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OD REDAKCJI
Świat się zmienia, a wraz z nim i my. Redakcja „Gońca Zamoyskiego” w ostatnim okresie wzmocniła się o
nowe, ambitne i kreatywne osoby, dzięki którym nasz magazyn wkroczył w zupełnie nowe, nieeksploatowane
dotąd obszary tematyczne. Już w bieżącym wydaniu przeczytacie o psychologii w świecie zwierząt, przeanalizujecie bajki dla dzieci i spojrzycie na nie od zupełnie innej strony oraz zgłębicie świat sztuki, a dokładniej
jeden z jego nurtów, impresjonizm.
Ale pozostajemy też wierni dotychczasowym popularnym tematom. Dlatego na naszych łamach znajdziecie
recenzje filmu i książki oraz wieści z wielkiego świata i naszego lokalnego podwórka widziane oczyma nastolatków. W tym obszarze przygotowaliśmy relację z wydarzeń w Hong Kongu, a także wiersz i artykuł dotyczący obecnej sytuacji szkolnej. Nie mogliśmy też zapomnieć o już wcześniej występującej tematyce sportowej, a także o przyszłości miast. Amatorów poezji z pewnością zainteresują fantastyczne dzieła, których autorami są uczniowie naszej szkoły.
To już mój ostatni wstęp w „Gońcu”. Moja kadencja właśnie dobiegła końca i pragnę gorąco podziękować
osobom, które tak wspaniale wspierały mnie przy tworzeniu naszej szkolnej gazetki. A naszym następcom
życzę dziennikarskiej weny i ostrego pióra.
A tymczasem życzymy miłej lektury!
Redakcja wraz z redaktor naczelną,
Natalią Kubisiak
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PROBLEMY W HONGKONKU

W

iele państw toczyło
w przeszłości spory
związane z terytorium
oraz
autonomią
Hongkongu. Niestety problem ten
istnieje również obecnie, czego
przykładem są ostatnie wydarzenia w tym siedmiomilionowym
kraju, zwanym również Pachnącym Portem1.
Pod koniec XX wieku kontrolę
nad Hongkongiem przejęły Chiny
– w systemie jeden kraj, dwa systemy, który miałby obowiązywać
aż do 2047 roku. Oznaczało to, że
przez 50 lat władze tego Specjalnego Regionu będą miały pełną
autonomię z wyjątkiem polityki
zagranicznej i sił zbrojnych.
W 2012 roku chiński prezydent Xi
Jinping2 zwiększył jednak swoje
wpływy w Regionie, dążąc do
ujednolicenia państwa chińskiego.
Dwa lata później ChRL3 zaczęła
naruszać wolność Hongkongu,
ograniczając wybór szefa lokalnej

administracji do dwóch bądź
trzech kandydatów zatwierdzanych przez pekiński komitet nominacyjny. Wywołało to głośne protesty, zwane również Rewolucją
Parasolek, które zostały ostatecznie stłumione. Trwały one od 26
września do 15 grudnia 2014 roku.
W bieżącym 2019 r. Chiny ogłosiły projekt ustawy dotyczący ekstradycji obywateli Hongkongu do
republiki. Wywołało to falę niezadowolenia i oburzenia wśród społeczeństwa. Pierwsze zamieszki rozpoczęły się w czerwcu, akurat
w rocznicę wydarzeń sprzed lat na
placu Tian’anmen w Pekinie.
W ostatnich czerwcowo-lipcowych
manifestacjach w Hongkongu wzięło udział 2 miliony mieszkańców.
Demonstranci domagali się przede
wszystkim porzucenia projektu tej
kontrowersyjnej ustawy, a w dalszej
kolejności - wypuszczenia aresztowanych protestujących oraz dymisji

MIRELLA DEREWECKA
szefowej administracji Carrie
Lam. Została ona wybrana w sposób
niedemokratyczny w 2017 r. Jest także zwolenniczką bliższej integracji
Specjalnego Regionu z republiką –
wprowadziła chińską edukację
patriotyczną do szkół oraz uchwaliła prawo przeciwko osobom, które dążą do stuprocentowej niepodległości Hongkongu. 9 lipca zostało spełnione największe żądanie
obywateli – Lam unieważniła projekt następującymi słowami:
,,Nadal utrzymują się wątpliwości
co do szczerości rządu lub obawia
się, czy rząd wznowi proces w radzie legislacyjnej. Powtarzam, nie
ma takiego planu. Ustawa jest
martwa’’.
Jak się okazuje, nie usatysfakcjonowało to Hongkończyków. Żądali oni również odwołania szefowej
administracji ze swojego stanowiska – był to jeden z ich postulatów. Doprowadziło to do kolejnych zamieszek i demonstracji,
a także wielu starć z policją.
W połowie sierpnia b.r. demonstranci planowali zaapelować do
władz Wielkiej Brytanii o wsparcie w sporze z Chińską Republiką
Ludową oraz do prezydenta USA
o nałożenie sankcji na chińskich
polityków. Jaka była ich reakcja?
Ambasador Chin na ziemiach brytyjskich zapowiedział, że w razie
braku możliwości opanowania
sytuacji, rząd centralny zainterweniuje. Donald Trump natomiast
obawiał się użycia siły przez republikę, dlatego zapowiedział rozmowę z prezydentem Xi Jinping.

Protesty mieszkańców Hongkongu
trwają do dziś.
Fot.: Stringer / Reuters - Rewolucja Parasolek
1

Pachnący port – inaczej Hongkong; specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej (Chin); przejęty przez Chiny od Brytyjczyków w 1997 roku;
2

Xi Jinping – sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin od 2012 r., przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej od 2013 r., w 2018 r.
uznany przez magazyn ,,Forbes’’ jako najbardziej wpływowy człowiek na świecie;
3

ChRL – Chińska Republika Ludowa
4
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NA TROPIE ROZUMU

S

łownik języka polskiego
określa rozum jako zdolność myślenia, analizowania, wnioskowania i pojmowania. Tego typu sformułowania
odruchowo wydają się być tożsame
jedynie dla kręgowców wyższych,
stawiając okoliczności genezy intelektu pod znakiem zapytania.
Uważny badacz jednak, wnikliwie
obserwując świat przyrody, może
próbować uzupełnić te luki w odwiecznym, przyczynowo - skutkowym procesie ewolucji.
Początkowe rozdziały ostatniej pracy naukowej Karola Darwina opisują zwyczaje pospolitych dżdżownic, posiadających zdolność odróżniania światła od ciemności: Kiedy
robak jest nagle oświetlony, pisał
odkrywca, ucieka jak królik do
swojej nory. Spostrzeżone zjawisko
oryginalnie uznał za reakcję odruchową, ale następnie zauważył, że
ulega ono modyfikacjom – np. kiedy robak był żywo zaangażowany
w inną czynność nie wycofywał się
raptownie, pomimo bycia niespodziewanie wystawionym na działanie promieni słonecznych. Dla Dar-

owadów społecznych. Profesor
Randolf Menzel odkrył, że młode
pszczoły, które pierwszy raz opuszczają ul, wykorzystują słońce jako
rodzaj kompasu, dzięki któremu
tworzą wewnętrzną mapę otoczenia. Przeprowadził także inne badania: wiedząc, że powracające do ula
robotnice powiadamiają krewniaczki o wydajności, położeniu i odległości od źródła nektaru, zadbał
o usunięcie rosnącego w pobliżu
kwitnącego pola rzepaku. Sfrustrowane pszczoły wracały do domu,
gdzie dowiadywały się od współpracownic o współrzędnych innych, świeżo odkrytych kwiatów,
które wówczas także zostawały
usunięte. Wtedy Menzel zaobserwował coś zupełnie nowego – zdarzały się pszczoły, które po raz drugi sprawdzały pierwsze miejsce
i dopiero gdy stwierdziły, że faktycznie nic tam nie znajdą, leciały
jak po sznurku do drugiego. Posiadały wówczas jedynie informacje
o położeniu nektaru względem ula.
Można więc powiedzieć, że przypominały sobie trasę do pierwszego
miejsca, zastanawiały się, a potem
opracowywały nową trasę.

