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Od redakcji
W naszym życiu zmiany są nieuniknione – stanowią one jeden z najważniejszych elementów naszej
egzystencji. Ostatnio miały one również miejsce w redakcji Gońca – Maria Pytlak z 1P objęła funkcję zastępczyni redaktora naczelnego, a jej kolega z klasy Franek Krzemieniewski przejął kontrolę
nad stroną na Facebooku. W rolę głównej graficzki wcieliła się natomiast Wiktoria Siekierska z 1K –
uczennica z profilu informatycznego. Pragnę również poinformować Was o nowo powstałym koncie goniec_zamoyski na Instagramie, którego administratorką została Gabrysia Fedorko – oczywiście nie zapomnijcie zaobserwować.

Nowy rok, nowy Goniec – w tym numerze dowiecie się, jak pielęgnować skórę zimą oraz jaki wpływ
mają seriale na nasze życie… w języku angielskim! Ponadto będziecie mieli okazję przeczytać o konflikcie irańsko-amerykańskim, który budzi niepokój na całym świecie. W trakcie czytania recenzji
spojrzycie również z innego punktu widzenia na film ,,Dwóch papieży” oraz na książkę ,,Rozum i
godność człowieka”. Na łamach tego numeru zaczerpniecie także wiedzę z zakresu sportowego oraz
filozoficzno-teologicznego. Nie mogło również zabraknąć zarówno relacji z dnia SGH mającego
miejsce w naszej szkole w grudniu ubiegłego roku, jak i poezji wraz ze Złotymi Ustami, które tradycyjnie znajdziecie na ostatnich stronach magazynu.

To pierwszy numer Gońca, w którym nadzorowałam przebieg jego pracy. Jestem zaszczycona, że
mogę pełnić najważniejszą rolę w redakcji. Mam nadzieję, że współpraca z pozostałymi jej członkami będzie sukcesywna i przyniesie dobre owoce.
Życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja wraz z naczelną,
Mirellą Derewecką
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How to take care about
your skin during winter?

W

inter is a beautiful season – we have an
opportunity to admire breathtaking sceneries
and to play in the snow, too. Unfortunately, at
this time your skin is at visk of duying. So – how
to care about it properly? Read the article to
find out.

Firstly, I want to inform you what you should
AVOID. Coarse-grained peelings? I know they
remove scurf and make your skin refreshed,
but… during the winter they would rather impair it than help, because they destroy your natural skin protective barrier. Instead try to flake it
gently with sugar scrub or lotion with AHA and
BHA acidum. Another inadvisablething is longlasting bath tub has also a negative impact on
your skin. It’d be much better to have a fiveminute shower in lukewarm water.

Now let’s move on to the next issue –
MOISTURIZING.
The most important of all the cosmetics is a cream, of course. It certainly regenertes your complexion so that you feel relaxed and comfy. Remember that you must buy the one which corresponds with your skin type – in the case of dry
one it’d be the best to use a thick cream, but for
mixed or oily complexion – a proper one. In the
winter you should also care about your lips –
this part of your face can be dried easily because
of the small amount of sebaceous gland. My tip
is to put on a moisturiser in the morning and for
the night – then your lips won’t crack and will
become soft and smooth.
To sum up, it’s easier to care about your skin
than you might think. It’s just an issue of getting
used to new habits in this part of the year. If the
advices is not enough for you, consider beauty
treatments – cold days are the best to do them.
You can plan the series of them and later – be
glad that your skin is clear and beautiful.

FOT: CANSTOCKPHOTO.ES
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Do TV series have an
impact on us?

I

think we all know that one of the trendiest
things in the 21st century is watching tv series.
Somebody may do it just for fun or to fill up
their free time but ometimes it gets a way deeper than that. After reaching three or more
months on TV Time, we’re starting playing a
role of advanced reviewers (film critics). So do
the series really have such an impact on us that
we actually think we’ve found our way to make
money in the future? The answer is yes.

