyć, lub czy konkretne
przedmioty są dobrze rozszerzane, zostałem poproszony
o przedstawienie, w jaki sposób nauczyciele traktują korzystanie z telefonów i czy
w ogóle jest to legalne. Pytanie to nieco mnie zaskoczyło,
jednak po oprowadzeniu kilku
następnych osób, zrozumiałem, że w wielu szkołach
smartphony naprawdę nie mają prawa bytu, a brak jakichkolwiek zastrzeżeń w tym
aspekcie w naszej szkole jest
dla niektórych istnym marzeniem. Dwie wspomniane
wcześniej dziewczyny zapytały
mnie
także
o funkcjonowanie gazetki
szkolnej, która u nich nie ukazuje się zbyt regularnie,
a bardzo by chciały uczestniczyć w takiej inicjatywie,
więc po raz pierwszy mogłem
GONIEC ZAMOYSKI MAJ 2019

z przyjemnością przyprowadzić gości do naszego Gońcowego stanowiska.
Niestety, nie wszystkie spotkania wspominam tak miło.
Zanim przejdę do najciekawszego spotkanego przeze
mnie człowieka, to chciałbym
przytoczyć jeszcze kilka zaskakujących pytań. Jedno
z nich dotyczyło nieznanego
mi dotąd mitu o występowaniu białego papieru toaletowego w łazienkach, co dla
pytającego
symbolizowało
najwyższy poziom luksusu
i zamożności szkolnych placówek. Inna, tym razem dorosła osoba, zapytała mnie bezpośrednio: ,,Jak często wracacie do domu zrobieni w trupa?”, i szczerze mówiąc, nie
byłem pewny, co odpowiedzieć, bo pytanie było dla
mnie tak zaskakujące, że
przynajmniej przez chwilę
musiałem zebrać myśli. Gdy
oznajmiłem, że Zamoyski nie
należy raczej do szkół o statusie patologicznym, to usłyszałem kolejne pytanie, tym razem o obecność w naszej placówce narkotyków, a na dokładkę, o ich jakość… No
cóż, bywają ludzie, którzy albo nie biorą takich wydarzeń
na poważnie, albo mają bardzo
słabe
przekonanie
o polskiej młodzieży. To jednak nie wszystko, bo dostałem także pytanie o poziom
zasolenia wody w naszych
kranach, na które niestety nie
byłem w stanie odpowiedzieć.
Ostatecznie znalazłem się
w sali przypisanej profilowi
humanistycznemu, gdzie tłok
był znacznie większy niż
wszyscy się spodziewali. Widząc wyczerpanie na twarzach moich przyjaciół z klaGONIEC ZAMOYSKI MAJ 2019
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sy, postanowiłem, że z chęcią
sam coś opowiem o naszej
klasie. Jak się jednak okazało,
od razu zostałem wrzucony na
głęboką
wodę.
Jeden
z humanistów przedstawił mi
chłopaka, który, jak się później dowiedziałem, siedział
w tej sali od ponad godziny
i nie do końca wiedział, co
chce ze sobą zrobić. Wchodząc z nim w rozmowę, dowiedziałem się, że jest to
praktykant neonazimu, homofob, rasista i helikopter bojowy jednocześnie. Znaczenia
tego ostatniego sam nie jestem do końca pewny, ale
z tego, co się dowiedziałem,
to jest to jego standardowy
podpis na ankietach przy pytaniu o płeć. Następnie poinformował mnie o swojej potrzebie umawiania się na indywidualne zajęcia z nauczycielami w siłowni, gdyż
z natury bardzo lubi ich towarzystwo i każda spędzona
z nimi chwila napełnia go pozytywną energią do życia
w tym ponurym świecie.
Kończąc swój wykład, opowiedział mi, że nie jest zbyt
lubiany w swojej szkole, ale
wierzy, że w Zamoyu będzie

mógł głośno przedstawiać
swoje poglądy i znajdzie
wspaniałych towarzyszy do
dyskusji. Jak się pod koniec
okazało, to bardziej zależy
mu na profilu mat-fiz, ale jakoś tak się zasiedział u humanów. Cudownie… Gdy wyszedł dowiedziałem się, że
wcześniej odbył rozmowy
z niemal każdym humanistą
w sali, jednak nikt nie potrafił
go ostatecznie utwierdzić
w przekonaniu, że to szkoła
właśnie dla niego. Mam wrażenie, że spotkało mnie to
szczęście, że w końcu mu się
znudziło.

W ostatecznym rozrachunku
mogę stwierdzić, że dzień
otwarty w naszej szkole wyszedł
naprawdę
dobrze,
a liczba przybyłych kandydatów była naprawdę imponująca. Cieszy mnie fakt, że kilka
osób zainteresowało się gazetką szkolną i że mogłem
nawiązać znajomość z kilkoma naprawdę fajnymi ludźmi.
Z niecierpliwością czekam na
nich we wrześniu. Może
z kimś się poznam.
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TO NIE DEALER

JEST PROBLEMEM ...

W

roku 1971 Richard
Nixon,
ówczesny prezydent
Stanów
Zjednoczonych, ukuł wyrażenie „wojna z narkotykami” (ang. „war on drugs”).
Miała być to wojna totalna,
mająca na celu całkowite wyeliminowanie problemu nielegalnych używek lub, jak to
pan prezydent zgrabnie ujął:
„wroga publicznego numer
jeden”, gorszącego młodzież
i pustoszącego amerykańskie
rodziny. Choć Nixon jedynie
kontynuował politykę prohibicji uprawianą przez swoich
poprzedników, to znacznie
zwiększył nakład środków
przeznaczanych na wszelkie
aparaty ścigania oraz patrole
przygraniczne. Działania Stanów Zjednoczonych rozciągnęły się również poza ich
granicę – amerykańskie metody i, co ważniejsze, pieniądze
zawędrowały do najróżniejszych
zakątków
świata.
Późniejsi
prezydenci
(zarówno Republikanie, jak
i Demokraci) ochoczo kontynuowali starania Nixona –
wszystko oczywiście w imię
publicznego dobra!

w wieku od 16 do 64 lat
w 2016. roku przynajmniej
jeden raz spróbowało nielegalnej używki. Z tej grupy 31 milionów osób cierpi na poważne
zaburzenia
związane
z zażyciem narkotyków i wymaga profesjonalnej pomocy.
Według WHO w 2015. około
450 000 ludzi zmarło na skutek zażywania nielegalnych
używek (z powodu przedawkowania lub powikłań związanych z HIV lub zapaleniem

Po prawie 50 latach bohaterskiej walki w końcu możemy
nieco przycupnąć i wziąć oddech. Popodziwiajmy więc
sukcesy globalnej polityki antynarkotykowej! Według raportu UNODC z 2018. roku
około 275 milionów ludzi
(5.6% światowej populacji!)

wątroby typu C). Wśród tych
substancji korowód śmierci
prowadzą niepodzielnie opioidy, do których zaliczana jest
m.in. heroina. Odpowiadają
one aż za 76% zgonów. Biznes narkotykowy również ma
się świetnie: szacuje się, że
sprzedaż detaliczna narkoty-
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ków w U.S.A. jest warta rocznie 60 miliardów USD, zaś na
całym świecie aż 160 miliardów USD. Stanowi to około
50% sprzedaży globalnego
przemysłu farmaceutycznego!
Jak się okazuje, biznes narkotykowy obraca rocznie podobnymi kwotami co rynek alkoholowy (255 mld USD)
i tytoniowy (204 mld USD).