Kiedy robak jest nagle oświetlony, pisał odkrywca, ucieka jak królik do
swojej nory. Spostrzeżone zjawisko oryginalnie uznał za reakcję odruchową, ale następnie zauważył, że ulega ono modyfikacjom – np. kiedy robak był żywo zaangażowany w inną czynność nie wycofywał się
raptownie, pomimo bycia niespodziewanie wystawionym na działanie
promieni słonecznych. Dla Darwina ta umiejętność modulowania reakcji, w zależności od różnych czynników, świadczyła o obecności jakiegoś rodzaju umysłu.
wina ta umiejętność modulowania
reakcji, w zależności od różnych
czynników, świadczyła o obecności
jakiegoś rodzaju umysłu. Poruszał
także kwestię mentalnych cech
obłych stworzeń w odniesieniu do
ich zwyczaju zatykania otworów
swoich jam: jeśli [...] są w stanie
ocenić ... przyciągnąwszy obiekt
w celu zasłonienia ujścia nory, jak
najlepiej go umieścić, muszą mieć
pojęcie o jej ogólnym kształcie .
Innym ciekawym zagadnieniem są
skomplikowane wzorce zachowań

Równie porywających przykładów
niestandardowych poczynań dopatrywać się można wśród przedstawicieli królestwa roślin. Peter
Wohlleben w swojej książce pt.
Sekretne życie drzew opisuje przykład trzech dębów, stojących niezwykle blisko siebie - na przestrzeni jednego metra kwadratowego.
Warunki środowiskowe dla wszystkich trzech drzew są niemal identyczne, jeśli więc zachowywałyby
się w odmienny sposób, należałoby
to przypisać indywidualnie zróżnicowanym cechom. A faktycznie
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BARTEK ZIMAK
zachowują się odmiennie! – podkreśla obserwator. Ich korony łączą
się i tworzą jedną wielką kopułę,
która jesienią wykazuje widoczne
zróżnicowanie – gdy dąb po prawej
stronie zmienił już kolor liści, dęby
po środku i po lewej stronie są nadal w pełni zielone. Drzewa nie są
w stanie przewidzieć nadchodzącej
zimy, nie wiedzą, czy będzie ostra,
czy łagodna. Rejestrują jedynie
skracającą się długość dnia i spadające
temperatury,
świadczące
o zmieniających się warunkach
środowiska. Czy powinny wykorzystać ładne dni, nadal zajmując się
fotosyntezą, czy też lepiej zrzucić
liście, na wypadek nagłego mrozu?
Najwyraźniej każde z trzech drzew
podejmuje inną decyzję, co skłania
autora do tezy, że różnią się one
charakterem.
Interesujące zdolności wykazują
także grzyby – np. śluzowce. Badacze przypisują tym jednokomórkowym istotom posiadanie rodzaju
pamięci przestrzennej. Dowiodły
tego badania, podczas których
umieszczano przedstawiciela tego
gatunku w labiryncie o dwóch wyjściach z jedzeniem. Śluzowiec wyraźnie wykorzystywał własny ślad
jako wskazówkę, gdzie już był,
i później unikał tych rejonów.
Analiza tego typu ewenementów
świata ożywionego skłania do filozoficznej refleksji nad istotą odczuwania i myśli, które wciąż stanowią
wielką zagadkę świata nauki. Być
może kluczem do zrozumienia natury człowieka okaże się baczne
obserwowanie
najprymitywniejszych z organizmów.

5

MIASTA PRZYSZŁOŚCI

XIX

–
wieczny historyk
Samuel Adalberg powiedział kiedyś: „Pan Bóg stworzył wieś,
a człowiek miasto”. Bez wątpienia mogę się zgodzić z tym, że
miasta to niezwykłe wytwory
człowieka, które mogą być porównywane do dzieł nadludzkich. Jednak wielką tajemnicę
stanowi to, jaką formę ostatecznie przyjmą. Możemy mimo to
przewidzieć, w jakim kierunku
będzie zmierzał proces urbanistyczny w skali globalnej,
o czym pisałam w poprzednim
numerze „Gońca”. Okazuje
się, że w przyszłości miasta spotkają się z licznymi trudnościami, takimi jak: przeludnienie,
głód, przestępczość, zanieczyszczenie środowiska czy samotność. Na szczęście już dzisiaj
wiele osób pracuje nad rozwiązaniami tych problemów, czy to
w formie oddolnych inicjatyw społecznych, czy też profesjonalnych i wysokobudżetowych inwestycji.

Warto zwrócić uwagę, że miasto
funkcjonuje niczym żywy organizm i dlatego bardzo istotne jest
to, jak czują się w nim mieszkańcy. Gdy uznają je za współwłasność, zaangażują się w jego
przemianę i zadbają o to, by żyło
się w nim jak najlepiej, wzrośnie
jakość życia oraz rozwiąże się
wiele problemów. Przykładem
na to może być Mumbaj, w którym przestrzenie pod betonowymi wiaduktami pełniły kiedyś
role nielegalnych śmietników
i noclegowni, teren niechętnie
odwiedzany przez mieszkańców.
Obecnie na ich miejscu znajdują
się ogrody i boiska do badmintona – przestrzeń przyjazna dla
całego społeczeństwa.
Przemieszczając się z Indii na
zachód, docieramy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
gdzie z inicjatywy emira Abu
Zabi od 2006 roku powstaje
pierwsze w pełni ekologiczne
miasto – Masdar. Ma ono udowodnić, że może dziś funkcjonować teren zurbanizowany, niee-

Fot.: https://www.thebetterindia.com/58845/matunga-flyovergarden-mumbai/
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HELENA DŁUGOKĘCKA
mitujący CO2, czyli całkowicie
zasilany energią odnawialną.
Wąskie uliczki i zacienione
chodniki mają zmniejszyć potrzebę chłodzenia, co oszczędzi
część energii. Ponadto miasto
jest usytuowane na północny
wschód, aby zminimalizować
ilość promieni słonecznych, docierających
bezpośrednio
na powierzchnie budynków i do
okien.
Projektanci zakładają
również, że 80% wody zostanie
poddane recyklingowi. By to
osiągnąć, jednym z pomysłów
jest podziemny system odzyskiwania wody pozostałej po nawadnianiu. Kolejnym celem projektu jest zamiana odpadów
w energię i zredukowanie ich do
zera. Odpady nieorganiczne będą
podlegać recyklingowi, zaś organiczne trafią jako paliwo do elektrowni. Sercem ekomiasta ma
być Masdar Headquarters – budynek, którego punktem centralnym będzie plac z zacieniającymi go parasolami. Mają one być
cudem techniki XXI wieku. Niczym słonecznik, w ciągu dnia
otworzą się, zacieniając plac pod
sobą, pobierając przy tym energię cieplną. W nocy parasole się
zwiną, a zgromadzona przez nie
energia cieplna może posłużyć
do ogrzewania budynków w centrum Masdaru.
Również na naszym kontynencie
podejmowanych jest wiele działań w celu polepszania warunków życia w miastach. Kilka lat
temu Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej zrobiła sprawozdanie,
w którym stworzyła wizję miasta
przyszłości. Szczególną wagę
przykładałoby się w nim do
zrównoważonego rozwoju oraz
rozwiązywania problemów w sposób
zintegrowany i całościowy. Zgodnie
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z założeniami, zapewniłoby to
dobrobyt i bezpieczeństwo we
wszystkich dzielnicach, integrację i równowagę społeczną, wysoką ekoefektywność oraz tani
i dostępny transport publiczny.
Wzorcowym przykładem jest
Skandynawia, gdzie obywatele
i inwestorzy stale tworzą coś nowatorskiego. Wielu zadziwić
może system geotermalny, zainstalowany na głównym dworcu
kolejowym w Sztokholmie, który pochłania ciepło wytwarzane
przez ponad 250 tys. podróżnych, przechodzących tam każdego dnia. Zgromadzona energia
przekazywana jest za pomocą
regulatora ciepła do wody, która
jest następnie wykorzystywana
do ogrzewania pobliskiego biurowca Kungsbrohuset. Budynek
jest chłodzony za pomocą wody
z pobliskiego jeziora Klara, dzięki czemu biurowiec w pełni wykorzystuje otaczające go środowisko. „Jest to stara technologia
użyta w nowy sposób. Jedyna
różnica jest taka, że przekazujemy energię między dwoma budynkami” – mówi Klas Johnasson, jeden z twórców tego systemu. W innym szwedzkim mieście, Malmö, wprowadzono innowacyjny system utylizacji odpadów, który wykorzystuje zasysanie próżniowe, aby transportować odpady z gospodarstw domowych do centralnego zbiornika pod ziemią. Następnie oddzielane są odpadki żywnościowe,

Fot.: http://www.bien-et-bio.info/masdar-city/

które przetwarzane są na biogaz,
wykorzystywany przez transport
publiczny.
Dlatego
właśnie
Västra Hamnen („Zachodnia
Przystań“), w której mają miejsce te działania, bywa nazywane
pierwszą dzielnicą w Europie
o zerowej emisji CO2.

