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OD REDAKCJI
Mijają właśnie ostatnie chwile bieżącego roku szkolnego, jednak wszyscy myślami błądzimy daleko poza nim, co jeszcze potęgują panujące upały, przywodzące na myśl tropiki.
Ulegli temu także nasi redaktorzy i z tego powodu wiele w tym numerze dowiecie się o wyjazdach tak szkolnych, jak i prywatnych. To, co dla nas jest końcem roku szkolnego, dla pasjonatów sportu – końcem sezonu piłkarskiego, który dla Was podsumowaliśmy. Jednakże
koniec może być także początkiem czegoś nowego. Tak długą przerwę można spożytkować
pomagając innym, czego uczy postawa Mariny Hulii. Albo zwyczajnie powrócić do zwyczajów, na które niewiele osób pewnie miało ostatnio czas, jak czytanie książek np. Kwiaty
dla Algernona.
Zasłużonego odpoczynku od szkoły, a także niezliczonych wakacyjnych
przygód Życzy Redakcja wraz z redaktor naczelną,
Natalią Kubisiak
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W

tym artykule chciałabym opisać coś, co
w szczególności trafi do moli
książkowych. Choć mam nadzieję, że nie tylko do nich.
Warszawskie Targi Książki
to cztery dni, podczas których
można znaleźć wiele cennych
tytułów znanych i mniej znanych pisarzy. Poznać też

FOT.: JĘDZREJ NOWICKI
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można współczesnych pisarzy niektórych z nich, dzięki
spotkaniom autorskim organizowanym w czasie tych kilku
dni.

Cała impreza dzieje się na
Stadionie Narodowym, gdzie
przyjeżdżają
antykwariaty
i wydawnictwa z tonami
dóbr, które oferują w swoich
sklepach, czyli książkami

i komiksami, ale nie tylko nimi. Można tam znaleźć gry,
filmy i gadżety inspirowane
literaturą.
Kiedy tam jestem, za każdym
razem, początek mojej wędrówki (czasem też i koniec)
rozpoczyna się właśnie na
poziomie, gdzie ustawiają się
antykwariusze. Oferują wiele
tytułów, oczywiście w większości z XX wieku. Jest to
wielki plus dla wielbicieli literatury wydanej na tyle dawno, aby księgarnie już zapomniały, że coś takiego kiedykolwiek się u nich pojawiło.
Idąc tam, warto wcześniej
przemyśleć, czego się szuka.
Określić tytuły lub działy,
ponieważ przeczytanie opisów książek ze stoiska na kilka metrów długości jest niemożliwe. Oczywiście można
wybierać na podstawie tytuGONIEC ZAMOYSKI CZERWIEC 2019

łów na grzbietach lub okładkami, ale nie od dziś wiemy,
że nie warto sugerować się
tego typu oceną.
Na piętrze wyżej można kupić
bestsellery i nowo wydane
książki od samych wydawnictw; plusem jest to, że można dostać niektóre z nich
w niższych cenach.
Czy warte odwiedzenia miejsce? Moim zdaniem tak, bo
perełki, jakie tam można dostać, są nieocenione.

S ILENT D ISCO
HELENA DŁUGOKĘCKA

W

tym roku
decyzją prezydenta
Warszawy
zostały zamknięte nadwiślańskie klubokawiarnie. Jednym
z głównych powodów był ha-

łas. Mogłoby to stanowić pewien problem dla osób, które
lubią potańczyć wieczorami,
lecz okazuje się, że istnieje
świetna alternatywa dla głośnych zabaw - jest nią Silent
Disco. Jest to rodzaj imprezy,
na której każda osoba ma na
uszach słuchawki, z których
to płynie muzyka, a nie
z wielkich głośników tak jak
na standardowej dyskotece.
Gdy zdejmie się słuchawki
słychać jedynie cichy śpiew
uczestników, co nie powinno
w żadnym stopniu zakłócać
snu odpoczywającym warszawiakom. Dodatkową zaletą
tego wydarzenia jest to, że
każde słuchawki mają wbudowane trzy tryby - każdy odpowiada innemu gatunkowi muzycznemu. Sprawia to, że
wszyscy mogą się dobrze bawić na takiej imprezie, ale też
nie trzeba się już męczyć
z piosenką, za którą się nie
przepada. Można by pomy-

śleć, że taki rodzaj zabawy
nie sprzyja integracji, lecz to
nieprawda. Po pierwsze, na
Silent Disco rozmawia się dużo prościej niż na zwykłej
dyskotece, gdyż nie trzeba
przekrzykiwać donośnych basów (wystarczy zdjąć słuchawki), a po drugie tańczenie z kimś do zupełnie różnych utworów może doprowadzić obie osoby do śmiechu. W związku ze zbliżającymi się wakacjami, a wraz
z nimi wolnymi wieczorami,
z całego serca polecam Wam
to wydarzenie. Najbliższe Silent Disco odbędzie 15 czerwca
w
Wozowni
przy
Pl. Trzech Krzyży oraz tego
samego dnia w Hockach
Klockach przy Wale Miedzeszyńskim, więc bądźcie w gotowości!

ILUSTRACJA: MONIKA WYSZYŃSKA

GONIEC ZAMOYSKI CZERWIEC 2019

5

MARINA HULIA

C

o
to
znaczy
„pomagać”? Definicję tego czasownika nie trudno znaleźć. Wystarczy oczywiście wziąć do ręki słownik języka polskiego i szukać. P...
po… pom… A, jest „pomagać”

dokonać jakiegoś wysiłku dla
dobra jakiejś osoby, aby jej coś
ułatwić lub poratować ją
w trudnej sytuacji; też: dać komuś coś.