Sytuacja nie przedstawia się
tak pięknie, jak chcieliby tego
politycy… Totalna klęska
wojny z narkotykami nie przeszkadza jednak w topieniu miliardów
dolarów
rocznie
w rozmaitych agencjach rządowych, których cel istnienia
wydaje się odleglejszy niż kieGONIEC ZAMOYSKI MAJ 2019

dykolwiek. Dlaczego ślepe
strzelanie z karabinu w stronę
krzaka konopi okazuje się być
tak nieefektywne? Jest za to
odpowiedzialny tzw. efekt balonu, polegający na stałym
popycie na produkt mimo
zmniejszania jego podaży. Takim produktem są właśnie
narkotyki, które są spożywane
bez względu na ich cenę. Aby
lepiej zrozumieć, na czym ów
efekt polega, przyjrzymy się
przykładom
amerykańskiej
polityki antynarkotykowej na
przestrzeni lat.
W latach 60. w Stanach Zjednoczonych, w związku z roz-

ILUSTRACJA: MONIKA WYSZYŃSKA
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winięciem się ruchu hippisowskiego, pojawiła się moda na
psychodeliki
(np.
LSD)
i marihuanę. Znudzeni życiem
Amerykanie kupowali trawkę
pochodzącą głównie z Jamajki
i Meksyku, gdzie znajdowały
się jej pokaźne plantacje. Rząd
amerykański zarządził więc
eradykację
upraw
z właściwym sobie przytupem
– użył w tym celu parakwatu,
bardzo toksycznego herbicydu,
obecnie
zakazanego
w Unii Europejskiej. Skażona
marihuana skutecznie odsunęła od siebie potencjalnych
amerykańskich klientów. Problem wydawał się być rozwią-

zany. Wyobraźcie sobie zdziwienie Wujka Sama, kiedy
nowe plantacje wyrosły jak
grzyby po deszczu – tym razem w Kolumbii. Tamtejsi
przemytnicy mieli dostęp do
wachlarza metod szmuglowania nielegalnego towaru – od
łodzi do samolotów. Do lat 70.
Kolumbia stała się głównym
dostawcą marihuany w U.S.A.
Nie wyciągnięto żadnych
wniosków z zaistniałej sytuacji, z nowym problemem postanowiono rozprawić się w
ten sam sposób – tym razem
programy wyniszczania plantacji pochodziły od samego
rządu
kolumbijskiego.
W Stanach pojawiły się również konkurencyjne, lokalne
uprawy. Jednak szczwany Kolumbijczyk szybko rozwiązał
swój problem…
Południowoamerykańscy
przemytnicy zwrócili swoją
uwagę na inny narkotyk, mocniejszy, znacznie poręczniejszy w transporcie i bardziej
opłacalny niż marihuana – kokainę. Dotychczas Ameryka
Północna konsumowała kokainę pochodzącą głównie z Boliwii i Peru. Gdy tamtejsze
plantacje koki również zostały
zniszczone, pałeczkę przejęła
Kolumbia, która nie ograniczała się już jedynie do szmuglowania i dystrybucji kokainy oraz przetworu importowanej koki, lecz zajęła się również jej uprawą. To właśnie
dzięki kokainie swoje imperium stworzył niesławny Pablo Escobar – lord narkotykowy, który u szczytu swojej potęgi
posiadał
majątek
o wartości około 30 miliardów
USD. Escobar zasłynął swoją
niespotykaną brutalnością, jego działalność terrorystyczna
przeciwko rządom amerykańskim i kolumbijskim oraz
11

konkurencyjne kartelowi narkotykowemu z Cali pochłonęła dziesiątki ofiar (to wszystko
przedstawia się dość ponuro –
są
jednak
nieliczne
plusy! Gdyby nie wojna
z narkotykami, nie mielibyśmy dzisiaj tak świetnego serialu jak „Narcos”!). Tak oto
Kolumbia stała się kokainowym imperium. Od 1989 roku
rząd kolumbijski powiększył
środki do walki z biznesem
narkotykowym. Od tamtej pory część produkcji kokainy
przeniosła się (o ironio!) znów
do Peru i Boliwii. Jak widać,
natura nie znosi próżni.
W naszych rozważaniach możemy zahaczyć również o inny
serialowy narkotyk – metamfetaminę. W związku ze wzrostem jej popularności w latach
80. niektóre stany objęły ścisłymi regulacjami substancje
używane do jej produkcji.
Częściowo problem został
rozwiązany – wkrótce z kraju
zniknęły duże laboratoria wytwarzające narkotyk. Któż
mógłby się spodziewać, że
narkomani odcięci od swojej
używki sami zaczną ją produkować… W Stanach zaroiło
się od małych, lokalnych laboratoriów, w których metamfetamina gotowana była na własny użytek bądź do drobnej
dystrybucji. Jak poradzono
sobie z regulacjami? Jak zwykle znajdzie się jakaś wygodna furtka – przy wytworze
narkotyku używano po prostu… leków bez recepty. Nowy produkt był oczywiście
bardziej
zanieczyszczony
przeróżnymi
chemikaliami,
ale… meta to meta! Rządzący
jak zwykle nie wykazali się

dalekowzrocznością, wkrótce
i te substancje objęły regulacje. Wtedy już na pewno nikt
nie zdołał produkować tej paskudnej używki, prawda?
Amerykanin nie… meksykańczyk z łatwością. Meksykańskie kartele szybko zalały Stany nowymi dostawami metamfetaminy. Warto wspomnieć, że nieustannie trwające
wojny o terytorium między
środkowoamerykańskimi gangami narkotykowymi oraz siłami rządowymi pochłaniają
co roku tysiące ofiar. Szacuje
się, że między rokiem 2007
a 2014 zamordowanych zostało 164 000 osób! To więcej
niż łączna liczba zabitych
w Afganistanie i w Iraku
w tym samym okresie.
Jak widać, ekipa antyterrorystów i rządowe zakazy okazują się niewystarczające do powstrzymania
narkotykowej
plagi. Czy jest jednak jakaś
alternatywa? Owszem, i to
znacznie skuteczniejsza oraz
tańsza. Idealnym przykładem
jest przypadek Szwajcarii,
która w latach 80. borykała się
z problemem heroiny. Odmiennie od Stanów Zjednoczonych (więc zarazem większości świata), w tym przypadku zdecydowano się na
redukcję szkód. Otworzono
darmowe centra leczenia,
w których uzależni mieli dostęp do czystego chemicznie
narkotyku, sterylnych strzykawek oraz specjalistów pomagających w walce z nałogiem.
Liczby mówią same za siebie.
2/3 narkomanów, którzy przewinęli się przez jeden z takich
ośrodków, znalazło później
stałą pracę. Według danych