Także nasi zachodni sąsiedzi
tworzą zaskakujące innowacje.
Uniwersytet Techniczny w Berlinie opracował projekt Kuras, mający na celu odprowadzenie wód
opadowych i ich ponowne wykorzystanie do użyźniania gleb. By
móc to zrealizować, należało
zmniejszyć powierzchnię terenów utwardzonych, dlatego dachy oraz fasady budynków pokryto zielenią. Deszczówka nie
tylko użyźnia glebę, ale także

Fot.: https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/
regenwasser/de/bewirtschaftung.shtml
GONIEC ZAMOYSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019

podlewa rośliny na dachach oraz
chłodzi budynki poprzez wodę w
wentylacji. Innowacja ta prowadzi także do oszczędności energii
– przez aktywne zacienienie latem nie trzeba stosować klimatyzacji, a zimą w okresie bezlistnym promieniowanie słoneczne
dociera do fasady w takim stopniu, że nie trzeba przepłacać na
ogrzewaniu.
Z kolei dla naszej małej ojczyzny, Warszawy, stworzona została aplikacja Milion Drzew. Dzięki niej mieszkańcy mogą wskazać miejsce, w którym chcieliby,
żeby pojawiło się drzewo. W ciągu roku warszawiacy wskazali
ponad 8,5 tys. takich miejsc, co
robi wrażenie.

Przedstawione przeze mnie innowacje to jedynie niewielki procent tego, co tworzy się w głowach ludzi, a następnie powstaje
w ich miastach. Warto zwrócić
uwagę na to, że większość tych
projektów
związanych
jest
z ochroną środowiska. Dlaczego? Otóż pewnie dlatego, że pogorszenie warunków życia dotyczy każdego mieszkańca bez
względu na status majątkowy
oraz dlatego, że niektóre zmiany
w ekosystemie są nieodwracalne.
Oznacza to, że kluczem do świetlanej przyszłości miast jest
świadomość ekologiczna obywateli oraz akcje, przeciwdziałające
rujnowaniu środowiska naturalnego.
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IMPRESJONIZM

K

OLOR, KOLOR

… NOWE ŚRODKI PRZEKA-

I JESZCZE RAZ
KOLOR

Nie brak jest znakomitych rysowników; mało jest wielkich
kolorystów – powiedział kiedyś
Denis Diderot – francuski krytyk sztuki, pisarz i filozof. Słowa te wyjątkowo trafnie opisują
malarstwo do czasu pojawienia
się impresjonizmu. Niezachwiane proporcje, wyidealizowana
perspektywa,
niesamowita
szczegółowość, sprecyzowana
teoria barw – wszystkich tych
zasad uczono w salach wielkich
akademii artystycznych. Więc
jak to możliwe, że przez ściśle
określone reguły zdołał się przebić tak radykalnie różny nurt,
czyli impresjonizm?

OBRAZ : CLAUDE RENOIR, POCHYLONA
GŁOWA (CLAUDE RENOIR, LA TETE BAISSEE),
PIERRE– AUGUSTE RENOIR, 1904,
LITOGRAFIA
ŹRÓDŁO: ARTSY.NET
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ZU JAKO PUNKT ZAPALNY
Przyjęło się, że twórcy impresjonizmu to ludzie bardzo młodzi,
malujący dla rozwijania swojej
pasji, a nie dla chęci zarobku.
Nie dziwne więc, że na ich sztukę miały wpływ nowinki ze
świata nowoczesnej technologii.
Zapoczątkowaniu impresjonizmu niewątpliwie pomogła litografia – nowa technika graficzna zaliczana do druku płaskiego. Tani obraz litograficzny był
przeznaczony do dekorowania
pomieszczeń publicznych, a sami autorzy mówili o swoich pracach, że mają one przedstawiać
wiarygodność krajobrazu, a nie
finezję detalu, filozofię realizmu
czy romantyzm wizji. Często
uczący się jeszcze twórcy impresjonizmu: Édouard Manet,
Edgar Degas, Claude Monet, Pierre - Auguste Renoir,
Jean Frédéric Bazille, Camille
Pissarro, Alfred Sisley, Paul
Cézanne szybko zaakceptowali
i wykorzystali pomysł łamania
klasycznej kompozycji i przybliżenia się do realizmu świata.
W okresie powstawania buntowniczego nurtu znaczenie w tworzeniu sztuki zyskała fotografia.
Zdjęcia zaczęli wykorzystywać
klasycy, którzy utrwalali widoki
przygotowane według ściśle
określonej estetyki i kompozycji. Przyszłych impresjonistów
zainteresowały jednak prace fotografów, przedstawiające bieżące życie. Ich przypadkowość
kompozycyjna zafascynowała
przede wszystkim Édouarda Maneta, a Edgar Degas zwrócił
uwagę na sztywność ruchu, nieskładność członków, niewytłu-

ANNA PIETRZAK
maczalność pozycji i autentyczność widoku przestrzeni wnętrza. Te cechy szczególnie widać
we wszystkich jego pracach
związanych z baletem.

NIENAWIŚĆ DO IMPRESJONIZMU I ZAAKCEPTOWANIE GRUPY
Jak można było się spodziewać,
płótna młodych impresjonistów
nie zostały zaakceptowane przez
środowisko artystyczne. Malarzom bardzo trudno było zaprezentować swoją twórczość na
wystawach, a kiedy się to udawało, na obrazy spadała fala
krytyki. Można tutaj wspomnieć
o dziele Maneta zatytułowanym
Olimpia, które zadebiutowało na
salonach w 1865 roku. O kobiecie przedstawionej na obrazie
Thèophile Gautier pisał: […]
Wybaczylibyśmy jeszcze brzydotę
[…] Najmniej piękna kobieta ma
jednak jakieś kości, mięśnie, skórę
i jakikolwiek koloryt. Tu nie ma
nic….
Po wielu nieudanych próbach
koledzy Moneta i Pissarra wpadli na pomysł zorganizowania
kooperatyw dla prowadzenia
samodzielnej akcji wystawowej.
Powstało stowarzyszenie, do
którego należeli m.in.: Bazille,
Degas, Renoir, Sisley i Berthe
Morisot. Wśród nich zabrakło
jedynie Maneta, który uznał, że
salony należy podbić tradycyjną
metodą. Pierwszą wystawę
ugrupowanie
zorganizowało
w Paryżu w 1874 roku. Pojawił
się na niej m.in. obraz Claude’a
Moneta Impresja, wschód słońca, od którego pochodzi nazwa
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impresjonistycznych.
Dobrze
możemy ją zaobserwować i zrozumieć, gdy przeanalizujemy
dzieła Claude’a Moneta przedstawiające katedrę w Rouen. Artysta
przedstawił ten sam obiekt w różnych porach dnia i nocy, pokazując tym samym, jak oświetlenie
może zmienić nasze spojrzenie na
świat.
Notowanie pierwszego wrażenia jako punkt wyjścia dla
dalszej budowy obrazu.

Obraz: Olimpia Édouard Manet; Źródło: wikipedia.org

nurtu. Oczywiście wystawa
wzbudziła wiele kontrowersji,
ale impresjoniści znaleźli również swoich amatorów. Jeszcze
bardzo długo artyści zmagali się
z falą krytyki, jednak owo wydarzenie zapoczątkowało powolną akceptację grupy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
IMPRESJONIZMU
Już dzień po otwarciu wystawy Filip
Burty zdołał ująć podstawowe cechy
nurtu:

Kolor jako środek prezentacji
wszystkich przedmiotów i zjawisk.

Zasadę tę idealnie potwierdza
obraz Berthe Morisot Służąca,
namalowany w 1886 roku. Nieidealne kształty, zdecydowane kolory,
zachwiana perspektywa, czyli dokładnie to, co ludzkie oko jest w stanie uchwycić przy pierwszym spojrzeniu.