Znalazłam to, czego się spodziewałam. Definicja jest pro-

sta i chyba wyczerpująca temat. Chcąc się określać zaszczytnym mianem „pomocnej
osoby”, podejmuję się działań,
takich jak wrzucenie 20 zł na
zbiórki pieniędzy dla chorych
dzieci, wspieranie polskich akcji charytatywnych WOŚP czy
PAH, jednodniowym wolontariatem czy znowu finansowo.
Jeszcze czasami jeżdżę do
schroniska dla zwierząt na Paluchu, aby dać mieszkającym
tam psom odrobinę szczęścia.
Oczywiście w moim oku pojawia się łza, kiedy czytam
o głodujących dzieciach, rodzinach dotkniętych wojną lub

MARINA HULIA fot.: Franciszek Mazur / Agencja
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GABRIELA ADAMCZYK
katastrofami naturalnymi. Jednak na tym moje zaangażowanie się kończy. Dla kogoś może to być dużo, lecz dla innych,
działających więcej, czy dla
potrzebujących, to może być
jednocześnie za mało.
Całkiem niedawno miałam
okazję usłyszeć kilka słów od
niezwykle inspirującej oraz
odważnej kobiety, Mariny Hulii. Jest to osoba, która całkowicie poświęciła swoje życie
innym, oddała się pomaganiu,
a patrząc na nią nietrudno dopatrzeć się ogromu radości,
jaką jej to przynosi.
Tak jak wspomniałam jej całe
życie wypełnia niesienie pomocy innym. Nam, zebranym
w niewielkiej sali 205 w naszej
szkole, opowiedziała historię
rodzin z granicy polskobiałoruskiej, rodzin z dworca
w Brześciu. Są to czeczeńskie
matki wraz ze swoimi dziećmi,
starające się o azyl w Polsce.
Wsiadają do pociągu, a zatrzymane na granicy, proszą
o przyznanie statusu uchodźcy.
Ale pogranicznik odmawia.
Mimo to, zdeterminowane koGONIEC ZAMOYSKI CZERWIEC 2019

biety nie poddają się. Próbują
po raz drugi, trzeci, szósty
i dziesiąty. Bez rezultatu,
a w międzyczasie kończą się
im pieniądze. Tak właśnie lądują z gromadką dzieci na
dworcu w Brześciu. Nie jest to
jedna rodzina, ani też nie dwie,
jest ich bardzo wiele. Mieszkają wśród gąszczu tablic przyjazdów i odjazdów, a dzięki
pani Marinie mogą się od niedawna też kształcić.
To właśnie ona założyła tam
„demokratyczną
szkołę”,
w której uczy nie tylko podstawowych przedmiotów szkolnych, ale także bycia pozytywnym i uśmiechniętym bez
względu na okoliczności. Nawet w tak trudnej sytuacji znajduje bez problemu czas, a także
ochotę, na taniec, śpiew i zabawę, a dzieci oczywiście nie
trzeba do tego długo namawiać.

fot.: Adam Lach / Newsweek

Jednak stworzenie szkoły na
dworcu to tylko część pomysłów pani Mariny, które przynoszą więcej radości na świecie. Wraz z swoimi czeczeńskimi przyjaciółmi zorganizowali
wspaniały pokaz mody, pomagają bezdomnym oraz regularnie odwiedzają dom starości
w Radości, aby przynieść
mieszkańcom odrobinę szczęścia i rodzinnego ciepła. Jest to
dla mnie bardziej niż zadziwiające jak takie miejsce jak dworzec w Brześciu może zamienić

Czy pani Marina jest super bo-
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się w źródło dobra, a to wszystko dzięki wysiłkom pani Mariny.
W oczach wielu spośród obecnych na spotkaniu zabłyszczały
łzy, kiedy usłyszeliśmy tak
piękne historie. Zaś po jego
zakończeniu pojawiła się refleksja, jak naprawdę niewiele
potrzeba, aby uszczęśliwić drugiego człowieka.

haterką? Aż chciałoby się odpowiedzieć, że tak. Jednak
warto pamiętać, iż pomimo
swojej niesamowitości, pozostaje ona wciąż zwykłym człowiekiem. To oznacza, że każdy
z nas, jeżeli tylko chce, może
stać się podobnym do niej. Wystarczy jedynie otworzyć serce
na drugiego człowieka, nie oceniać, szeroko się uśmiechać
i tego właśnie Wam wszystkim
życzę.

fot.: Dzieci z dworca Brześć / Facebook
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PIĘĆ CUDÓW LIGURII

W

łochy kojarzą
się
polskim
turystom
głównie
z
Rzymem,
Mediolanem
i Wenecją, a pasjonatom narciarstwa – z ośnieżonymi alpejskimi
stokami. Jednak warto czasem
wyjść poza utarte szlaki i wybrać się do malowniczego miejsca, jakim jest Cinque Terre.
Pod tą pięknie brzmiącą nazwą
oznaczającą „5 ziem” kryje się
5 urokliwych i kolorowych miasteczek wpisanych zasłużenie na
listę UNESCO. Kamieniczki,
przyklejone piętrowo do klifów
morskich w miejscach, zdawałoby się niemożliwych do zabudowy, tworzą niepowtarzalny kalejdoskop barw.