szwajcarskiej policji liczba
uzależnionych podejrzanych
w sprawach o włamania czy
prostytucję spadła o 60%.
Na szczęście, coraz więcej
państw decyduje się na podobną politykę. W 2001 roku Portugalia stała się pierwszym
państwem na świecie, w którym zdekryminalizowane zostały wszystkie narkotyki. Po
18 latach tego pionierskiego
eksperymentu kraj ten jest żywym przykładem, że można
inaczej. Problem narkomanii
w Portugalii praktycznie zniknął. Chorych na HIV również
jest mniej.
Wojna z narkotykami praktykowana przez dziesięciolecia
we wszystkich zakątkach globu okazała się być totalnym
niewypałem, jedyne co osiągnięto to miliony zgonów
z przedawkowania, mocniejsze narkotyki, przeludnione
więzienia, fale przemocy na
całym świecie oraz destabilizacja rządów wielu państw.
Żyjąc w kapitalistycznym społeczeństwie, w którym prawa
rynku odgrywają kluczową
rolę, politycy u władzy mogliby w końcu zrozumieć, że jeżeli istnieje popyt na produkt,
to ktoś prędzej czy później
zaspokoi potrzebę konsumenta. Miejmy tylko nadzieję, że
obecne tendencje ku dekryminalizacji i redukcji szkód
utrzymają się. Bo walenie głową w ścianę nie zawsze pomaga – czasami ściana potrzebuje profesjonalnej pomocy medycznej…

Źródła:
“The Balloon Effect: The Failure of Supply Side Strategies in the War on Drugs”, Charles Laffiteu
“World Drug Report 2018”, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości
“Why The War on Drugs Is a Huge Failure”, Kurzgesagt – In a Nutshell (kanał na YouTube)
Wikipedia.org
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NARESZCIE NADSZEDŁ
POKÓJ?

N

iedawno, bo 8 maja,
świętowaliśmy kolejną rocznicę zakończenia
jednego
z najkrwawszych i najokrutniejszych konfliktów w historii, czyli
II wojny światowej. Tego dnia
w 1945 r. niemieckie dowództwo
podpisało bezwarunkową kapitulację. Oficjalnie nastał upragniony pokój. Niestety, jak to często
ma miejsce w historii, rzeczywistość wyglądała inaczej. To, co
się działo po 8.05.1945, miało
mało wspólnego z pokojem.
Wiele powojennych państw przypominało jedną wielką ruinę. Setki miast w wyniku działań wojennych obróciło się w perzynę. Tysiącletni
dorobek
kultury
i architektury niejednego państwa
w ciągu zaledwie kilku lat został
zniszczony. Mieszkańcy europejskich miast często byli pozbawieni wody, gazu, elektryczności
i dachu nad głową. W Warszawie
działały tylko dwie latarnie,
a w Odessie wodę pozyskiwano
ze studni artezyjskich. Skalę
zniszczeń najlepiej obrazują rela-

dła dźwigarach, z kaloryferami
sterczącymi z ułomków stojących
wciąż ścian, niczym szkielet
ukrzyżowanego
pterodaktyla.
Straszliwe, ohydne kształty kominów wyrastających z ram murów.
Wszystko spowite atmosferą
wiecznej ciszy… Takie ważenia
są niepojęte, jeśli nie doświadczać ich osobiście”. Zniszczenia
materialne są jedynie rzeczą powierzchowną, krótkotrwałą, którą
łatwo zmienić.
Jedną z najpoważniejszych konsekwencji II wojny światowej
była zmiana moralności i stosunków społecznych, a ściśle mówiąc, upadek tych dwóch sfer.
Wojna obudziła w ludziach najgorsze demony. W wielu miejscach dochodziło do samosądów
i aktów zemsty na dawnych prześladowcach. Przemoc była wszechobecna. Niektóre jednostki
uzależniły się od zabijania i zaczęły dokonywać perwersyjnych
zbrodni. Chorwaccy utasze przy
zabijaniu serbskich kobiet odcinali im piersi. Sytuacja powojenna dostarczała okazji i zmuszała

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji II wojny światowej była zmiana moralności i stosunków społecznych, a ściśle mówiąc, upadek tych
dwóch sfer. Wojna obudziła w ludziach najgorsze demony.
cje świadków tych zdarzeń. Dla
przykładu brytyjski porucznik
Philip Dark tak napisał o powojennym Hamburgu: „Zwróciliśmy
w kierunku centrum i zaczęliśmy
się zgłębiać w miasto, zniszczone
ponad wszelkie pojęcie. To było
bardziej niż przerażające. Jak
okiem sięgnąć, mila kwadratowa
za milą pustych szkieletów domów o poskręcanych jak straszy1

do kradzieży. W niektórych częściach Europy przybrała postać
rutynowej czynności, np. w Berlinie dochodziło do 240 kradzieży
dziennie. Wiele osób odczuwało
potrzebę szabrownictwa. Maria
Bielicka podobno doznała fizycznej potrzeby zabrania czegoś:
Siedziałam wraz z siostrą
i Wanda powiedziała: „Wiesz co,
podobna mi się ten obraz na ścia-

FILIP MILCZAK
nie. Chyba go sobie wezmę.
Uważam, że za wszystko, co
przecierpiałyśmy, należy się nam
choć jeden obraz”. Odparłam:
„Jest tutaj porcelana. Bardzo mi
się podoba. Przez wiele lat produkowałyśmy ją, pracując niewolniczo w fabryce. Wezmę ją”1 .
Dziewczyny następnego dnia odłożyły swoje łupy. W powojennej
Europie przeszła fala jeszcze jednego przestępstwa – gwałtu. Wielu żołnierzy okupujących teren
wroga traktowało kobiety jako
łup wojenny. Gwałt stawał się dla
nich sposobem na rozładowywanie niezdrowych emocji. Skutki
seksualnej przemocy były silnie
odczuwalne. W Niemczech doszło do ok. 2 milionów nielegalnych aborcji, Niemki urodziły ok.
200 tysięcy „obcych dzieci”.
Dzieci te nie miały łatwego życia.
Często spotykały się z wykluczeniem społecznym oraz niechęcią
ze strony matek. Fala gwałtów
przyczyniła się do wzrostu liczby
rozwodów w całej Europie. Wielu mężczyzn nie potrafiło pogodzić się ze stanem psychicznym
swoich ukochanych.
II wojna światowa skończyła się
formalnie 8.05.1945 r. Sytuacja
po tym dniu miała mało wspólnego ze słowem „pokój”. Przypominała raczej przeddzień Sądu
Ostatecznego.
Wszechobecne
ruiny były pomnikiem ludzkiej
zdolności do autodestrukcji. Upadek
moralny,
jaki
nastał
w powojennej Europie, ukazał
najgorszą stronę ludzkiej natury.
Cudem udało się ówczesnym
zbudować Stary Kontynent na
nowo.