Spójrzmy na obraz autorstwa
Władysława
Podkowińskiego
zatytułowany Dzieci w ogrodzie
z 1892 roku. Autor stworzył cienie i kształty za pomocą nakładania na płótno plam w tym samym kolorze – technikę tę nazywamy dywizjonizmem. Była
ona nowością wprowadzoną
przez impresjonistów. Warto
w tym miejscu zauważyć również rolę światła w dziełach

Obraz: Służąca Berthe Morisot;
Źródło: piccolosognoantico.blogspot.com

Za koniec nurtu uważa się ostatnią
wystawę impresjonistów, która odbyła się w 1886 roku. Impresjonizm niewątpliwie odegrał znaczącą rolę w historii sztuki.
Swoją buntowniczą postawą
przetarł szlaki dla pokoleń przyszłych artystów, tworzących
w duchu coraz większej ekstrawagancji, na przykład dla kubistów lub ekspresjonistów.
Obraz: Dzieci w ogrodzie Władysław Podkowiński;
Źródło: niezlasztuka.net
GONIEC ZAMOYSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019
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TEN SIĘ ŚMIEJE, KTO SIĘ ŚMIEJE OSTATNI
- RECENZJA JOKERA

J

oker. Trudno znaleźć osobę, która nigdy o nim nie
słyszała. Swoją popularność zawdzięcza on głównie trylogii Mrocznego
Rycerza w reżyserii Chistophera Nolana, ale jest znany również z komiksów oraz wielu
filmów o superbohaterach. No
właśnie. Produkcje z superbohaterami w roli głównej kojarzą
nam się zwykle z walką dobra
ze złem, spektakularnymi efektami specjalnymi oraz nieprzerwanym okładaniem się bohaterów. Niektórym może się to
podobać. Jednak według mnie
filmy tego typu stały się już
przewidywalne, a co za tym
idzie, nudne. Joker udowadnia,
że film z superzłoczyńcą w roli
głównej, wcale nie musi taki
być.

również przeczytać zagraniczne
recenzje, które zachwalały film
pod wieloma względami. Zapowiadał się wielki kinowy hit.
Ale skąd wziął się tak duży rozgłos? Joker od samego początku sprawia wrażenie czegoś innego. Wynika to z faktu, iż
w przeciwieństwie do innych
produkcji o superbohaterach,
nie jest on filmem akcji, lecz
dramatem
psychologicznym. Już ten fakt tłumaczy,
dlaczego do tego filmu potrzeba podejść nieco inaczej niż do
na przykład Avengersów.
Po wielu produkcjach różnych
wytwórni filmowych doskonale
znamy schemat filmu o superbohaterach. Ktoś zupełnie przypadkowy zyskuje nadludzkie
moce, by później rozprawić się

Mroczny rycerz Fot.: wallpapercave.com

Joker był z wielką niecierpliwością wyczekiwany przez
ogrom ludzi z całego świata.
Mógł także poszczycić się niemałą kampanią reklamową. Tak
naprawdę, na kilka dni przed
premierą o Jokerze mogliśmy
usłyszeć wszędzie. Można było
10

z czarnym charakterem. Joker
różni się od tego typu filmów
tym, że główny bohater Arthur
Fleck, dopiero stanie się Jokerem. Fabuła opiera się głównie
na życiu Flecka, jako pozornie
niewyróżniającego się człowieka. W filmie nie uświadczymy

SZYMON RZECZKOWSKI

Joker Fot.: Warner Bros

niesamowitych bijatyk, postaci
z niezwykłymi zdolnościami
czy pojedynku dobra ze złem.
Widzimy raczej pojedynek zła
z większym złem.
Film stara się przede wszystkim
wpływać na emocje widza,
a robi to niesamowicie dobrze.
Oglądając jedną scenę, możemy czuć strach, niepewność,
obawę o los konkretnych bohaterów, by chwilę potem pojawił
się zwrot akcji, zmieniający
nasz dotychczasowy stosunek
do niektórych postaci. Niejedno
wydarzenie może skłonić widzów do refleksji, a nawet zostawić ich z przemyśleniem,
o którym będą pamiętać długo
po zakończeniu seansu. Pokuszę się o stwierdzenie, że Joker
jest to taki film interaktywny.
Sądzę tak, ponieważ widz może
niezwykle zżyć się z głównym
bohaterem i w łatwy sposób
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Jeżeli chodzi o bardziej techniczną stronę, to tutaj także
film okazuje się całkiem niezły.
Nie brakuje ciekawych ujęć, ale
też spokojnych scen, w których
na pozór niewiele się dzieje.
Ścieżka dźwiękowa również
sprawia, że seans staje się bardziej ekscytujący. W mojej opinii, na szczególne uznanie zasługuje tytułowa rola Joaquin'a
Phoenixa. Moim zdaniem dorównuje on, a w niektórych
przypadkach deklasuje Jokerów
z innych filmów o tym superzłoczyńcy. Świetnie wypada
również Robert De Niro, wcielający się w rolę celebryty, prowadzącego najpopularniejszy
w Gotham talk-show.
Joker Fot.: Warner Bros

odnieść niektóre z jego przeżyć
do swoich własnych doświadczeń.
W filmie zostaje poruszone bardzo wiele różnych wątków, jest
także mowa o zjawiskach czy
sytuacjach, o których najnowsze kinowe produkcje wspominają niezwykle rzadko. Joker
podejmuje takie tematy, jak pogarszające się zdrowie psychiczne człowieka, wpływ społeczeństwa na jednostkę, a tak-

że wpływ jednostki na całe społeczeństwo. Oprócz głównych
wątków, film porusza takie
kwestie, jak nierówności społeczne oraz brak akceptacji dla
osób odmiennych. Joker w wielu miejscach potrafi szokować,
skłonić widza do rozmyślań.
Jednocześnie, pozwala widzom
poznać głównego bohatera
z bliska, zrozumieć wartości,
jakie nim kierują, co według
mnie jest bardzo ważne w tego
typu filmach.

Niektórzy mogli zauważyć, że
nie wspomniałem jeszcze o wadach filmu. Jednak moim zdaniem, są one bardzo mało widoczne, bądź nieistotne. Wiele
osób mogłoby się z tym zgodzić, gdyż przez krytyków film
został oceniony niezwykle pozytywnie. Podsumowując, uważam, że Joker to z pewnością
film, który warto zobaczyć, niezależnie od tego, czy tak jak
większość fanów zachwalamy
oryginalny koncept filmu, czy
też podchodzimy do niego
sceptycznie. Myślę, że Joker
szokuje nie przez swoją nienaturalność czy odstępstwa od
normy, ale przez to, że pod
wieloma względami jest bardzo
podobny do każdego z nas.

Joker Fot.: Warner Bros
GONIEC ZAMOYSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019
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ZAMKNIĘTA PRZESTRZEŃ A DROGA

P

ewnego popołudnia moje
myśli zeszły na dość nietypowy tor. Mianowicie
zacząłem się zastanawiać nad rolą bajek oglądanych
przez nas w dzieciństwie. Oczywiście wiadomym jest nie od
dziś, że ich twórcy przedstawiają
tam wartości społeczne i kulturowe potrzebne dziecku do późniejszego odnalezienia się w społeczeństwie. Dlatego szybko zwróciłem uwagę na inny aspekt tego
problemu.
Zauważyłem,
że
w wielu nadawanych cyklicznie
bajkach często dominuje motyw
zamkniętej przestrzeni, a będąc
wielkim entuzjastą naszych rodzimych legend i baśni uświadomiłem sobie, że prawie w każdej
historyjce ludowej występuje
motyw drogi. W rzadko której
z nich bohater spożywa posiłek
albo uczy dzieci, jak doić krowy
czy wysiewać ziarno. Natomiast
w wielu bajkach telewizyjnych,
które przyszło mi oglądać, widzimy właśnie codzienne życie. Statyczność. Jeżeli już bohaterowie
wychodzą poza „narzuconą”
przestrzeń, to zazwyczaj nie na
stałe, a na okres jednego odcinka.
Choćby Niedźwiedź w wielkim

niebieskim domu: w każdym odcinku rudy miś wykonuje obchód
po swoim rewirze, po niebieskim
domu, pełni on tam funkcję rodzica, mediatora w konfliktach
i najwyższego autorytetu. Nie
wiem ilu z Was miało przyjemność zapoznać się z tą bajką, ale
muszę przyznać, że działania
misia są dość niepokojące. Trzyma on wszystkich lokatorów zamkniętych w domu, zarządza ich
życiem, a harmonogram jego
dnia jest zwykle taki sam. Jednak
nikt zdaje się tego nie zauważać,
ograniczeni mieszkańcy kreują
swój własny świat w czterech
niebieskich ścianach (za zgodą
i aprobatą misia-dykatora). Można by tu powiedzieć: Po co ta
nadinterpretacja? Przecież wiadomo, że chodzi o to, żeby rozwijać u dzieci wyobraźnię pokazując jak, pomimo ograniczeń można się świetnie bawić!. Nie powiem, jest w tym racja, ale czy
dziecko identyfikując się z postaciami, które są wiecznie zamknięte w tym samym miejscu,
nie jest przypadkiem uczone czegoś odwrotnego? No bo jeżeli
miś, wszechwiedzący arbiter, nie
wypuszcza nas poza teren domu,