Niestety, taka perełka nie mogła
długo pozostać nieodkryta. Ulice
Cinque Terre roją się od turystów, najczęściej pochodzenia
azjatyckiego, poruszających się
chmarami i robiących setki zdjęć
na sekundę. Z uwagi na panujący tam tłok i żar lejący się z nieba radziłabym omijać to miejsce
w okresie lipca i sierpnia. Ale
poza szczytem sezonu można
zakochać się w tym miejscu.
Na zwiedzanie należy poświęcić
jeden dzień lub dwa, ponieważ
oprócz wspaniałych widoków
niewiele znajduje się tam atrakcji. Do większości miejsc nie
dojedziemy samochodem, dlatego najlepszym środkiem transportu jest pociąg. Z rodzicami
wybraliśmy właśnie ten środek

RIOMAGGIORE - Fot.: ADAM ZOLTAN/GETTY IMAGES
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NATALIA KUBISIAK
komunikacji. Podróż rozpoczęliśmy w Genui, gdzie zatrzymuje
się pociąg jadący z Mediolanu
do Rzymu. Po około godzinnej
podróży na południe dotarliśmy
do stacji Monterosso, gdzie
przesiedliśmy się w kolejkę kursującą po Cinque Terre. Od razu
przejechaliśmy do ostatniego
miasteczka Riomaggiore, gdzie
rozpoczęliśmy zwiedzanie.
Na początku chciałam pominąć
ten punkt, bo na zdjęciach nie
wydawał się warty zobaczenia,
jednak na miejscu okazał się najlepszym z pięciu miasteczek, bo
najmniej tłumnym. Po wyjściu
z pociągu, skręcając w prawo,
natrafimy na oryginalny tunel
pełen barwnych grafik. Po wyjściu z niego większość osób
skręca w lewo, żeby złapać najbardziej charakterystyczne stamtąd ujęcie, jednak my zaczęliśmy
od prawej, praktycznie pustej
strony. Bez przeciskania się,
wspięliśmy się na kilka skał
i zrobiliśmy mnóstwo zdjęć.

Następnym przystankiem była
Manarola. Jeszcze piękniejsza
niż poprzednia miejscowość, co
tylko zaostrzyło nam apetyt
GONIEC ZAMOYSKI CZERWIEC 2019

przed następną w kolejce Corniglią. Stamtąd właśnie pochodzi
moje ulubione zdjęcie. Na miejscu jednak spędziliśmy więcej
czasu niż zakładał wyznaczony
przez nas uprzednio limit, tak
troszkę ponad godzinę, i to jest
najbardziej odpowiedni czas na
zwiedzanie każdego z miasteczek.
W trzeciej z kolei Corniglii zabawiliśmy równo 10 min. Wyróżnia się spośród pozostałych
tym, że znajduje się wyżej
i można z niej zobaczyć całą
resztę. Brzmi wspaniale i sielankowo, jednak żeby dojrzeć takie
widoki, trzeba albo wejść po
wielu schodach, albo wjechać
starym autobusem bez klimatyzacji, do którego pcha się masa
ludzi. Przy temperaturze sięgającej około 35 stopni uznaliśmy,
że nie mamy ochoty na żadne
z powyższych i szybko wykonaliśmy w tył zwrot.
Vernazza, pojawiająca się na
większości pocztówek i zdjęć
z
Parku Narodowego, jest
w istocie zjawiskowa, ale pocztówki nie oddają tłumu przez
jaki trzeba się przecisnąć, żeby
do tych widoków dotrzeć. Dlatego choć jestem zachwycona tym
miasteczkiem,
zdecydowanie
zachęcam do odwiedzenia go
poza sezonem turystycznym.
Jeśli ktoś chce zrobić zdjęcia
z góry, to czeka go długa wyprawa po schodach, jednak warto to
uczynić. Później można odpoGONIEC ZAMOYSKI CZERWIEC 2019

MANAROLA - Fot.: blog.tuscanyholidayrent.com

cząć w jednej z wielu kawiarenek przy lodach, zimnych napojach i przepysznej focacci.
Monterosso, pierwsze miasteczko i tym samym stacja, do której
początkowo dojechaliśmy, nie
ma za wiele do zaoferowania.
Jedyne, co je wyróżnia, to wielka piaszczysta plaża, ale poza
tym nic więcej. Jest to najbardziej dostosowane do turystów
miasteczko, więc każdy na pewno znajdzie tam coś dla siebie do
jedzenia czy do picia. My zdecy-

dowaliśmy się na lody i był to
z pewnością dobry wybór, bo
smakowały wyśmienicie i były
słusznej wielkości.
Całą wyprawa z Genui do Cinque Terre zajęła nam około
ośmiu godzin i mimo tłoku
i skwaru był to wspaniale spędzony czas. Gorąco (dosłownie
i w przenośni) zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, ponieważ takich widoków nigdzie indziej nie znajdziecie.
.

VERNAZZA - FOT.: DENNIS MACDONALD/GETTY IMAGES
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KWIATY DLA ALGERNONA

Z

początku trzydziestodwuletni Charlie
Gordon nie różnił
się wiele od laboratoryjnej myszy. Jego spokojna
egzystencja składała się głównie
z prostych, niewymagających
wysiłku umysłowego prac oraz
jedzenia i snu. Pracując w drobnej piekarni, żył z klapkami na
oczach – nieświadom wszechświata uczuć i doświadczeń,
który leżał daleko poza jego intelektualnymi możliwościami.
Iloraz inteligencji na poziomie
70, pamięć godna złotej rybki,
skotłowane emocje pięciolatka
w ciele dorosłego – jednym słowem Charlie był upośledzony.
To jednak miało się wkrótce
zmienić…
O losach Charliego Gordona
opowiada jedna z najbłyskotliw-

Daniel Keyes
Fot.: www.editoraaleph.com.br
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szych powieści fantastycznonaukowych, jakie dane było mi
przeczytać – „Kwiaty dla Algernona” autorstwa Daniela Keyesa. Choć książka zajmuje górne
pozycje we wszelkich internetowych zestawieniach, mam wrażenie, że wiele osób nigdy o tej
perełce nie słyszało. A szkoda,
bo powieść uzależnia bardziej
niż niejeden kolumbijski narkotyk.
Historia Charliego jest nam
przedstawiona w postaci prowadzonego przez niego dziennika
laboratoryjnego. Główny bohater decyduje się bowiem wziąć
udział w nowatorskim eksperymencie, mającym na celu ponad
trzykrotne zwiększenie jego ilorazu inteligencji. Podobna próba
przeprowadzona na myszy
o dźwięcznym imieniu Algernon zmieniła gryzonia w istnego geniusza swojego gatunku.
Już od pierwszych stron powieści możemy obserwować fascynujące, gradacyjne zmiany zachodzące w mózgu Charliego
po przeprowadzeniu skomplikowanej operacji. Z początku język występujący w dzienniku
jest toporny i niezrozumiały,
pełen błędów ortograficznych
i składniowych – czytelnik wie-