DARKHEAD AND REDHEAD BEAUTIES – TYPES OF CHARACTERS
No matter what we’re watching, we always get
to know a dark-haired beauty, mostly born in a
big city. Strong, powerful, sarcastic, make us
[girls] want to be like them (characters like
Veronica Lodge from Riverdale or Blair Waldorf
from Gossip Girl). For example, did you realise
that Yennefer of Vengerberg from the newest
Netflix production The Witcher has been created based upon the same module that we already know? Even though her appearance is different in the books the show is based on:
„Yennefer had locks of curly, raven black hair.
Her nose was slightly long, mouth was pale
with thin and slightly crooked, soft, sweet with
lipstick, proud lips.’’. Netflix just knows what we
want to see and makes sure we’ll get it.
Often if we’re dealing with a show based on a
book or novel, it’s an opportunity to make a
great, well-developed storyline for each of the
characters. Here comes the price, too. Isabelle
Lightwood from the Freeform’s Shadowhunters
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is another character that has been transformed
into the well-known female Netflix character in
the blink of an eye. Do we like it? Of course, but
the book readers are often devastated about
ruining the character’s original personality.
Summarizing, if we look at these characters all
together, we see a number of similarities. Is this
a bad thing? Here we can see a rule of patterns.
If we like one, we’ll like the others as well. This
makes us become accustomed to the only one
of many possible kinds of characters.

REAL ISSUES

Of course now it’s time to take a look at so called the ,,Netflix Effect’’. We can’t forget that
spending lots of hours in front of a computer or
a phone contributes increasingly to a number
of teenagers dealing with obesity or mental health problems. It is also connected with anxiety
made by decreasing amount of time spent with
friends or just with people in real life.

CONCLUSION
It’s simple. As always we just have to find a golden mean. We can’t focus too much on school
because we also have to remember about
things that make us happy (like a few episodes
of our favourite series). But we of course have
to save some time for our friends and family or
for a walk. So never forget about the things you
like but remember about the real world as well.
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Czy będzIE wojna?

Sytuacja na Bliskim Wschodzie od kilku lat jest
dosyć napięta. Stany Zjednoczone od wojny w
Iraku chcą kontrolować w mniejszym lub większym stopniu sytuację militarno-polityczną.
Mówiąc wprost konflikt wydaje się być wysoce
prawdopodobny.
Niedawno wojska Iranu zestrzeliły dron i zatopiły dwa okręty należące do US Army. Rząd w
Teheranie uznaje nałożone na swoje państwo
sankcje za bezzasadne. Oficjalnie, każda ze
stron konfliktu deklaruje swoje pokojowe zamiary i zapewnia, że wojny nie chce.
Armia Iranu jest wysoce sfanatyzowana i o wiele bardziej liczna niż Iracka. Te czynniki powodują, że ewentualna wojna różniłaby się bardzo
od tej z lat 2003-2011. Żołnierze irańscy z
pewnością nie będą poddawać się tak łatwo jak
ich sąsiedzi. Wojsko jest zorganizowane i żądne
odwetu. Wiemy również, że Donald Trump nie
chce narażać życia swoich obywateli,
pełniących służbę za granicą, więc tym bardziej
będzie chciał ograniczyć straty własne do minimum. W razie eskalacji Trumpowi wystarczyłoby natychmiastowe zbombardowanie
kilku kluczowych dla Iranu celów naziemnych,
takich jak bazy wojskowe, magazyny czy elektrownie. Zapewniłoby to mu wygranie
"wojny" w mniej niż 24 godziny, przy minimalnych stratach, a co za tym idzie, postawiłoby to
go w roli genialnego stratega, który po raz
kolejny uratował interesy własnego państwa.
Ten niebywały sukces dałby wysokie szanse na
reelekcję w wyborach prezydenckich. Co
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więcej, Amerykanom bardzo podoba się taka
polityka. Polityka, w której nie ma miejsca na
ustępstwa wobec wroga, a utrata własnego interesu za granicą jest wprost nie do pomyślenia. Niemniej, prezydent USA ma się czego
obawiać. Czarnym scenariuszem dla Ameryki
jest całkiem realna i potwierdzona historycznie
wizja serii niespodziewanych ataków terrorystycznych na bazy wojskowe, choćby położone
w sąsiadującym Iraku. Jednostki te są
oczywiście małe, i niespodziewane ostrzelanie
rakietami pojedynczej bazy doprowadzi do
dużych strat w ludziach i uzbrojeniu, czego naturalną konsekwencją będzie szybkie działanie
ze strony USA, umotywowane zasadą "akcja reakcja". Przy potędze militarnej Stanów Zjednoczonych wojna zapewne nie potrwałaby długo i raczej nikt nie przewiduje możliwości
rozprzestrzenienia się konfliktu prowadzącego
do "III Wojny Światowej" z tego prostego
powodu, że za Iranem i jego rewolucyjnym
rządem nie stoi murem żadna inna globalna
potęga, np. Rosja czy Chiny. Do tego, wizja setek
czy tysięcy poległych rodaków w roku wyborów
mogłaby dać efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego. Łatwo osądzający Amerykanie
zmieniliby postrzeganie swojego prezydenta z
wybitnego stratega i odnowiciela ojczyzny na
porywczego egoistę, który w imię własnej dumy
jest gotów posłać na pewną śmierć ich synów.