WELS
to czy jest tam coś wartego zobaczenia? Raczej nie, z takim autorytetem się nie dyskutuje. Miś
gra przecież przejaskrawioną rolę
rodzica, zbiera informacje, zarządza, doradza, a na koniec składa sprawozdanie Księżycowi
(w bajce występuje uczłowieczony księżyc - Luna, której miś
zawsze opowiada o minionym
dniu). Najbardziej fascynujące
tutaj jest to, że jest to serial raczej nowoczesny, bo z połowy lat
dziewięćdziesiątych, kiedy proces globalizacji był już w wysokim stadium rozwoju. Pomimo
tego nie występuję tu prawie żaden kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Społeczność domu
niedźwiedzia ma charakter czysto
utopijny. Zupełnie neguje się tu
istnienie świata poza domem,
skupiając się na budowaniu swojego, lepszego w zamkniętej
przestrzeni. Zatem można by
wysnuć z tego wnioski, że
„Niedźwiedź w wielkim niebieskim domu” ma za cel umocnienie pozycji rodzica w rodzinie
i zastępuje przywilej nieograniczonej wolności fizycznej, złudną wolnością umysłową pod postacią wyobraźni.
Zgoła inną bajką są Sąsiedzi. Tytułowe postacie, Pat i Mat, mierzą się z licznymi trudnościami
życia codziennego. Pomimo swojego komediowego charakteru
można odnieść wrażenie, że i tu
skrywa się pod powierzchnią jakieś głębsze znaczenie. Dwaj bohaterowie są bowiem zupełnie
sami w ich zamkniętym świecie.
Niektórzy bardziej obeznani
z fabułą odcinków zwrócą zapewne uwagę, że przestrzeń bynajmniej nie jest tu ograniczona,
przecież mogą oni jeździć na wa-
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kacje, majówkę, itp. Nie da się
ukryć. Charakter zamkniętej
przestrzeni prezentuje się tu inaczej. Ma on charakter psychiczny, za którym chować się może
przekaz nieco polityczny. Granica obszaru, w którym Pat i Mat
się poruszają, nie jest tu wyznaczana przez ogrodzenie, zamykające teren domu, lecz przez płynną i efemeryczną granicę cywilizacji ludzkiej. Nawet podczas
wyjazdów bohaterowie nie są
w pełni odcięci od nowoczesności. Na majówkę zabierają telewizor, na wakacjach zajmują się
naprawą krasnala ogrodowego za
pomocą betonu, rzeczy pozornie
błahe, ale jednak jakże związane
ze zdobyczami technologii. Należy tu jeszcze przypomnieć, że
jest to bajka emitowana w czasach komunizmu w Czechach
(Czechosłowacji), będzie to kluczowe dla dalszej analizy. Według mnie bowiem, zamknięta
przestrzeń symbolizuje tu zagubienie w nieludzkim systemie,
samotność w społeczeństwie oraz
zależność od technologii i niemożność powrotu do korzeni
(natury), gdyż system wdarł się
do samego jądra istnienia i uzależnił ludzkość (tutaj jedynie Pata i Mata) od siebie. Naturalnie,
przekaz tego typu nie byłby kierowany do dzieci, jest on tutaj

znacznie bardziej ukryty, co wiąże się w oczywisty sposób z cenzurą, powszechnie obecną w ówczesnym życiu. Ukryta krytyka
systemu komunistycznego zdaje
się tu mieć ten sam cel co u Juliana Antonisza1, obnaża jego bezsens, pokazuje, że zorientowanie
na dobro ogółu zwykle idzie
w parze ze zniekształceniem idei
owego dobra, wypaczeniem
prawdziwego sensu ideologii
i skupieniem się na pustych i jałowych działaniach, które nie
przynoszą nikomu żadnych korzyści.
Po przedstawieniu tych dwóch,
diametralnie różnych, przykładów znaczenia zamkniętej przestrzeni, pozwolę sobie wrócić do
motywu drogi w legendach i baśniach, popularnych niegdyś
wśród ludu (zwłaszcza dzieci), tak jak dzisiaj popularnymi
są bajki telewizyjne. Zastanówmy się tutaj wspólnie, dlaczego
ten tak powszechny we wszystkich prawie kulturach świata motyw przekłada się tak znikomo
czy raczej wcale, na historie
w bajkach? Co takiego stało się
z medium filmowym, że bohater
wędrujący w zasadzie w nim zanikł, a książki podróżnicze nadal
cieszą się niesłabnącą popularnością?

Doszedłem do wniosku, że powodem może być popularność
ustnych przekazów o wędrówce.
Nie oszukujmy się, zawsze będzie nas (ludzi, a więc także
i dzieci) bardziej fascynowała
historia o czyjejś podróży niż
o jego szarym życiu codziennym,
zwłaszcza jeżeli o przygodzie
będzie nam opowiadał jej uczestnik. Coś takiego zdarza się niestety rzadko w naszej codziennej
rzeczywistości. Z większym
prawdopodobieństwem zostaniemy uraczeni przy rodzinnym stole anegdotką o jakimś, zupełnie
nam obcym, krewnym czy poglądami politycznymi któregoś
członka rodziny. Z powodu globalizacji i coraz większej wymiany kulturowej, podróże stają się
coraz bardziej dostępne, a przez
to mniej atrakcyjne. Zatem aby
dziecko nie garnęło się już od
najmłodszych lat do wyjeżdżania
z kraju, uciekania spod kontroli
rodziców, czy do nieświadomego
zatracenia się w systemie społecznym, bajki pokazują zamkniętą przestrzeń. Robią to
w pełni świadomości, że są medium najbardziej przystępnym
małemu dziecku, które raczej
książki nie przeczyta, a z opowieści dziadka o jego wizycie
w Moskwie w roku sześćdziesiątym siódmym, raczej niewiele
zrozumie.

Niezależnie od tego, jaki przekaz
stoi za zamkniętą przestrzenią,
była ona od zawsze związana
z formą ucieczki od przyrody
(bowiem ewolucja wykreowała
ludzi na koczowniczych zbieraczy) lub z próbą obrony przed
natarczywą
nowoczesnością
i cywilizacją, które zwłaszcza
w dzisiejszych czasach zdają się
zjadać nas od środka. Właśnie
takie „błahe” rzeczy mogą doprowadzić nas do pewnych wniosków na temat natury cywilizacji
i o tym w jakim duchu kształci
się młode pokolenia poprzez bajki.

1

Julian Józef Antoniszczak - światowej sławy polski twórca filmów malowanych bezpośrednio na kliszy filmowej. Zasłynął z takich dzieł jak
np. „Jak działa jamniczek” czy „Ostry film zaangażowany”. Żył i tworzył w czasach PRL-u.
GONIEC ZAMOYSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019

13

SKAZANI NA PRZECIĘTNOŚĆ

C

o jakiś czas słyszymy
o ważnym odkryciu,
rewolucyjnym wynalazku czy przełomowej
innowacji. Rozwój technologii
to tak naprawdę codzienność, w
końcu żyjemy w czasach, gdy
jedynym pewnikiem jest zmiana. Martwi jedynie to, że zaledwie niewielki ułamek przełomowych odkryć jest zasługą Polaków. Dlaczego tak się dzieje?
Owszem, mieliśmy trudną historię, co z pewnością zahamowało
postęp technologiczny i ograniczyło niezbędne do tego postępu
zasoby finansowe kraju. Ale od
przeobrażeń
systemowych
i wstąpienia do Unii Europejskiej powoli się bogacimy,
a przełomowych innowacji jak
nie było, tak nie ma. Nawet
tam, gdzie pojawia się szansa na
przełom, jak w przypadku badań
nad grafenem, szybko wyprzedzają nas zagraniczni rywale.
Czy winne są polskie geny po-

rażki, wykształcone podczas historii pełnej powstań i upadków? Raczej nie. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy szukać raczej w sposobie wychowania i kształcenia młodych ludzi,
którego efekty przenoszą się na
późniejsze życie i dokonania
Polaków.
W Polsce na tę chwilę wyróżnianie się nie jest pożądane.
W ostatnim czasie zaczęło się to
odrobinę zmieniać, jednak dalej
na ulicach widzimy miliony szarych ludzi. Nie mówię tu o odmienności opartej na rasie,
orientacji seksualnej lub wyglądzie, ale o byciu kreatywnym,
o wychodzeniu ze schematów.
Bo właśnie nauki kreatywności i
chęci wyróżniania się trudno
znaleźć podczas kilkunastu lat
edukacji szkolnej. Już samo
podsumowanie tylu lat nauki,
czyli matura, opiera się w znacznej części na tym, żeby w odpowiednim miejscu użyć odpo-