WIKTOR KALINOWSKI
lokrotnie zmuszony jest czytać
po raz piąty tę samą linijkę tekstu. W pierwszych rozdziałach
myśli wyrażane przez Charliego
nie przebijają błyskotliwością
rozmyślań wyjątkowo głupiego
przedszkolaka. Bohater nie rozumie otaczającego go świata
w najmniejszym stopniu. Charlie zadziwia również wyjątkową
naiwnością – wredne żarty
współpracowników uznaje za
oznaki przyjaźni, każdego dnia
jest wykorzystywany i poniżany.
Jednak im dłużej śledzimy losy
bohatera, tym więcej widzimy
oznak jego wzrastającej inteligencji. Jego ortografia stopniowo się poprawia, wkrótce Charlie zaczyna czytać pierwsze poważniejsze książki. Powoli zauważa rzeczy, które wcześniej
wydawały się znajdować poza
jego percepcją. Poznaje kompletnie nieznany mu wcześniej
świat matematyki i nauki. Po
pewnym czasie Charlie przerasta intelektem i wiedzą swoich
nauczycieli i mentorów, a później (ku jego przerażeniu) –
światowej sławy naukowców.

GONIEC ZAMOYSKI CZERWIEC 2019

Zmiany, które zaszły w Charliem, nie są jednak równomierne. Jak się okazuje, operacja
w żaden sposób nie zmienia mózgu na poziomie rozwoju emocjonalnego oraz seksualnego.
Obserwujemy więc fascynującą
drogę ku dorosłości – jesteśmy
świadkami pierwszych zmagań
Charliego z miłością, nienawiścią oraz seksualnością. Problemy natury uczuciowej wydają
się przerastać bohatera, który
musi się również zmierzyć z powracającymi
wspomnieniami
z burzliwego dzieciństwa.
Serdecznie polecam powieść
każdemu, kto szuka silnych
emocjonalnych wrażeń. Książka
nie opiera się jednak jedynie na
tego rodzaju doznaniach – stawia również ważne pytania na
temat wartości człowieka i jego
intelektu. Autor ustami Charliego snuje rozważania o samej
kwintesencji człowieczeństwa.
Czy osoba upośledzona jest
w tym samym stopniu człowiekiem co jednostka o przeciętnym ilorazie inteligencji? Czy
może jest na niższym poziomie
świadomości i patrzy na świat
jedynie przez mgłę? Powieść
przedstawia ponadto poruszający portret upośledzonego umysłu – autor podchodzi do tematu
w sposób wyjątkowo empatyczny, który u wielu ludzi (łącznie
ze mną) wywołuje wyrzuty sumienia w związku z ich zachowaniem. Myślę, że właśnie to

Fot. www.teatrywarszawa.com

stanowi o wartości „Kwiatów
dla Algernona”. Powieść odmieniła moje spojrzenie na moją
przeszłość, wytknęła jej błędy
i (miejmy nadzieję) zmieniła

mnie na lepsze. Z pewnością jest
to lektura obowiązkowa dla każdego fana fantastyki naukowej
i nie tylko.

Fot. www.enotes.pl
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NÜRNBERG UND BAYREUTH

W

dniach 25-29
marca
21
uczniów naszego drogiego liceum pod opieką pani profesor
Mechlińskiej i pani profesor
Korczyńskiej
uczestniczyło
w wycieczce do Norymbergi
i Bayreuth. Z nieskrywanym
entuzjazmem wziąłem udział
w tym wyjeździe, gdyż możliwość zwiedzania pięknych miasteczek i muzeów zaspokaja
moje potrzeby estetyczne. Nie
mówiąc o możliwości noclegu
na zamku. Czyż to nie wspaniałe? Trzy noce na Zamku Cesarskim, może i nowoczesnym
schronisku i na piętrowym łóżku, ale zawsze na zamku, to
prawdziwa radość. Gdybym był
dziewczyną, z pewnością czułbym się niczym księżniczka, ale
niestety z racji na płeć nie wypadało mi tego robić.

Z pięciu przeznaczonych na wyjazd dni dwa (pierwszy i ostatni) sprowadzały się do okołodwunastogodzinnej jazdy autokarem, wątpię jednak, by to Czytelników angażowało. Pozostałe
dni minęły na zwiedzaniu tytułowych miast niemieckich, które, jak wierzę, wzbudziły w Tobie, Drogi Czytelniku lub też
Droga Czytelniczko zainteresowanie i którym dalsza część artykułu będzie poświęcona.