Maria Bielicka, wywiad osobisty, 28 stycznia 2008, „Dziki kontynent” Keith Lowe
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MŁODZIEŻOWY STRAJK
KLIMATYCZNY

G

ANNA PAWŁOWSKA I NATALIA DOMOŃ
CZŁONKINIE WARSZAWSKIEJ SEKCJI MŁODZIEŻOWEGO STRAJKU KLIMATYCZNEGO

lobalne ocieplenie.
Wyrażenie to budzi różne reakcje
wśród ludzi. Jedni
nazywają to najważniejszym
problemem dzisiejszego świata, inni uważają to za bujdę na
poziomie teorii płaskiej Ziemi,
a jeszcze inni wygodnie zajmują miejsce gdzieś pośrodku
tego spektrum, pozostając
zwyczajnie bierni. Jednak, czy
nam się to podoba, czy nie,
problem jest i staje się coraz
poważniejszy. W środowisku
naukowym panuje konsensus.
Globalne ocieplenie jest niezaprzeczalnym faktem, a potwierdza to najnowszy raport
IPPC, opublikowany jesienią
zeszłego roku. Przewiduje on,
że przy obecnej ilości emitowanych gazów cieplarnianych
od początku epoki przemysłowej do 2052 średnia tempera-

tura Ziemi podniesie się aż
o 1,5°C. Może to skutkować
m.in. zakwaszeniem oceanów,
a tym samym zagrożeniem dla
wielu gatunków ryb i glonów
oraz
wzrostem
ubóstwa
i spadkiem poziomu życia

w krajach słabo rozwiniętych.
Prognozuje się również, że
wzrost globalnego ocieplenia
będzie miał wysoki wpływ na
zwiększenie ryzyka zarażenia
się chorobami, tj. malaria
i denga. Wynika to z potencjalnej możliwości zmiany zasięgu ich występowania.
W związku z tym walka z plastikowymi słomkami czy Godzina dla Ziemi, choć ważne,
przy problemie o tak dużej
skali nie są żadnym rozwiązaniem. Potrzeba nam kolosalnych zmian w sposobie prowadzenia naszego świata. Jednak problem tkwi w tym, że
w sferze politycznej coś, co
mogłoby się wydawać najważniejszym tematem dzisiejszych czasów, jest zwyczajnie
spychane na drugi plan. Dlatego my, młodzi ludzie, świado-
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mi tego, jak poważne będą
konsekwencje działań podejmowanych przez dzisiejsze
władze, postanowiliśmy zacząć działać.
Rozpoczęty dzięki pomysłowi
kilkorga uczniów warszawskich liceów, Młodzieżowy
Strajk Klimatyczny skupia
w sobie młodych ludzi o różnych pasjach, marzeniach i poglądach politycznych. Łączy
nas jednak wspólny cel, który
stopniowo realizujemy. W czasie zaledwie kilku miesięcy
zainicjowaliśmy
strajki
w szkołach na terenie całej
Polski. Największy i najgłośniejszy z nich odbył się 15
marca, kiedy to wraz z młodzieżą z całego świata wyszliśmy na ulice naszych miast,
aby przypomnieć ludziom
o problemie dotyczącym nas
wszystkich. Jednogłośnie postulowaliśmy, aby władze naszego państwa zaczęły aktywnie działać na rzecz środowiska. Domagaliśmy się między
innymi zmiany polityki energetycznej na taką, która będzie
opierała się na źródłach energii
odnawialnej oraz zwiększenia
świadomości społecznej poprzez edukację o ekologii i klimacie w szkole (te oraz inne
postulaty zostały sformułowane i opublikowane na stronie
facebookowej MSK, do których lektury serdecznie zachęcamy.)

warto byłoby zmienić, aby
uniknąć jego tragicznych konsekwencji.
My, młodzi ludzie, chcemy
mieć pewność, że świat wkrótce nam przekazany choć
w części będzie taki, jak dawniej, kiedy to komplikacje klimatyczne nie przeszkadzały
w zwykłym życiu. Globalne
ocieplenie powinno budzić
w nas wszystkich podobną reakcję, oznaczać problem, który
pozostawiony sam sobie nie
zostanie rozwiązany, ale dzięki
naszemu wspólnemu zaangażowaniu może być stopniowo
hamowany.

Dla osób zainteresowanych,
polecamy zajrzeć na naszego
Facebooka – Młodzieżowy
Strajk Klimatyczny, tam będziecie mogli sprawdzić, czy
działamy również w Waszym
regionie. Jeżeli nasz strajk
jeszcze nie dotarł do waszej
miejscowości, a chcielibyście
również zacząć działać na
rzecz klimatu, bardzo gorąco
zachęcamy do kontaktu. Zależy nam na jak największym
możliwym zasięgu, także chętnie udzielimy wszelkich wskazówek i pomożemy w rozpoczęciu strajku w Waszej okolicy. Razem przypomnijmy
światu, że nie ma Planety B.

Co warto podkreślić, nasze
działania nie ograniczają się
jedynie do strajków i pikiet.
Jak już wcześniej było wspomniane, edukacja społeczeństwa jest dla nas równie ważna
co walka z biernością polityczną, dlatego w swoich miastach
organizujemy warsztaty ze
specjalistami, którzy zawsze
chętnie wytłumaczą, na czym
polega globalne ocieplenie i co
GONIEC ZAMOYSKI MAJ 2019
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W

dniach
22-31
marca 2019 roku
38 uczniów naszej
szkoły miało okazję wziąć udział w rejsie Pogorią po Morzu Śródziemnym. Jest
on organizowany w Zamoyskim
już (z przerwami) od 2009 roku
(nieprzerwanie od 2015 roku) i z biegiem lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie dziwi mnie to, ponieważ, szczególnie po powrocie,
jestem przekonany, że był to
wyjątkowy wyjazd, którego nie
zapomnę i będę miło wspominał
przez wiele lat.

trwała prawie dobę. Jadąc, spędziliśmy czas między innymi
rozmawiając ze sobą (także na
różne głębokie tematy), grając
w gry, czy też oglądając filmy
lub seriale (na ekranach wbudowanych w autokar obejrzeliśmy
chociażby film „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”).
23 marca około 9:00 dotarliśmy
na miejsce i naszym oczom ukazała się Pogoria. Jest to piękny
trójmasztowy żaglowiec, zbudowany w 1980 roku. Niemalże od
razu mogliśmy poczuć atmosferę statku, rozpoczynając na nim

FOT. ZAMOYSKI.EDU.PL

Naszą tegoroczną wycieczkę
rozpoczęliśmy 22 marca pod
Torwarem, skąd wyruszyliśmy
autokarem po godzinie 11:00.
Do naszego celu – portu Civitavecchia we Włoszech, niedaleko Rzymu – jechaliśmy przez
Czechy i Austrię, a nasza podróż
16

pracę. Mieliśmy bowiem do wyładowania nie tylko nasze bagaże, lecz też prowiant na cały tydzień dla ponad 50-osobowej
załogi. Ustawiliśmy się więc
w ‘wężyku’ i zaczęliśmy podawać po kolei rzeczy tak, aby
wszystkie z autokaru trafiły pod