NATALIA KUBISIAK
wiednich słów. Rozprawki, które są częścią matury z języka
polskiego, obowiązkowej dla
wszystkich, wymagają od zdających konkretnej struktury wypowiedzi, zamiast oceniać ich faktyczne zdolności literackie czy
właśnie kreatywność.
Zdaję sobie sprawę, że określone struktury i schematy są potrzebne dla porządku w społeczeństwie i ułatwiają pracę osobom sprawdzającym wszelkie
egzaminy. Jednak to, co jest łatwiejsze, nie musi być jednocześnie lepsze. To samo tyczy się
ludzi. Nad osobami, które są posłuszne oraz sumiennie wykonują swoje obowiązki i nic ponad
to, z pewnością łatwiej jest zapanować i utrzymać ich w ryzach. Z drugiej strony, jednostki
kreatywne i ambitne mogą wydawać się „trudne wychowawczo” i z pewnością poskromienie ich jest nie lada wyzwaniem
ze względu na ich niestandardowe pomysły i ciągłe dążenie do
zmian. Ale takie kreatywne osoby mogą wytrącać otoczenie ze
strefy komfortu, więc ich wspieranie wiąże się z kłopotami
i potrzebą dodatkowego zaangażowania.
I tu warto się zastanowić nad
priorytetami szkolnictwa. Czy
równie ważne, jak wychowanie
rzeszy przeciętnych ludzi, nie
jest wykreowanie tych nielicznych, którzy zmienią otaczającą
nas rzeczywistość?
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KSIĘGA TANGENSA
Objawienie pokornego sługi Tangensa, które dała
Mu Parabola, aby ukazać swym dzieciom, co musi
stać się niebawem i jaka jest Jej wola. Ten poświadcza na swe życie i rozum, że świadectwem
prawdziwym jest wszystko co widział. Błogosławieni, którzy odczytują i wypełniają słowa proroctwa.
Tangens do jedenastu klas wybranych w całej Ziemi Zamoyskiej:
Ja, Tangens, wasz brat i towarzysz w profilu byłem
w Sali 304, zwanej również Kuźnią, gdy za mymi
plecami posłyszałem głos grzmiący tysiącem harmonii, mówiący:
„Co widzisz, spisz w księdze i poślij Jedenastu”.
A obróciwszy się ujrzałem zastępy figur i brył
chwalących Parabolę słowami: „Hosanna! Hosanna! Wielka jest łaska Paraboli!”. A każda z nich
miała tysiąc wierzchołków, a z każdego z wierzchołków dziesięć tysięcy krawędzi wystrzeliwało
na wszystkie strony świata.
I ujrzałem liczby wszelkiego gatunku:
parzyste i nieparzyste, dodatnie i ujemne, wymierne i niewymierne, rzeczywiste i urojone. A wszystkie śpiewały chwaląc Parabolę słowami:

I ujrzałem światło, które oślepiło moje oczy i ponownie posłyszałem głos grzmiący tysiącem harmonii, mówiący:
„Nie bój się moje umiłowane dziecko! Będziesz
bowiem moim posłańcem i wielka będzie twoja
rola w dziele zbawienia! Przekaż braciom mą wolę, a zaprawdę wspaniała będzie twa nagroda
w mym królestwie. Kto ma uszy niech słucha! Kto
ma rozum niechaj rozumuje!
Niechaj wstąpią na drogę prawości wszystkie matfizy Ziemi Zamoyskiej, niech ich gniew zaleje korytarze krwią i potem. Oto wzywam ich do dżihadu
w moje imię! Niech szerzą mą naukę we wszystkich profilach: ołówkiem, kartką i kalkulatorem!
A jeśli to nie sprowadzi niewiernych na drogę cnoty i logiki, niech zabiją bałwochwalców, tam gdzie
ich znajdą, niech chwytają ich, oblegają i przygotowują dla nich wszelkie zasadzki.
Zaprawdę powiadam wam: nie minie to pokolenie,
a podbite zostaną warszawskie szkoły i kości
grzeszników wypełnią ich sale po brzegi. Oto moja
wola, którą śle wszystkim matfizom, ich bowiem
sobie umiłowałam”.
Księga Tangensa 1, 1-9

„Wielka i potężna jest nasza Matka Parabola! Ona
to króluje nad każdym punktem, prostą i płaszczyzną!”.
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DLA ŚWIATA AMATORZY,
DLA NAS MISTRZOWIE

P

olacy to naród mimo
wszystko
bardzo
uzdolniony sportowo.
Nasi siatkarze w poprzednim roku obronili Mistrzostwo Świata, skoczkowie
narciarscy z Kamilem Stochem
na czele tworzą aktualnie najsilniejszy zespół na globie,
a lekkoatleci deklasują swoich
rywali niemal na każdych międzynarodowych zawodach. Bolączką naszego kraju od dawna
wydaje się być przede wszystkim piłka nożna, która ostatnimi czasy przychodzi nam więcej stresu niż radości. Okazuje
się jednak, że również w tej
dziedzinie Polacy radzą sobie
bardzo dobrze, a to nawet chyba zbyt delikatne słowa, ponieważ 20 października 2019 roku
zostali Wicemistrzami Świata.
Jak to możliwe?
Historia, której jesteśmy naocznymi świadkami rozpoczęła
się w 2012 roku. Wówczas
przedstawiciele organizacji Playarena zdecydowali się na krok
przełomowy, a mianowicie na
powołanie pierwszej w historii
reprezentacji Polski w piłkę

Fot.: eurominifootball.com
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nożną 6-osobową. Dziedzina

Fot.: facebook.com/playarenakrosno

ta, nazywana często minifutbolem, to wynalazek stosunkowo
młody, jednak zyskujący coraz
większą popularność. Pozwala
on bowiem piłkarskim amatorom, którym niedane było zrobienie kariery w tym większym
piłkarskim świecie, na osiąganie wspaniałych sukcesów przy
jednoczesnej zabawie. Z taką
nadzieją do pierwszego meczu
podeszli polscy reprezentanci,
których pierwszymi przeciwnikami byli ówcześni wicemistrzowie Europy, czyli Czesi.

Polska drużyna do spotkania
podeszła bez selekcjonera,
a także tylko po jednej jednostce treningowej, co ostatecznie
skutkowało niezbyt korzystnym dla nas rezultatem 4:0
i wygraną naszych południowych sąsiadów. Wydawać by
się mogło, że tak wyraźna porażka ostudzi nastroje Polaków
i tak rzeczywiście było, ponieważ na kolejny mecz RP6
(reprezentacji Polski szóstek)
musieliśmy czekać ponad rok.
Czas ten nie poszedł jednak na
marne. W projekt zaangażowały się coraz bardziej znane osoby, takie jak były reprezentant
Polski Marek Citko czy jeden
z najlepszych
dziennikarzy
sportowych Tomasz Smokowski, dzięki którym selekcja zawodników była zdecydowanie
lepsza. W końcu pojawił się
także selekcjoner, którym został zawodnik futsalowy (piłka
nożna na hali) Klaudiusz Hirsch. Tak zorganizowana ekipa
dała radę skompletować 15osobowy
zespół,
który
w debiucie na mistrzostwach
Europy w 2013 r. swój występ
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zakończył dopiero na ćwierćfinale
przegrywając z późniejszymi
triumfatorami zawodów, Rumunami. Turniejowy sukces
rzucił na cały projekt bardzo
pozytywne światło, przez co
następne lata charakteryzował
ciągły rozwój.
Kluczowym elementem całego
przedsięwzięcia jest Elitarny
Klub Kibica RP6 – SEKTOR6,
którego działacze piszą o sobie: ,Jesteśmy amatorami. Serca mamy jednak większe od
zawodowców. Reprezentujemy
Polskę. Dla nas to spełnienie
marzeń. Nie gramy dla pieniędzy. Gramy dla czegoś znacznie większego. Ważniejszego.
To wewnętrzna siła, której sami nie rozumiemy, a która każe
nam cały rok ciężko pracować
po to, żeby przez ten jeden magiczny tydzień w roku rywalizować z najlepszymi na świecie.
I tak rzeczywiście jest, co Polacy pokazali w 2018 r. podczas
swojego debiutu na Mistrzostwach Świata zajmując na imprezie drugie miejsce. Do projektu przystępowało coraz więcej osób, wśród których pojawił
się
także
Maciej
Krawczyk – założyciel jednego
z największych polskich kanałów o tematyce piłkarskiej na
platformie Youtube oraz bardzo popularnego portalu Footroll.pl. Jednak do SEKTORU
6 dołączyć może każdy, nie
tylko osoby znane. To samo
dotyczy powołania do reprezentacji. Organizatorzy nie sta-