1.Tag
Norymberska starówka jest
wbrew pozorom niezwykle podobna do warszawskiej. Spośród wielu cech łączących je
można wymienić chociażby
obecność zamku, dominacje cegły w budownictwie, lokalizacje
w centrum miasta oraz fakt, że
zostały odbudowane po II wojnie światowej. Na tym cechy
podobne się jednak kończą. Altstadt (pozwolę sobie na to niewielkie
zapożyczenie)
jest
w architekturze czysto średniowieczne z wyraźną obecnością
muru pruskiego, kościoły są zaś
gotyckie (pomijając starszy ołtarz w kościele św. Sebalda).
Pierwszego dnia odbyliśmy
ogólną wycieczkę po tym zrekonstruowanym średniowieczu,
rozpoczynającą się od jakże optymistycznego akcentu, czyli
cmentarza. Cmentarz tuż za mu-
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BARTŁOMIEJ LIPIŃSKI
rami miejskimi wzbudził u mnie
wielką sympatię, gdyż jest niezwykle nastrojowy. Mały z małym kościółkiem oraz charakterystycznymi nagrobkami w formie położonych na ziemi płyt.
Celem wycieczki do nekropolii
były groby wielkich artystów:
Albrechta Dürera oraz Wita
Stwosza. Później pokazano nam
zamek, kościoły, wspomnianego
już św. Sebalda (o którym, jak
sama przewodniczka przyznaje,
„nikt nie słyszał poza Norymbergą”) oraz św. Wawrzyńca,
jak również dom Dürera. Około
14. miała miejsce półtoragodzinna przerwa na zakup norymberskich pierników (zaiste
pysznych), wspólne zjedzenie
norymberskich
kiełbasek
(istotnie wspaniałych) oraz spacer po mieście.
Z racji że moje poszukiwania
nie mają znaczenia dla wycieczki, przemilczę je i przejdę do
najciekawszego dla mnie elementu całego wyjazdu, czyli
Narodowego Muzeum Germańskiego. Germanisches Nationalmuseum to istna skarbnica piękna i historii, chociażby dlatego,
że część jego zbiorów znajduje
się w byłym kościele kartuzów
i sama w sobie jest zabytkiem.
Wbrew logice czas muzealny
poświęciłem nie na kontemplowanie dzieł Rembrandta, Krich-
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nera lub Dürera, ale na przeglądanie wspaniałych wystaw militariów, instrumentów muzycznych i naukowych, sztuki użytkowej oraz mody, z jedynie
przelotnym spojrzeniem na malarstwo i rzeźbę. O mojej muzealnoartstycznej podniecie mógłbym pisać odrębny artykuł.
I tak minął dzień pierwszy…

2.Tag
Zbrodnicza ideologia nazistowska również odcisnęła piętno na
mieście. Drugiego dnia przyszło
nam zwiedzać wystawę poświęconą procesom norymberskim
oraz teren zjazdów NSDAP.
Monumentalne budowle III Rzeszy popadające w ruinę budziły
pewien specyficzny zachwyt,
który mieszał się ze świadomością zbrodni reżimu hitlerowskiego. Wystawę procesową
oraz dokumentarium w Hali
Kongresowej
zwiedzaliśmy
z audio przewodnikami. Z kolei
ostatnią atrakcją dna było Pole
Zeppelinów ze sławną mównicą
austriackiego akwarelisty.
Przerwę na kiełbaski osobiście
poświęciłem również na zajrzenie do niezwiedzanego Kościoła
Najświętszej Maryi Panny, który
uważam za najładniejszy na starówce Norymbergi. Trochę czasu przeznaczyłem na szkice jego
rozet i rzygaczy.
I tak minął dzień drugi…
Wieczorem dla chętnych odbył
się też spacer po mieście. Po
zmierzchu miasto nabiera pewnej bajkowości, staje się niezwykłe i magiczne. Światła
w barach, obwieszone lampkami
drzewa i kamienice w świetle
GONIEC ZAMOYSKI CZERWIEC 2019

latarni ulicznych tworzą nastrój
odrealnienia znacznie przyjemniejszego od dziennego zestawienia dźwigów na zamku.

3.Tag
Po krótkiej jeździe autokarem
trafiliśmy do niewielkiego, lecz
jakże urokliwego miasteczka
Bayreuth w Górnej Frankonii.
Ta mieścina z wymieszaną architekturą baroku, klasycyzmu
odznaczającego się eklektyzmem zrobiła na mnie znacznie
większe wrażenie niż monotonnie średniowieczna Norymberga. Wielkim nazwiskom miejscowości Jean Paula, Franciszka
Liszta i Richarda Wagnera z racji braku czasu nie mogliśmy
poświęcić odpowiedniej jego
ilości. Czas znaleźliśmy jedynie
na ostatniego z nich. Słynne festiwale wagnerowskie, które
kompozytor organizował już za
swojego życia odbywają się
w zbudowanym przez niego Teatrze Operowym, który jednak
bliższy jest stodole niż prawdzi-

wej operze - nie ma tam chociażby foyer. Jednak mimo ubogiego zdobnictwa sala operowa
ma wspaniałą akustykę oraz
wielką scenę odpowiednią do
wystawiania wielkich dzieł Wagnera. Nasz wspaniały przewodnik zabrał nas również do orkiestronu (małego względem liczby
grających tam muzyków) oraz,
wbrew prawu na scenę, lub raczej prawie, bo tę zajmowali
technicy instalujący dekoracje.
Przeszliśmy się ulicami miasta,
podczas gdy przewodnik opowiadał o lokalnym piwowarstwie, a przy Markstraße również
Murzynie.
Anegdota
o owym Afrykaninie jest warta
przetoczenia.
Mianowicie
w 1852 w Bayrueth mieszkał
jeden murzyn, który z racji bycia żywym dziwem pokazywał
się ludziom za pieniądze. Pewnego dnia burmistrz nakazał
sprawdzić, czy człowiek ten jest
prawdziwie czarny, więc mieszkańcy wyszorowali go w rzece.
Oczywiście okazało się, że murzyn jest w 100% autentyczny.
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Zabawne jest to, że mieszkańcy
miasta są przez sąsiadów nazywani odtąd „praczami murzyna”.

księżniczki Wilhelminy prowadzony był po niemiecku, więc
jestem pewny, że wszyscy
z grupy niemieckojęzycznej go

ców Bayreuth. Do willi pozwoliłem sobie wrócić w czasie
wolnym, by się trochę lepiej
przyjrzeć nie tylko budynkowi,
ale też stojącym przed nim popiersiu Ludwika II.
Stamtąd udaliśmy się na Marktstraße, gdzie tym razem mieliśmy okazje zjeść bayrueckie (to
chyba neologizm) kiełbaski
(istotnie odmienne od norymberskich). Odwiedziłem też
tamtejszy kościół, pusty, w którym akurat organista zaczął
stroić instrument. Ze wszystkich
świątyń ta wydała mi się najprzyjemniejsza. Po tym do autokaru i do Czech, gdzie Hotelu
na Ostravě spędziliśmy ostatnią
zagraniczną noc.