MATEUSZ SZCZEKOTEK
pokład statku. Tego samego
dnia zostaliśmy też przydzieleni
każdy do swojej koi oraz rozdzieleni na 4 wachty i zaczęliśmy pracę lub odpoczynek
w czasie wolnym, wszystko
zgodnie z grafikiem. Osobiście
trafiłem do 1. wachty ze wspaniałymi ludźmi wraz z naszym
oficerem wachtowym Markiem
na czele. Współpracując przy
różnych zadaniach, spędziliśmy
z naszą grupą sporo czasu i mogliśmy zacieśnić relacje między
sobą. Niemniej było też naprawdę dużo okazji do integracji także z innymi wachtami, dzięki
czemu całą załogą lepiej się poznaliśmy. Nasz dzień w porcie
Civitavecchia
zakończyliśmy
wyjściem razem z nauczycielami do sklepu. Przy okazji mieliśmy też sposobność zwiedzić
okolicę wieczorową porą.
Następnego dnia, jeszcze w porcie, zostaliśmy bliżej zapoznani
z zasadami panującymi na statku, mieliśmy podstawowe szkolenia, a także ćwiczyliśmy wiązanie węzłów oraz uczyliśmy się
manewrów żaglami. Resztę czasu spędziliśmy zgodnie z harmonogramem, odpoczywając lub
wykonując prace na statku.
W czasie wolnym zaczęliśmy
między innymi rozwiązywać
krzyżówki lub robić kisiele
i budynie, co z czasem stało się
bardzo popularne w chwilach
relaksu. Później, około godziny
16:00 opuściliśmy statkiem port
Civitavecchia. Po wypłynięciu
na morze przeszliśmy kolejne
szkolenia,
między
innymi
z wchodzenia na reje. Następnie
płynęliśmy, także w trakcie noGONIEC ZAMOYSKI MAJ 2019

cy, kierując się na północny zachód.
25 marca wraz z moją wachtą
rozpoczęliśmy od tzw. „Psiej
Wachty”, czyli wachty nawigacyjnej w godzinach 00:00 –
04:00. Cały ten dzień spędziliśmy na morzu i około godz.
23:00 w końcu dopłynęliśmy do
portu przy Santa Margherita Ligure, gdzie zakotwiczyliśmy,
z racji tego że przez nawałnice,
które miały tam jakiś czas temu
miejsce, nie było możliwości
przycumować statku.
Kolejny dzień minął nam bardzo
przyjemnie. Rano zostaliśmy
podzieleni na 2 grupy i przetransportowani na pontonach ze
statku na brzeg do Santa Margherita Ligure, gdzie mogliśmy
skosztować pysznych lodów nakładanych szpatułką. Później,
pod opieką nauczycieli, przeszliśmy do sąsiedniej miejscowości
Portofino, gdzie mieliśmy okazję między innymi kupić pamiątki czy też zjeść prawdziwą
włoską pizzę! W drodze powrotnej moja grupa nie miała tyle
szczęścia co grupa wracająca
wcześniej i okazało się, że jedyna asfaltowa droga, łącząca 2
miejscowości, została tymczasowo zamknięta. Zostało nam niewiele czasu do powrotu na statek, więc zaczęliśmy kombinować, w jaki sposób moglibyśmy
wrócić. Po konsultacji z tubylcem zdecydowaliśmy się na górską drogę przez las. Idąc nią,
napotkaliśmy przeciwności, jak
na przykład niezliczona ilość
schodów czy też drogowskaz na
rozstaju dróg, który bynajmniej
nie wskazywał drogi do miejsca,
gdzie musieliśmy trafić. Ostatecznie, co prawda z małym poślizgiem czasowym, udało nam
się dotrzeć do Santa Margherita
Ligure i z powrotem na Pogorię.
Tego dnia nie tylko zwiedziliśmy 2 urokliwe miasteczka, lecz
po drodze mogliśmy podziwiać
piękno okolicy i otaczającej nas
śródziemnomorskiej roślinności.
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Niezawodna była również wspaniała pogoda, która potęgowała
wakacyjny klimat. Po godzinie
16:00 wypłynęliśmy w dalszą
podróż, kierując się na południowy zachód.
Dzień 27 marca zaczął się dla
mojej
wachty
od
tzw.
„Świtówki”, czyli wachty nawigacyjnej w godz. 04:00 – 08:00.
Mieliśmy dzięki temu możliwość podziwiać przepiękny
wschód słońca na otwartym morzu, podczas którego promienie
odbijały się od łagodnie falującej wody. Później około godz.
12:00 do Pogorii zbliżyli się niespodziewani goście. Okazało
się, że to ciekawskie delfiny
podpłynęły do naszego statku.
Wesoło skakały ponad fale,
wręcz prosząc się o to, żeby je
nagrać lub robić im zdjęcia. Płynęły tak z nami przez kilkanaście minut, także wtedy, gdy
moja grupa pełniła akurat wachtę bosmańską na pokładzie. Po
skończonej pracy wygrzewaliśmy się w słońcu odpoczywając
na dziobie statku wraz z kilkoma osobami z innych wacht,
które akurat nie wykonywały
żadnych zajęć. Przy okazji oczywiście rozwiązywaliśmy wspo-

mniane już wcześniej krzyżówki, co stało się pewnego rodzaju
zwyczajem w wolnych chwilach. Około godziny 14:00 dopłynęliśmy do kolejnego punktu
naszej wycieczki – francuskiego
miasta Cannes, słynącego z odbywającego się tam co rok Festiwalu Filmowego. W porcie –
podobnie jak w Santa Margherita Ligure – nie mogliśmy przycumować, więc zarzuciliśmy
kotwicę, po czym opuściliśmy
pontony i kolejno zaczęliśmy
przepływać ze statku na ląd. Podzieleni na grupy udaliśmy się,
aby zwiedzać miasto. Widzieliśmy między innymi słynny czerwony dywan rozłożony na schodach Pałacu Festiwalowego, aleję gwiazd, promenadę Croisette
oraz Skwer 8 maja 1945 r. Miasto to w porównaniu z innymi,
które mieliśmy okazję zwiedzić
podczas całego wyjazdu, najbardziej odznaczało się szeroką
i długą piaszczystą plażą rozpostartą wzdłuż wybrzeża, i otoczoną z jednej strony błękitną
wodą, z drugiej zaś pasem wysokich palm. Po zrobieniu zakupów, gdzie wśród rzeczy do kupienia nie mogło zabraknąć
prawdziwych francuskich bagie-
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tek i croissantów, udaliśmy się
z powrotem w stronę statku, mijając przy tym inne grupy. Wieczorem podnieśliśmy kotwicę
i wypłynęliśmy w kierunku północnego wschodu.
Następnego dnia około 12:30
przybiliśmy do portu w Nicei.
Manewr w porcie trwał dłużej
niż dotychczasowe, bo tym razem cumowaliśmy do brzegu.
Po doprowadzeniu statku do porządku, zwinięciu żagli i sklarowaniu lin, mniej więcej o 14:00
opuściliśmy Pogorię i poszliśmy
na przystanek, z którego pojechaliśmy autobusem do Monako. W tym państwie-mieście
mieliśmy okazję zobaczyć na
przykład kasyno Monte Carlo,
Pałac Książęcy, Katedrę św. Mikołaja, Stare Miasto, centrum
handlowe wykute w skale, a także Muzeum Oceanograficzne.
Atrakcji turystycznych jak na