7

Biorąc pod uwagę fakt, że w
Iranie rządzą nawet bardziej
porywczy niż Trump rewolucjoniści, skłonny jestem stwierdzić, że zamach na Kasemana
Sulejmaniego nie był do końca
przemyślanym działaniem. Generał był dla Irańczyków kimś
na kształt Piłsudskiego dla Polaków. Był ojcem narodu. Rząd
USA nie przewidział najpewniej, jak wielką rządzę odwetu
wzbudzi w narodzie irańskim.
Sam pogrzeb Sulejmaniego
przemienił się w antyamerykańską manifestację polityczną. Kilka dni później rząd
uznał armię amerykańską za
organizację terrorystyczną i
oficjalnie zapowiedział odwet.
Być może Donald Trump zapragnął powtórzyć operację
zlikwidowania niebezpiecznej
persony, tak jak było to w 2011
roku w przypadku Osamy Bin
Ladena. Motywacja obydwu
prezydentów była podobna:
unieszkodliwić ewentualne
zagrożenie u jego źródła, czyli
zwyczajnie zamordować przywódcę wrogiej organizacji.
Problem polega na tym, że o ile
Donald Trump musi być przewidywalny w swych działaniach, to rząd Iranu z definicji
swej rewolucyjności nie musi.
Tak naprawdę nikt nie wie, czy
sprawa zakończy się na pogróżkach ze strony władz oby-
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dwu państw, potajemnym
ostrzelaniu z Katiusz kilku baz
amerykańskich, a w efekcie
krótkiej i intensywnej wojnie,
czy (moim zdaniem najbardziej prawdopodobna opcja)
dojdzie do ostrej wymiany argumentów i rozwiązanie sprawy dyplomatycznie ( tak jak to
było niedawno w przypadki
Chin). Na obecną chwilę niemożliwe było dokładne przewidzenie rozwoju wydarzeń.
Na rozwój wypadków nie trzeba było długo czekać.
8 stycznia doszło do katastrofy
samolotu lecącego z Teheranu
do Kijowa. Został on zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą. Jak poinformował
rzecznik armii, zestrzelenie
"nie było intencjonalne" i
"doszło do błędu ludzkiego".
Wcześniej utrzymywał, że to
nie Irańczycy odpowiadali za
katastrofę. Dochodzenie w
sprawie trwa.

Na koniec pozwolę sobie przypomnieć, że w roku 1913 opinia
publiczna wypowiadała się o
wojnach bałkańskich jako o
czymś tak oddalonym od europejskiej rzeczywistości, że nie
sposób nawet przypuszczać, by
mające tam miejsce potyczki
jakkolwiek wpłynęły na losy
centralnej i zachodniej Europy.
W czerwcu 1914 doszło do zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, co w zaledwie miesiąc przyczyniło się do
wybuchu wojny, która na zawsze odmieniła losy świata. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że wydarzenia z 1914 roku
nie powtórzyły się w 2020. A
historia, jak wiadomo, lubi się
powtarzać.