Dalsze zwiedzanie dotyczyło
Opery Margrabiów, również
z zewnątrz biednej, lecz wewnątrz będącej niezmąconą
ozdobą baroku pełną stiuko-

wych i drewnianych rzeźb, pilastrów malarstwa iluzjonistycznego. Wykład o tym dziele
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zrozumieli. Następnie była willa
Wahnfried, czyli dom Wagnera,
na którego zwiedzenie już czasu
nie starczyło oraz jego prosty
grób w przydomowym ogro-

dzie. Z ogrodu przeszliśmy
przez park do jednego z pała-

I tak minął dzień trzeci... Dalej
już tylko jazda autokarem
i Warszawa.
Czuję się też zobligowany do
wspomnienia o conocnym zgrupowaniu przynajmniej części
zamoyszczaków, a mianowicie
grze w wilkołaki. Gra ta okazała
się wielkim sukcesem towarzyskim, a jest zmodyfikowaną mafią. Wśród innych popularnych
gier wyjazdowych znalazły się:
krzyżówki, tysiąc i uno.
Pojawił się pomysł na przyszłoroczny wyjazd do Wiednia lub
szerzej - Austrii, gdzie w programie mógłby się też znaleźć
Salzburg lub niektóre atrakcje
w Czechach. Wierzę, że frekwencja dopiszę i moi Drodzy
Czytelnicy wyrażą zainteresowanie, lub ubolewanie, bo będą
wtedy w klasie maturalnej, jak
ja, i nie będą mogli sobie pozwolić na wyjazd.
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ERASMUS
SALZBURG 2019

W

dniach 13-20
maja
trójka
uczniów z naszej
szkoły
pod opieką dwóch nauczycielek
– prof. Elżbiety Schab i prof.
Beaty Szurmak brała udział
w międzynarodowej wymianie
uczniów w ramach projektu Erasmus. Uczniowie mieszkali
u rodzin w Salzburgu, Austrii.
W programie wyjazdu były m.in:
udział w szkolnych lekcjach, integrujące aktywności z uczniami
z innych państw (Hiszpania, Finlandia, Szwecja), a także zwiedzanie miasta Salzburg, kopalni
soli, jaskini lodowej oraz stolicy
– Wiednia.

uczniów, biorących udział w wymianie. Reprezentanci każdego
państwa przedstawiali prezentacje o sytuacji imigrantów w poszczególnych krajach. Po lunchu
udaliśmy się zwiedzać Salzburg.
Pogoda, jak to w górach, była
zmienna – raz padał ulewny
deszcz, momentami świeciło
słońce, niespodzianką był natomiast chwilowy opad gradu ze
śniegiem. Pomimo tego, zwiedzanie uważamy za udane. Największe wrażenie wywarła na
nas Twierdza Hohensalzburg,
z której mogliśmy podziwiać
przepiękną panoramę miasta
i okolic. Wieczór spędziliśmy
w przyjaznej atmosferze, grając

ZUZANNA PUDŁO
MATEUSZ SZCZEKOTEK
wspólnie w gry planszowe.
W środę, po aktywnościach
szkolnych, czekała nas wycieczka do kopalni soli Hallein. Program zwiedzania przewyższył
nasze oczekiwania; był on bardzo interesujący i angażujący
wszystkich uczestników. Najbardziej ekscytujący był przejazd
kolejką. Po udanej wycieczce
spędziliśmy resztę dnia z naszymi rodzinami.
Czwartek rozpoczęliśmy, prezentując w szkole wyniki przeprowadzonych wcześniej ankiet.

W południe 13 maja wylecieliśmy z Lotniska im. Fryderyka
Chopina, a następnie po wylądowaniu w Wiedniu przesiedliśmy
się do pociągu, aby dotrzeć do
celu naszej podróży. Na miejscu
zostaliśmy ciepło powitani przez
rodziny goszczące, które następnie przejęły nad nami opiekę.
W domach mogliśmy poznać
lepiej nasze rodziny i miło spędzić z nimi wieczór.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy
wcześnie rano i wyruszyliśmy do
szkoły, gdzie poznaliśmy resztę
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Fot.: Zuzanna Pudło
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śmy możliwość udziału w spotkaniu z uchodźcami. Zostaliśmy
podzieleni na grupy, w których
przeprowadziliśmy z nimi dyskusje. Mogliśmy zadać im nurtujące nas pytania i porozmawiać
o różnicach w codziennym życiu.
Po szkole udaliśmy się mniejszą
grupą na jogurt mrożony, a później na kręgle.

Fot.: Zuzanna Pudło

Po udanym wystąpieniu, wyruszyliśmy zwiedzić największe na
świecie jaskinie lodowe Eisriesenwelt. Po przyjeździe autokarem, musieliśmy pokonać resztę
drogi samodzielnie. Pewien odcinek przejechaliśmy także kolejką
linową. Podczas drogi podziwialiśmy piękne widoki gór alpejskich. Jaskinia sama w sobie wy-

warła na nas duże wrażenie,
a przewodnik poprowadził zwiedzanie w bardzo pomysłowy sposób. Wewnątrz, drogę oświetlały
nam lampy z gazem. Po powrocie do miasta udaliśmy się razem
z częścią uczniów na gokarty,
gdzie aktywnie spędziliśmy wieczór.
Następnego dnia w szkole mieli-

W sobotę czekała nas największa
atrakcja wyjazdu – zwiedzanie
stolicy. Pierwszym miejscem,
jakie było nam dane w Wiedniu
zobaczyć, był park rozrywki Prater. Następnie udaliśmy się do
Katedry św. Szczepana, po czym
zostaliśmy oprowadzeni po mieście. Duże wrażenie wywarł na
nas Hofburg oraz sąsiadujący
z nim ogród Volksgarten.
Niedzielę każdy z nas spędził ze
swoją rodziną goszczącą. Zabrali
nas między innymi na wycieczkę
w góry.
Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy, więc w poniedziałek rano pożegnaliśmy się
z rodzinami oraz znajomymi
z wymiany i pojechaliśmy z powrotem do Wiednia, skąd polecieliśmy do Warszawy.