wiają tu wielkich warunków.
Trzeba po prostu kochać grę
w piłkę i potrafić to robić.
Takie podejście umożliwiło
trenerowi Hirschowi selekcję
15 zawodników, którzy w październiku 2019 roku udali się
na Kretę, by walczyć o złoty
medal. Ogólne nastroje wokół
drużyny były bardzo pozytywne, co widać m.in. po słowach
przywoływanego już Tomasza
Smokowskiego: RP6 kibicuję
niemal od początku jej istnienia. Możliwości wsparcia chłopaków poprzez symboliczne
zajęcie miejsca w SEKTORZE
6 nie mogłem odrzucić. Trzymam za tę wspaniałą drużynę
kciuki podczas tegorocznych
MŚ!.
Polacy trafili na dosyć mocną
grupę, w której znalazły się
Maroko, Walia, Litwa oraz
Belgia. Nasi reprezentanci
zmagania zaczęli w sobotę 10
października od starcia z rywalami z Afryki, zakończonego
wynikiem 3:1 dla naszych
przeciwników. Kolejny, najtrudniejszy mecz to rywalizacja z Walią. Wynik? 1 do 1.
Później poszło już z górki. Litwini ulegli RP6 aż 6 do 0. Belgom poszło niewiele lepiej,
gdyż spotkanie zakończyło się
rezultatem 6:1, dzięki czemu
polskie orły awansowały do
1/8 finału. Szczególnie wyróżniającym się zawodnikiem był
Ariel Mnochy, który w fazie
grupowej zdobył 4 bramki.
Pierwszym rywalem w fazie
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pucharowej była reprezentacja
Bułgarii, która uległa Polakom
3:0. Kolejnym etapem na drodze RP6 do finału był ćwierćfinałowy mecz z Meksykiem,
zakończony druzgocącym rezultatem 7:3 dla piłkarzy znad
Wisły. W półfinale na naszych
reprezentantów czekała Mołdawia, która ostatecznie musiała
pożegnać się z turniejem, ulegając Polsce 4 do 1. Największą gwiazdą RP6 w tych spotkaniach był Bartłomiej Dębicki, który przed finałem zdobył
aż 10 bramek.
W decydującym o spełnieniu
marzeń naszych reprezentantów meczu przeciwnikiem okazała się drużyna Rosji, która do
tego momentu nie zaznała na
mistrzostwach goryczy porażki. Wszystko miało zmienić się
po meczu z biało-czerwonymi.
Niestety… Polacy zagrali swój
najgorszy mecz w całym turnieju i ulegli drużynie Rosjan 3
do 2. Wynik był przede
wszystkim rezultatem potwornych błędów indywidualnych
naszych reprezentantów, ale
także po prostu gorszej dyspozycji. Nasi zawodnicy w ciągu
tygodnia rozegrali 7 meczów,
przez co na pewno w finale odczuwali zmęczenie. Mimo to
z pewnością zaskarbili sobie
serca tysięcy kibiców, których
przybywało z meczu na mecz.
Grali nie dla pieniędzy, tylko
dla pasji i rzeczywiście nie
można im odmówić zaangażowania w każdym spotkaniu.
W finale zwyczajnie okazali
się gorsi, jednak nikt nie będzie
miał im tego za złe. Dla każdego z naszych 15 zawodników
była to z pewnością fantastyczna przygoda, której nie zapomną do końca swojego życia.
A na ostateczne zwycięstwo
przyjdzie jeszcze pora, bo jak
to się mówi: do trzech razy
sztuka.
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I NADNATURALNYCH DOŻYWOTNIKACH,
CZYLI RECENZJA KSIĄŻKI DOŻYWOCIE

J

esień trwa w najlepsze. Przy
ilości nauki i pracy aż kusi,
by określić ją mianem jesieni
średniowiecza. Uczniowie są
obecnie zalewani nieprzerwaną falą
kartkówek,
sprawdzianów
oraz innych, bardziej niestandardowych w swoich formatach testów.
Reszta roku pod tym względem nie
jest zbytnio odmienna, lecz z jakiegoś powodu to właśnie teraz najbardziej odczuwamy ogrom materiału, z jakim przyszło nam się mierzyć. Mimo to słowo „listopad” nie
kojarzy nam się wyłącznie z nawałem pracy i wyjątkowo obrzydliwą
pogodą. Większość z nas ma równocześnie przed oczami pewien
idylliczny obrazek: siebie w fotelu,
owiniętego kocem, popijającego
wybrany gorący napój i rozkoszującego się, dajmy na to, lekturą powieści.
Skoro już popuściliśmy wodze fantazji, skupmy się na początku
przedstawionej w książce historii:
początkujący pisarz otrzymuje
w spadku pewne kilkusetletnie domostwo, całkowicie odcięte od cywilizacji, w którym dzieją się rzeczy, krótko mówiąc, paranormalne.
Widząc opisany przeze mnie schemat, fani horroru już zacierają ręce
i zapalają świeczki dla stworzenia
odpowiedniej atmosfery. Jednak
autorka Dożywocia, zamiast pójść
w stronę grozy, suspensu i zjawisk
nadnaturalnych, wybrała własną,
kompletnie odmienną nastrojowo
drogę.
Głównym bohaterem książki jest
Konrad,
wspomniany
wcześniej debiutant. Dziedziczy on ową
gotycką budowlę, zwaną pieszczotliwie Lichotką, wraz z jej mieszkańcami. I to dość ekscentrycznymi, muszę przyznać. Przecież nie
w każdym domu mamy dwustuletniego aniołka o przewlekłej alergii
na pierze i płci niezidentyfikowanej, potwora z czeluści piekieł, porozumiewającego się ze światem
18
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zewnętrznym za pomocą niebotycznej liczby macek oraz mrożących krew w żyłach pomruków,
który pełni rolę gospodyni domowej, czy widmo w stanie połowicznej materialności, z zacięciem do
poezji, konfitur i całorocznej depresji. Uwierzcie mi na słowo, choć ta
historia zdecydowanie nie wpisuje
się w kanon horroru, będzie nim
dla głównego bohatera, człowieka
o uosobieniu, delikatnie mówiąc,
szorstkim. Ścigany demonami przeszłości w postaci podejrzanie przywodzącej na myśl wampira agentki
literackiej oraz tajemniczej, równie
często wysysającej siły życiowe
Majki, rozpoczyna zupełnie nowy,
odmienny od pozostałych rozdział
swego życia.
Jeśli uznaliście, że zaprezentowany
opis nacechowany jest absurdem,
to musicie wiedzieć, że cała książka nim wręcz ocieka, a humor na
nim oparty można zaobserwować
na każdej stronie. Zdecydowanie
nie polecam czytania tej powieści
w miejscu publicznym, ponieważ
swoimi gwałtownymi wybuchami
niepohamowanego śmiechu możecie przypadkowo uprzykrzyć dzień
postronnym obserwatorom, pragnącym w spokoju wypełnić swoje
powinności. Nikt nie ma ochoty
przebywać w towarzystwie osoby
chichoczącej niczym wariat, a musicie uwierzyć mi na słowo, ta
książka sprawi, że ze śmiechu nie
będziecie mogli oddychać. Trudno
stwierdzić, co go wywołuje – cięty
język autorki, komiczne sceny czy
absurdalne wypowiedzi bohaterów.
Komizm tej powieści nie jest jedyną jej zaletą. Posiada ona wysokie
walory artystyczne w postaci przepięknego, kwiecistego języka,
w którym prowadzona jest narracja.
Autorka stosuje go nie tylko do
opisywania podniosłych scen, ale
również zwyczajnych, codziennych
sytuacji, co daje ciekawy i jednocześnie zabawny efekt. Nie można

ZUZANNA ZEMBOWICZ
jednakże nazwać tego stylu ociężałym – nie wpływa on zbytnio na
tempo czytania. Całą książkę, choć
nie najcieńszą (346 stron) czyta się
wyjątkowo szybko i przyjemnie,
przeżywając wespół z bohaterami
poszczególne wydarzenia.
Właśnie. Wyrażenie „poszczególne
wydarzenia” jest w tym momencie
kluczowe, ponieważ nie mamy
w tej książce jednolitej fabuły.
Każdy rozdział osobno opowiada
pojedynczą przygodę mieszkańców
Lichotki, luźno powiązaną z pozostałymi,
opisywanymi
wcześniej zdarzeniami. Akcja nie osiąga tutaj zawrotnej prędkości jednego pościgu, strzelaniny i kilkunastu
wybuchów na stronę, lecz toczy się
powoli, swoim rytmem.
Kończąc już swój wywód, pragnę
jedynie dodać, że raczej nie jest to
pozycja dla każdego. Niektórym
może przeszkadzać ozdobny język,
inni uznają akcję za zbyt spokojną,
a jeszcze innych zniechęci niejednolita fabuła. Jednak, jeśli odczuwasz wpływ melancholijnych, jesiennych
wieczorów, jedynka
z matematyki wisi nad tobą niczym
katowski topór, a siła wyższa chichocze ci złośliwie nad uchem, jeśli
szukasz pozycji zabawnej, inteligentnej i jednocześnie niezbyt ciężkiej, to bez wahania zabierz się do
czytania tej pozycji.
A dla zwolenników mroczniejszego
klimatu, który również znakomicie
wpasowuje się w jesienną atmosferę, proponuję sięgnąć po inne
książki tej autorki, a zwłaszcza Nomen Omen i zbiór opowiadań
Pierwsze słowo.
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KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ, CZYLI CYRK NA
KÓŁKACH W WYKONANIU FERRARI