W czasie wolnym, zgodnie ze
stworzonymi przez nas zwyczajami, nie mogło zabraknąć kisieli i budyniów.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy
spacerem po Nicei. Przeszliśmy
wzdłuż wybrzeża oraz weszliśmy na Wzgórze Zamkowe,
z którego rozpościerał się piękny widok na Promenadę Anglików. Po powrocie na statek,
około 11:30 wypłynęliśmy
z portu dalej na północny
wschód. Wieczorem, jeszcze
przed zachodem słońca, dopłynęliśmy do ostatniego portu na
trasie naszej podróży – San Remo. Po 22:00 spotkaliśmy się
w klasie na nocnym śpiewaniu
szant razem z naszym kukiem
„Złotym”. „Złoty” grał na gitarze i kazoo, a kilkoro uczniów
z naszej szkoły na ukulele,
wszyscy natomiast śpiewali. Atmosfera była wspaniała i bardzo

że skończyliśmy dopiero po
1:00 w nocy już następnego
dnia.
30 marca z samego rana odbyło
się oficjalne pożegnanie załogi
i podziękowanie za wspólny
rejs. Po spakowaniu się i przeniesieniu bagaży do klasy wyruszyliśmy do San Remo na zwiedzanie. Nie musieliśmy się na
szczęście spieszyć z wyjazdem,
więc był czas nie tylko na podziwianie widoków, ale też jedzenie, odpoczynek i zakupy. Przeszliśmy więc po starym mieście,
zjedliśmy dużo włoskich lodów,
a także pizzę na obiad, poleżeliśmy trochę na skałkach przy
plaży, po czym poszliśmy do
sklepu kupić rzeczy na drogę
powrotną. Wróciliśmy na statek
i po kolacji przygotowanej przez
nową załogę i załadowaniu naszych bagaży pożegnaliśmy się
z oficerami, którzy zostali i wyruszyliśmy w drogę powrotną
autokarem.
Wracając, jechaliśmy przez te
same państwa co wcześniej.
Każdy znajdował swój sposób
na zabicie czasu, wiele osób jednak przez większość drogi powrotnej spało ze zmęczenia. Dojechaliśmy do Warszawy wieczorem ok. godz. 17:00 i rozjechaliśmy się do domów, aby
wrócić do codzienności.
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zaledwie 2 km² jest więc naprawdę sporo, niemniej jeden
dzień w zupełności wystarczy,
by zwiedzić większość z nich.
Przed 19:00 zaczęliśmy wracać
autobusem z powrotem do Nicei
i spędziliśmy wieczór na Pogorii
według harmonogramu dnia.
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przyjazna. Jeśli ktoś nie znał
tekstu którejś z szant, szybko się
go uczył. W przerwach w śpiewaniu natomiast „Złoty” opowiadał różne historie, głównie
związane z jego życiem lub treścią i historią poszczególnych
szant. Tak miło mijał nam czas,

Wyjazd ten wspominam i wspominać będę bardzo pozytywnie!
Trasę wycieczki mieliśmy wspaniałą i zwiedziliśmy wiele znanych miejsc, dostając się do
nich drogą morską. Pogoda lepsza być chyba nie mogła, było
ciepło i słonecznie. Ludzie natomiast pomogli stworzyć wspomnienia warte zapamiętania na
długie lata. Tydzień na żaglowcu na Morzu Śródziemnym,
z tak wspaniałymi osobami, to
doświadczenie, które z ręką na
sercu każdemu gorąco polecam!
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HEROS NIE TYLKO
„SOLIDARNOŚCI”

Ś

p. Jan Olszewski – premier
Rzeczpospolitej Polskiej,
adwokat, polityk, żołnierz
Szarych Szeregów oraz
publicysta. Te suche rzeczowniki nie oddadzą jednak w pełni
tego ogromu zasług, które dla
swych
przyjaciół,
wrogów
i wolnej
Polski
zrobił
„Naczelnik” (tak żartobliwie
nazywali go przyjaciele). Odszedł człowiek o wielkim i czystym sercu, człowiek, który miał
wizję ojczyzny wolnej, silnej
i suwerennej. Był wśród tego
elitarnego grona, szczególnie
rzadkiego wśród polityków, które miało poglądy, a nie interesy. To właśnie te poglądy, ta
wizja kraju sprawiła, że człowiek tak dobry i sprawiedliwy
musiał w sposób haniebny zostać usunięty ze stanowiska premiera. Mimo to, odszedł z klasą
i godnością, a jego wypowiedź
z pewnością przejdzie do historii najważniejszych przemówień
III RP.
Studiując materiały o śp. Janie
Olszewskim miałem problem
z zatytułowaniem artykułu. Było
to dla mnie ważne, ponieważ
w dużej mierze od tych pierwszych słów zależałby dalszy
ciąg mojej wypowiedzi. Nie
ukrywam, że ta osoba oraz jej
życiorys wzbudza we mnie duże emocje. Postanowiłem jednak
oprzeć się na faktach i nie wtrącać subiektywnych uwag, a także nadać tytuł w pełni oddający
postać zmarłego premiera.

gów i pod pseudonimem „Orlik”
uczestniczył w powstaniu warszawskim. Jako młodzieniec
angażował się w życie społeczne zniszczonego po wojnie kraju, a w 1953 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie
Warszawskim. Ciągle coś robił,
ciągle coś tworzył, a przy tym
był odważny i, co najważniejsze, skuteczny. Nie podobało się
to jednak władzy. W 1957 roku
został skazany na dwuletni zakaz publikowania jako dziennikarz za artykuł „Na spotkanie
ludziom z AK”, który ukazał się
w gazecie „Po prostu”. Zaraz po
ukończeniu studiów podjął pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, a od 1956 do 1962 był
członkiem (później prezesem)
Klubu Krzywego Koła, czyli
klubu mającego wolnomyślicielski i krytyczny charakter względem komunistycznej władzy.
Ciemną kartą w życiorysie
„Naczelnika” jest dołączenie do
masońskiej loży „Kopernik”,
w której po 2 latach dostał stopień mistrza. Śp. Jan Olszewski

MATEUSZ DUSZA
mówił jednak, iż była to tylko
jedna z wielu przykrywek akcji
konspiracyjnych.