Fot.: Zuzanna Pudło
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Wyjazd uważamy za bardzo udany. Nie tylko miło spędziliśmy
czas, ale również wiele się nauczyliśmy. Zobaczyliśmy wiele
pięknych i ciekawych miejsc,
a także zawarliśmy wiele nowych, wartościowych znajomości z ludźmi, z którymi do teraz
mamy kontakt.
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SEZON JAK MARZENIE

D

ni mijają, my się
starzejemy, a piłka nożna nadal
potrafi zaskakiwać. Sezon 2018/2019 można
z pewnością nazwać jednym
z najciekawszych, jeżeli nie najciekawszym w tym tysiącleciu.
I nie mówię tu wyłącznie o najważniejszych rozgrywkach, czyli Lidze Mistrzów, ale także
o zmaganiach na ,,domowych”
podwórkach.
Zacznijmy jednak od początku,
czyli od naszej rodzimej i ukochanej Lotto Ekstraklasy. Przed
rozpoczęciem sezonu prawdopodobnie nikt nie spodziewał się,
że na kilka meczów przed końcem, w walce o mistrzostwo pozostaną aż 3 drużyny. Mowa tu
oczywiście o Lechii Gdańsk,
Legii Warszawa i Piaście Gliwice, do którego ostatecznie powędrowało trofeum. Początkowo
wydawało się jednak, że to drużyna z Pomorza jest na najlepszej drodze do sukcesu, gdyż
pod koniec rundy jesiennej Biało-zieloni pewnie uplasowali się
na czele tabeli. Z czasem jednak
drużyna Piotra Stokowca popełniała coraz więcej błędów, przez
co po 31 kolejce ich miejsce zajęła drużyna ze stolicy. Jak się
GONIEC ZAMOYSKI CZERWIEC 2019

później okazało nie na długo,
ponieważ zaledwie po trzech
spotkaniach na najwyższej pozycji uplasował się Piast Gliwice i skutecznie ją utrzymał. Drużyna ze Śląska prowadzona
przez Waldemara Fornalika mistrzostwo Polski zdobyła po raz
pierwszy w historii, ale jeszcze
bardziej imponujący jest styl
w jakim to zrobiła. Od 9 lutego
drużyna z Gliwic punkty straciła
zaledwie cztery razy (na 17 spotkań!), a w decydującej fazie
sezonu, czyli podczas zmagań
w grupie mistrzowskiej nie wygrała jedynie z Pogonią Szczecin, kiedy ostateczny sukces był
już niemal pewny. Sam sezon
owocował jednak także w wydarzenia nie tylko sportowe. Nie
można nie wspomnieć o głębokim kryzysie Wisły Kraków,
przez który drużyna z Małopolski niemal straciła licencję na
grę w lidze. Na szczęście dzięki
wspólnej pracy kibiców i inwestorów, drużynę udało się ocalić
i będziemy mogli dalej obserwować jej zmagania w składzie
m.in. z Kubą Błaszczykowskim,

Zacięta walka o mistrzostwo
kraju obyła się jednak nie tylko
w Polsce. Zdecydowanie najciekawiej było w angielskiej Pre-

RAFAŁ KASZUBSKI
mier League, gdzie tryumfatora
wyłoniła dopiero ostatnia kolejka. Przez cały sezon rywalizacja
trwała między dwoma, świetnie
grającymi drużynami: Liverpoolem oraz Manchesterem City.
W pewnym momencie the Reds
mieli nawet 7 punktów przewagi
nad Obywatelami, jednak kilka
gorszych spotkań sprawiło, że to
drużyna z Manchesteru wysunęła się na prowadzenie, i jak się
później okazało, już go nie wypuściła. Mimo to zawodnicy
Liverpoolu, a także trener Jurgen Klopp zasłużyli na ogromny
szacunek, gdyż 97 punktów,
które zdobyli dawałoby im mistrzostwo we wszystkich dotychczasowych sezonach, za
wyjątkiem dwóch. The Reds
mogą być jednak zadowoleni,
gdyż porażkę na ,,domowym
podwórku” odpracowali zwyciężając w finale Ligi Mistrzów
z Totenhamem, dzięki czemu
zdobyli swój szósty Puchar Europy w historii.
A skoro już o Lidze Mistrzów
mowa, to warto przytoczyć nazwę drużyny, która zdobyła serca kibiców z całego świata, czyli
oczywiście Ajax Amsterdam.
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Swój potencjał zaprezentowali
już w fazie grupowej, gdy po
fantastycznym spotkaniu zremisowali z Bayernem Monachium
3:3, po czym awansowali do
fazy pucharowej, a tam rozpoczęła się prawdziwa przygoda.
Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga już w 1/8 finału
musiała zmierzyć się z jednym
z faworytów do zdobycia trofeum, czyli Realem Madryt.
Pierwszy mecz zakończył się
porażką Amsterdamczyków 1:2,
jednak widać było, że to nie jest
ich ostatnie słowo. Zmotywowana przez trenera drużyna wyszła na rewanż w bojowych nastrojach i rozgromiła Real 4:1!
Wielka w tym zasługa m.in. kapitana Ajaxu, czyli 19-leniego
Matthjisa de Ligta, który razem
z kolegami skutecznie odpierał
ataki takich gwiazd jak np. Karim Benzema czy Gareth Bale.
Następnie po świetnym dwumeczu, Amsterdamczycy wyeliminowali Juventus z Cristiano Ronaldo w składzie, dzięki czemu
awansowali do półfinału, w którym zmierzyli się z Totenhamem – drużyną pozornie najsłabszą ze wszystkich dotychczasowych przeciwników. Zawodnicy Ajaxu swoje olbrzymi
ambicje pokazali w pierwszym
meczu i zwyciężyli 1:0, jednak
do wygrania był jeszcze rewanż.
Zaczął się on dla Amsterdamczyków rewelacyjnie, gdyż po
pierwszej połowie wygrywali
2:0 i los awansu do finału wyda18