FELIETON NAPISANY PO WYŚCIGU O GRAND PRIX ROSJI (29.09.2019)

S

ezon 2019 w Formule 1
dla włoskiego zespołu
można opisać jednym
słowem – porażka. Porażka praktycznie na każdej
płaszczyźnie.
Doświadczamy
ciemnych wieków stajni z Maranello, która coraz bardziej przypomina inną, znaną z mitologii,
stajnię Augiasza.
Trudności zaczynają się w konstrukcji aut. Niestety wbrew teorii założyciela, Enzo Ferrari,
obecny bolid oprócz silnika
z mocą przekraczającą najśmielsze wyobrażenia przeciętnego
posiadacza Volkswagena Golfa,
potrzebuje również zaawansowanej technologii aerodynamicznej. W skrócie, czerwona

nież sektor odpowiedzialny za
strategię wyścigową. Bez odpowiedniego planu zmian opon,
obserwowania ruchów rywali,
nawet mistrzowie kierownicy
nie wygrają zawodów. W obecnym sezonie włoski zarząd na
własne życzenie zepsuł wyścig
tyle razy, ile ma człowiek palców u lewej ręki. Bez pracy
u podstaw w postaci poprawienia konstrukcji strategicznej,
„czerwoni" zajadą najpewniej na
przyspieszoną emeryturę.
Frapującą sprawą do opisania
jest obecna sytuacja kierowców
Ferrari. Jeden z nich to Sebastian Vettel, czterokrotny mistrz
świata kierowców. Jego czasy
świetności wydają się już za

Fot.: SPUTNIK / ALEXEI KUDENKO / MIKHAIL KORYTOV

bryka na prostych śmiga jak żaden inny pojazd w stawce F1,
ale traci jeszcze więcej na zakrętach, co skutecznie niweluje
i pogarsza pozycję wypracowaną na liniach prostych.
W sportach samochodowych,
oprócz maszyny na czterech kołach i kierowców, liczy się rów-

nim, a on sam sprawia wrażenie
zmęczonego ściganiem. Drugi to
Charles
Leclerc,
który
w królowej motorsportu jeździ
dopiero drugi sezon. W tym roku pokazał, że ma papiery na
ściganie, wygrywając dwa wyścigi w sezonie (największy rywal Ferrari – Mercedes wygrał
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KAJETAN ŻURAWICKI
już 11 Grand Prix). Jest pewny
siebie na torze, bardzo ambitny,
z wielkim ego. Obaj kierowcy
nie mogą sobie jednak poradzić
z losem, jaki ich spotkał. Vettel,
który wygrał tylko jeden wyścig,
jest spychany na drugi plan,
gdzie pierwsze skrzypce gra
Leclerc. Kombinacja charakterów kierowców jest trudna dla
zespołu, ponieważ obaj chcą polewać się szampanem z najwyższego stopnia podium. Wysoko
mierzący Leclerc jest niezadowolony z sytuacji, kiedy zespół
stawia na Sebastiana, który, według statystyk obecnego sezonu,
radzi sobie gorzej w porównaniu
do Charlesa. Relacja tego typu
jest możliwa do uporządkowania
przez zespół, co pokazał Mercedes za czasów Lewisa Hamiltona i Nico Rosberga. Jednak Ferrari preferuje model jak za czasów Michaela Schumachera
i jego skrzydłowego, Rubensa
Barrichello.
Sytuacja opisana w tym felietonie to, mam nadzieję, przejściowy stan w zespole, bo widok
mechaników śpiewających Fratelli d'Italia po triumfie Ferrari
jest najlepszym doświadczeniem
podczas oglądania Formuły 1.
Jedynie lepszym może być widok włoskich mechaników, śpiewających
Fratelli
d'Italia
i wskakujących do basenu na
padoku w Monako.
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HISTORIA POWAŻNEGO CZŁOWIEKA
WERONIKA CITKO

Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają
~ Antoine de Saint-Exupéry
rozpływa się w powietrzu przypominając
cieniutka i przezroczystą pierzynkę
kontempluje cały czas wędrując
znów ponawia swoją pielgrzymkę
niczym fala sunącą wciąż naprzód
w bliżej nieokreślonym zwolnionym tempie
potrafi ofiarować Ci chłód
Ona jest Ci od zawsze bliska
choć nie przyznajesz się już do tego
intryguje Cię ta Jej otoczka
lecz zamknięte do serca twego
wszystkie szlaki i zakamarki
Poważnym Człowiekiem Cię nazywano
kiedyś nie tak dawno
spoglądałeś na Nią z zachwytem
przymykając jedno oko
z płytkim oddechem
latawiec odkładałeś by popatrzeć Nań chwilę
zakochany w Niej jak w Eurydyce Orfeusz
teraz nie poświęcasz Jej uwagi
Poważnemu Człowiekowi nie wypada
może to kwestia odwagi
by docenić deszcz gdy pada
Ona zawsze wraz ze wspomnieniami powraca
by spojrzeć Ci subtelnie w oczy
ta chwila tak szybko topnąca
już Cię nigdy nie zauroczy
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SPRAWDZIAN Z MATEMATYKI
JAKUB SZEWCZUK

W myślach tylko matematyka,
W głowie wzorów jest rubryka,
Ostatnie chwile tego napięcia,
Zaraz czas miejsc zajęcia.
Robimy to szybko i bez żadnych cięć,
Idziemy do auli, wybiła ósma zero pięć,
Każdy oddzielnie, czyli dziś bez ściągania,
Nadszedł moment z matmą zmagania.
Pierwsze sekundy, dostajemy test,
Moment, gdy nadzieja jeszcze jest,
Kolejne sekundy tylko przerażenie,
Nie przerabialiśmy tego, mam wrażenie.
Nie wiem, co robić, robię, co mogę,
Desperacko patrzę na podłogę,
Nagle olśnienie, twierdzenie Talesa,
Te zadania są jak prace Herkulesa.

GONIEC ZAMOYSKI LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019

Podstawiam do wzoru i liczę na cud,
Podzielę przez dwa i będzie miód,
Kolejne zadanie, kolejna przygoda,
Użyje Herona, bo na to moda.
Trzeciego, czwartego nie zrobię za Chiny,
Smutne i bezsilne są moje miny,
Ostatnie zadanie niczym ostatnie życzenie,
Dostać z tego dwa, to moje marzenie.
Czytam polecenie, dostaję zawału,
Czuję, że staczam się w przepaść pomału,
Dlaczego tego nie zdam, dam ci jeden powód,
Bo w tym zadaniu do zrobienia jest dowód.
I znowu kolejna pała do kolekcji,
Może w końcu zacznę słuchać na lekcji,
Ale mimo tego całego horroru,
Ani przez chwilę nie tracę humoru,
Bo jako uczniowie mamy pewne prawa,
Takie, jak przysługująca nam poprawa.
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PATRIOTA
ANTONI SEREDYŃSKI

Stoi i krzyczy
w pierś się uderza
bezmyślnie ryczy
bezmyślnie zamierza
udławić udusić
wrogów swego domu
pięknością kusić
pytanie tylko komu
gdy chwasty wyrwie
i oczyści ziemię
krew przodków porwie
weźmie ją dla siebie
bo nikogo innego
nie znajdzie dokoła
kto by czynu mrocznego
z chęcią tak wykonał

ZŁOTE

USTA

"Surprise, surprise, wszyscy jesteśmy kosmitami"
~ p. prof. Barczewski w odpowiedzi na pytanie o istnienie kosmitów
"Co ma mniej niż 8 cm długości zjada się w całości"
~ p. prof. Deniziak
„Za taki błąd zabiję i każdy sąd mnie uniewinni.”
~ p. prof. Korczyńska po błędnym zapisaniu mocy sumy zbiorów przez ucznia

"Wolę znać swojego wroga"
~ p. prof. Deniziak w odpowiedzi na pytanie o źródło jego wiedzy o pająkach

P. prof. Gajewska obija zlewkę wypełnioną podejrzaną substancją obok stołu:
U. zaniepokojony: "Proszę pani, a to nie jest szklane?"
AG: "No, faktycznie jest ze szkła"

„Wolałabym, żeby nie oddychał”
~ p. prof. Monika Wójcik (podczas praktycznych ćwiczeń pomocy poszkodowanemu)