Przechodząc do najaktywniejszego okresu z życia premiera,
śmiało możemy stwierdzić, że
nie był on człowiekiem, który
wykazywał się hamletycznym
rozważaniem między myślą
a czynem. Nie bał się podejmować odważnych kroków, nawet
jeśli miał przez to podpaść władzy. „Uznałem za swój obowiązek, bronić w sprawach politycznych” mówił śp. Jan Olszewski. Dotrzymał obietnicy.
Bronił m.in. Jacka Kuronia, Adama Michnika, Lecha Wałęsę,
czy Janusza Szpotańskiego. Był
również oskarżycielem posiłkowym w sprawie morderstwa bł.
ks. Jerzego Popiełuszki. Komuniści zawiesili go nawet w prawach wykonywania zawodu,
jednak zaraz po tym okresie powrócił do pracy. Był inicjatorem
i współautorem „Listu 59”, oraz

Śp. Jan Olszewski urodził się na
Bródnie 20 sierpnia 1930 roku.
Od dziecka przejawiał chęć niesienia pomocy innym. W 1943
roku wstąpił do Szarych Szere-
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„Listu 14”, które były sprzeciwem inteligencji wobec prób
zmiany Konstytucji PRL. Podczas swej działalności w PPN

telski przy Przewodniczącym
NSZZ „ Solidarność”.
Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, był wtedy eksper-
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wydał poradnik, który pomógł
wielu opozycjonistom i stał się
ich instrukcją jak nie wpaść w
ręce władzy; nosiła ona tytuł
„Obywatel, a Służba Bezpieczeństwa”. W 1976 był jednym
z założycieli KOR-u, oraz NSZZ
„ Solidarność”, dla której stworzył
statut.
Pertraktował
z komunistami podczas strajku
w Hucie im. Lenina, a także
współtworzył Komitet Obywa-

tem do spraw prawa i sądów.
Nie kandydował jednak do Sejmu, ponieważ było to wbrew
jego wizji Polski. Nie zgadzał
się z tak zakończonymi pertraktacjami, dlatego na posła wystartował w 1991 roku, czyli
w pierwszych wolnych wyborach III RP. 06 grudnia 1991
roku mimo usilnych starań prezydenta Lecha Wałęsy, aby
urząd premiera przypadł komu
innemu, śp. Jan Olszewski objął
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to stanowisko. Natychmiast zastopował prywatyzacje Balcerowicza, która, jak twierdził, miała
doprowadzić do rozgrabienia
polskiego majątku. Kolejnym
ważnym posunięciem była ustawa tzw. „lustracyjna”. Spotkała
się ona z natychmiastową krytyką opozycji, która błyskawicznie
przystąpiła do działania. Celem
było
odwołanie
rządu
„Naczelnika”. Opozycjonistów
poparł sam prezydent, który wyraził swoje zdanie odnośnie konstruktywnego wotum nieufności
tymi słowami: „Dzisiaj, natychmiast, dzisiaj. Ja jutro nie mogę
ich wpuścić do biura”. Rząd został odwołany kilka godzin po
zatwierdzeniu
przez
Sejm
uchwały lustracyjnej, sporządzonej przez ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza. Śp. Jan Olszewski wyszedł podczas tej „nocnej zmiany” z podniesioną głową, czystym sumieniem i szacunkiem
milionów Polaków. On wygrał,
wygrał walkę o te wartości,
a oni? Oni wygrali (hańbę), nie
poszli na jego pogrzeb i z ulgą
nie rzucili grudy, pod którą kornik miał napisać jego uładzony
życiorys. Były premier nie wrócił już nigdy do politycznej gry,
choć próbował.
Na pogrzebie śp. Jana Olszewskiego, który miał charakter
państwowy, zabrakło Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Donalda Tuska. Na placu przed bazyliką archikatedralną św. Jana Chrzciciela zgromadziły się dziesiątki tysięcy warszawiaków i osób z różnych rejonów Polski, w których
„Naczelnik” aktywnie działał
i walczył niczym Prometeusz,
przeciwstawiając się władzy.
Chcieli oni ten sposób wyrazić
swoją wdzięczność i godnie pożegnać człowieka, któremu
w dużej mierze zawdzięczają
wolność. Śp. Jan Olszewski został pochowany na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach.
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ZŁOTY CZŁOWIEK

M

yślę, że nadszedł
dla mnie czas, by
podsumować całość
trzyletnich
doświadczeń w murach budynku na Smolnej. Stojąc u progu
bliskiego kresu i nieznanego,
przemawia do mnie melancholia. Z jej gęstej mgły wyłaniają
się dziesiątki twarzy, uczuć
i rozmów… Jedna z niech
w sposób szczególny zdaje się
zasługiwać na kilka miłych myśli. Kilka słów wdzięczności
i aprobaty. Określiłbym ją, jako
oazę życzliwości i entuzjazmu
na pustyni pedagogicznej monotonii. Człowiek, zza którego
czarnych oprawek okularów
wyłania się zawsze twarz pogodna i uśmiechnięta. Przede
wszystkim jest to człowiek dobry i o olbrzymim sercu.
Gdyby można było podliczyć
pomoc
oferowaną
innym
i w sposób wymierny przetapiać ją na pieniądze, pani Kostowska byłaby prawdopodobnie jedną z najbogatszych osób,
które w życiu spotkałem. Nauczając w wąskiej sali 311, niejednokrotnie zdołała zapełnić ją
paczkami z artykułami pierwszej potrzeby. Niezależnie czy
to były pluszowe maskotki,
produkty
spożywcze
czy
odzież, pomoc dla skrzywdzonych przez los istot zawsze stała na pierwszym miejscu. Niezależnie również od odległości,
jaką owe paczki miały pokonać.
Kierowane do polskich schronisk, do ośrodków dla migrantów na brzegach Morza Śródziemnego, czy nawet do placó-

wek dla dzieci w Mongolii…
pakunki pokonywały tysiące
kilometrów, wysyłane niejednokrotnie na koszt samego nadawcy – pani Kostowskiej i jej
rodziny.
Pomoc charytatywna nie jest
bynajmniej lekkim hobby, którym nauczyciel może zapełniać
swój czas wolny na przerwach.
Wymaga pełnego poświęcenia
i zaangażowania. By zaprosić
przedstawicieli
fundacji
DKMS1 i zorganizować szkolną
akcję rejestracji potencjalnych
dawców szpiku, należy wpierw
przekonać do tego pomysłu
grono pedagogiczne, które
śmiem twierdzić, nie zawsze
jest ku temu przychylnie nastawione. Zapewne nie inaczej jest
z organizacją wycieczki inicjacyjnej do regionalnego punktu
poboru krwi, wymagającej
zwolnienia grupy pełnoletnich
uczniów z kilku godzin lekcyjnych. Prowadząc grupę osób,
które rozdają papierowe żonkile
upamiętniające tragiczne powstanie w warszawskim getcie,
trzeba czasami stawić czoła
pełnym pogardy wypowiedziom rozgoryczonych przechodniów. Natomiast zainicjowanie
zbiórki
ciast
i organizacja tego przedsięwzięcia w szkole wymaga przekonania do niej uczniów, którzy
swoimi wypiekami mogą wesprzeć szlachetny cel. A wymienione przeze mnie tutaj akcje
stanowią
jedynie
kroplę
w morzu, w olbrzymim oceanie
wszystkich akcji, które zaistniały w Zamoyskim podczas mojej

LUKASZ BRIERRE
3 letniej edukacji. I wszystkie
były one zawsze na barkach p.
Kostowskiej.