wał się już rozstrzygnięty. Wtedy na boisku pojawił się Lucas
Moura i zdobył 3 bramki, z czego jedną w doliczonym czasie
gry… Trudno opisać, jak wielki
ból musiał wówczas dotknąć
tych niesamowitych chłopców
z Amsterdamu (średnia wieku
w drużynie to 24 lata!), jednak
ich niesamowita gra z pewnością pozwoli im na zrobienie
wielkiej kariery. Warto wspomnieć, że na pocieszenie Ajax
zdobył mistrzostwo, a także puchar kraju, dzięki czemu przerwał wieloletnią dominację PSV
na holenderskich boiskach.
Równie ciekawie było w Niemczech, gdzie do walki o mistrzostwo po kilku latach wróciła
Borussia Dortmund. Przez dużą
część sezonu BVB utrzymywało
sporą przewagę nad drugim
Bayernem Monachium, jednak
z wiosną przyszedł duży spadek
formy, przez co Monachijczycy
skutecznie odrobili straty i zasiedli na fotelu lidera. Wielka
w tym zasługa Roberta Lewandowskiego, który w kluczowym
spotkaniu z Borussią zdobył
dwie bramki i został niekwestionowanym zawodnikiem meczu.
Ostatecznie Bayern nie dał sobie wyrwać prowadzenia i zdobył 7 mistrzostwo z rzędu, a kapitan
reprezentacji
Polski
z 21 bramkami na koncie został
po raz 4 w swojej karierze królem strzelców niemieckiej Bundesligi.

Polacy równie dobrze radzili
sobie na Półwyspie Apenińskim, gdzie swoje popisy dawali
Arek Milik i Krzysztof Piątek.
Sezon zakończyli ostatecznie
z odpowiednio z 17 i 22 golami.
To pierwsza taka sytuacja
w historii, żeby dwóch Polaków
znalazło się w najlepszej piątce
strzelców w jednej z najlepszych lig na Starym Kontynencie. Świetnie zaprezentował się
także Wojciech Szczęsny, który
w barwach Juventusu zdobył
krajowe mistrzostwo oraz inni
zawodnicy tacy jak: Piotr Zieliński, Mariusz Stępiński, Karol
Linetty czy Bartłomiej Drągowski.
Sezon ten był zatem tym, czego
pragną wszyscy kibice futbolu
na świecie: niezapomniane widowiska, wspaniałe bramki,
walka do końca i fantastyczne
zaskoczenia. Bardzo cieszy fakt,
że coraz większy wpływ na grę
kluczowych zespołów mają Polacy, a może się to jeszcze polepszyć po młodzieżowych mistrzostwach, na których wystąpią w tym roku nasi zawodnicy
do lat 20 i 21. Wydaje się, że
jedyne czego zabrakło to turnieju międzynarodowego, ale na
szczęście już za rok odbędą się
kolejne Mistrzostwa Europy,
gdzie emocje z pewnością sięgną zenitu.
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ULOTKA
CZERWONY POETA

Przecięła świstem pokój
opadła, jak szkło roztrzaskane
zburzyła dzieciństwa spokój
z mej wyobraźni czerpała

Wybrzmiały słowa ciężkie
i jak klatką z metalu zlaną
moje serce mosiężne
buchnęło z wnętrza parą
Wiem, że czas już dorosnąć
ale tą słodycz lat młodości
chciałbym jeszcze osiągnąć
w ostatnie lato miłości

LISTA NIEOCZYWISTA
I Don’t Know You - The Marias
Dance, Dance, Dance - Lykke Li
Lost Ones - Ms. Lauryn Hill
Taller - Jamie Cullum
Heart Shaped Face - Angel Olsen
Kids - Current Joys
...baby one more time - The Marias
Show Me How - Men I trust
Not Yours - Gab Ferreira
while My Guitar Gently Weeps - The Beatles
Gallowdance - Lebanon Hanover

WERONIKA GŁADYSZ

Cała playlista jest dostępna na Spotify pod tytułem Mild Stress.
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ZŁOTE

USTA

“Musiałby ożywić trupy, a w ożywianiu trupa tylko Nocny Król jest dobry,
a on Nocnym Królem nie był.”
~ p.prof. Kozłowski
“Śmierć frajerom”
~ p.prof. Kozłowski
,, U: Ale ja miesiąc temu odpowiadałem…

P. P: Oooo, to miesięcznica”
~ p. prof. Poniatowski
“Chyba ustawię ławki w tramwaj i będziecie jedno na drugim siedzieć.”
~ p. prof. Schab
“Wyjaśniliśmy, że kwestią poprzedniego zadania była porażka.”
~ p. prof. Siennicka
,,U: Ludzka dusza jest przecież na wyższym poziomie niż maszyny.
M.D: Doprawdy? Bo jak patrzę na ciebie to na kalkulatorze wychodzi mi co innego.”
~ p. prof. Deniziak
,,U: Ostatnio podczas rozmowy z Panem Poniatowskim został Pan porównany
do carycy Katarzyny.
M.D: Ja bym z Poniatowskim nie romansował”
~ p. prof. Deniziak