Miewam takie silne wrażenie,
że słowo wolontariat zbyt mgliście oddaje sytuację, która występuje w naszej szkole. Niewątpliwie istnieje w szkole grupa osób wrażliwych na niesprawiedliwości świata i zdeterminowana, by pomagać innym,
która jednoczy się pod nazwą
szkolnego koła wolontariatu.
Jednak wszystkie ich spotkania
prawdopodobnie by się nie odbyły, gdyby p. Kostowska ich
nie zainicjowała i wypromowała. Swoim szczerym entuzjazmem potrafi zarażać uczniów.
Ale uczniowie… Oni zazwyczaj po 3 latach nauki bezpowrotnie odchodzą ze szkoły. Jednak wolontariat i chęć pomocy
w Zamoyskim trwa bezustannie. Myślę, że nie pomyliłbym
się, pisząc, że całość wolontariatu w naszej szkole, tego wolontariatu przez wielkie W, jest
odbiciem cienia, jaki rzuca charakter jednego człowieka – Pani
Edyty Kostowskiej.
Z tego powodu chciałbym bardzo Jej podziękować i życzyć
wytrwałości. Dziękuję zarówno
za całość pomocy niesionej
potrzebującym jak i za tą najważniejszą lekcję, którą uczeń
może wynieść z Zamoyskiego.
Prawdziwą lekcję człowieczeństwa.

1

Fundacja DKMS - niezależna organizacja non-profit, przeprowadzająca rejestr potencjalnych dawców komórek macierzystych z krwi lub szpiku kostnego w celu skuteczniejszej walki z białaczką
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WYWIAD Z

WE'RE HIDING IN YOUR GARDEN

P

onad 2 miesiące temu
odbyło się w naszej szkole wydarzenie, którym
żyli niemalże wszyscy FAZA. Postanowiliśmy przypomnieć Wam festiwal poprzez wywiad z zespołem, który wygrał
tegoroczne głosowanie. Życzymy
miłej lektury!

ko mówiąc, "niestandardowe"
przesłanie. Odrzucając wcześniej
takie propozycje jak "Shiny Lobster On a Flower Field" i łącząc
nasze poprzednie kryteria z zamiłowaniem do koszul w kwiaty
staliśmy się zespołem o wdzięcznej nazwie "We're Hiding In Your
Garden".

Gosia - wokal
Karol - gitara
Paweł - bas
Maciek - perkusja

Co was inspiruje?
To wyjątkowo trudne i osobiste
pytanie, które każdy rozumie inaczej, dlatego tym razem każdy
z nas się wypowiedział:

Jak się poznaliście i w jaki sposób zaczęła się Wasza wspólna
muzyczna przygoda?
Maciek: Na początku poznałem
Gosię, przez przypadek usłyszałem jak śpiewa, kiedy byliśmy na
obozie językowym. Chodzimy do
tej samej szkoły i mieszkamy niedaleko siebie, więc zaproponowałem jej dołączenie do mojego zespołu. Graliśmy razem około roku, a potem w sierpniu 2018 roku
poznałem gitarzystów Pawła
i Karola na obozie muzycznym.
Jako że nasza ówczesna basistka
z niewiadomych przyczyn opuściła zespół, a gitarzysty w sumie nie
mieliśmy, zaproponowałem im
wspólne granie. Na początku
września spotkaliśmy się w nowym składzie i z Pawłem na basie
oraz Karolem na gitarze zagraliśmy "Kiwi" Harry'ego Stylesa.
Wyszło całkiem nieźle, od tego
czasu gramy razem.

Gosia: przeżycia wewnętrzne
i pogoda
Karol:
emocje
związane
z przeróżnymi doświadczeniami,
zaburzenia umysłowe
Paweł: smutek i melancholia
Maciek: perkusista Highly Suspect i perkusista Cleopatrick
Jakie macie plany związane
z Waszą muzyczną przyszłością ?

HELENA DŁUGOKĘCKA
w wakacje zamierzamy znaleźć
basistę (jeśli znacie jakiegoś lub
sami jesteście zainteresowani to
zapraszamy), a ja przejdę na drugą gitarę, co jak można się spodziewać wywróci brzmienie zespołu do góry nogami. Oczywiście w pozytywnym sensie. Poza
tym w maju zamierzamy nagrać
jedną z naszych piosenek w studiu.
Jacy są wasi ulubieni artyści?
Gosia: Greta Van Fleet, Kodaline, Billie Eilish, Caamp
Karol: Grandson, Airways, Dermot Kennedy
Paweł: Led Zeppelin, Aerosmith,
REO Speedwagon, Mark Knopfler
Maciek: Higly Suspect, Cleopatrick

Paweł: Można chyba powiedzieć,
że nadchodzi kilka przełomowych
momentów. Przede wszystkim

Skąd wzięła się nazwa zespołu?
Karol: Pewnego słonecznego,
październikowego dnia, jadąc
z kolegą na piwo dyskutowaliśmy
o nazwie dla mojego, całkiem
młodego jeszcze, zespołu. Jako że
jesteśmy zespołem alternatywnym, nazwa ta powinna mieć, lek-
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NAUKI
ANTONI SEREDYŃŚKI

Przyszedł człowiek pewnego dnia
zapytał się mentora co dają dwa
lata szkoły tutaj, a nauczyciel rzekł
"Uczymy wybitnie", z dumy aż pękł
"Lekarze, inżynierzy, matematycy i
fizycy doskonali co dziękowali mi"
Człowiek odrzekł "Nie zrozumiałeś mnie
spytałem się oto czy nauczacie je
odróżniać słowa te dobre i złe.
Bo widziałem ja takich wychowanych że
fizycy obmyślali sposoby bólu, a
inżynierzy budowali machiny istnego zła,
matematycy liczyli straty w ludności,

a lekarze czekali na wciąż żywe kości.
Więc nie mów mi o naukach wyższych
bo barbarzyństwo i głupota to cechy najniższych
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ZŁOTE

USTA

„Ignacy jak ty siedzisz? Co za dzikus!"
~ p. prof. Olenowicz
(Uczniowie przychodzą spóźnieni, bo jest problem z pociągami)
,,Człowiek inteligentny poradzi sobie w każdej sytuacji”
~ p. Prof. Kozyra
,,Jan Hus był kolejnym palącym problemem, ale na szczęście się szybko spalił”
~ p. prof. Poniatowski
,,To jest jak z papierem toaletowym – nie korzysta się z tego dwa razy”
~ p. prof. Skalmierski o funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej
“Uczeń: Zapomniałem jak się rho zapisywało.
Feigel: Narysuj takiego plemniczka.”

~ p. prof. Feigel
"Ja uważam, że Ziemia jest płaska, a Kozłowski jest wielkim jaszczurem"
~ p.prof. Kozłowski
,,To się nazywa naturalizm. W walce o byt zwycięża najsilniejszy, a szczególnie,
gdy ma pod ręką podręcznik do polskiego. Wtedy przeciwnik nie ma już żadnych szans.”
~ p. prof. Deniziak po uśmierceniu owada książką