Prawie w tym samym czasie
ostrzelano stanowisko armii
amerykańskiej w Iraku. Rząd
irański oszacował ilość ofiar na
50 osób, natomiast Amerykanie oznajmili, że po ich stronie
nie zginął żaden żołnierz
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wolnoŚć w KoŚCIElE —
InSTRuKCja obSługI

Z

rozważań nad wolnością w Kościele można by stworzyć niemałą bibliotekę. Każdy dojrzały katolik stanął kiedyś przed dylematem, co
mu wolno, a co nie. Pytania na forach katolickich mogłyby stworzyć skalę od takich o ubiór
na Mszy do takich kwestionujących podstawowe prawdy wiary. Czy można być zatem wolnym w Kościele, a jeśli tak, to czy ta wolność ma
jakieś granice?
Kardynał John Henry Newman, konwertyta z
anglikanizmu na katolicyzm, w liście do księcia
Norfolku, w którym odpowiadał swoim anglikańskim przyjaciołom na to, że po ogłoszeniu
dogmatu o nieomylności papieża będzie musiał
stać się ślepo posłusznym wobec Rzymu, napisał: ,,gdyby trzeba było wmieszać religię do toastów poobiednich (..), to wypiłbym, owszem, toast na
cześć papieża – ale najpierw na cześć sumienia,
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a dopiero potem na cześć papieża”. Sumienie
powinno być zatem podstawową wykładnią postępowania i kształtowania światopoglądu
chrześcijanina i każdego człowieka, co potwierdzili w swoim nauczaniu papieże tacy jak Jan
XXIII czy Franciszek. Jest ono w chrześcijaństwie zarówno głosem Boga, jak i podporą intelektualną dla wiary. Każda prawda wiary, każdy
dogmat i każdy pogląd Kościoła zasługują na
rozważenie we własnym sumieniu.
Czy katolik może zatem nie zgadzać się we własnym sumieniem z Kościołem? Oczywiście, że
TAK i nie jest to bynajmniej wezwanie do teologicznej anarchii. Tak jak Bóg nikogo nie obdarza łaską bez jego aktu woli, tak Kościół nie
ma prawa wmuszać w kogokolwiek swojego
nauczania ,,dla jego dobra”. Wiara, jeśli ma być
prawdziwa, musi zostać przyjęta w pełni wolnie
i świadomie (nie kontestuję tu wartości chrztu
niemowląt, ale zachęcam do pogłębiania
wiary).
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Już starotestamentowa Mądrość Syracha głosi, że Bóg:,,
Dał im (ludziom) wolną wolę,
język i oczy, uszy i serce zdolne
do myślenia”. Sumienie, rozumiane jako narzędzie poszukiwania prawdy, a tym samym
Boga, jest zatem nieodłącznym
elementem chrześcijańskiego
postrzegania wolnej woli. Ludzie mają tutaj prawo również
błądzić. Logiczne jest zatem, że
w końcu ktoś nie zgodzi się z
jakimś elementem doktryny
Kościoła.

Ale co wtedy? Żeby się z czymś
nie zgodzić, trzeba to poznać i
w miarę możliwości zrozumieć.
Wszelkie wątpliwości w sprawach nauczania Kościoła powinny być więc motorem napędowym do zgłębienia danego
tematu. Nie można powiedzieć,
że jest się katolikiem, jeśli nie
kocha się Kościoła, a tym samym nie próbuje się go poznać. Zderzenie się z kościelną
apologetyką jest tu konieczne.
Mówienie: ,,nie zgadzam się z
Kościołem, ale nie mam czasu
czytać, co o tym pisze” jest zwykłą ignorancją.
Paweł z Tarsu pisze w liście do
Filipian: ,,Wszystko mi wolno,
ale nie wszystko przynosi korzyść”. Wolność musi się zatem
łączyć z dojrzałością i odpowiedzialnością, jaka ciąży na człowieku za posługiwanie się su-
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mieniem w sprawach wiary.
Przede wszystkim trzeba uważać, żeby nie stać się fałszywym
prorokiem. Czym innym jest
podzielić się swoimi obiekcjami z bliskimi lub kapłanem a
czym innym nabranie przekonania, że ma się jedyną łuszną
interpretację Biblii i rozgłaszanie tego w internecie. Potrzebna jest tu zatem pokora, świadomość, że można być w błędzie. Nie można tu mylić poszukiwania prawdy z zaspokajaniem własnej pychy i poczuciem wyższości nad całą rzeszą
teologów.
W skrajnych przypadkach może się to skończyć ekskomuniką, która nie musi być uroczyście nałożona, ale ma miejsce
na mocy samego faktu. Choć
brzmi to dosyć groźnie, gdyż w
historii łączyła się ona z żywym
zainteresowaniem Świętego
Oficjum, to ma ona, zwłaszcza
w dzisiejszych czasach, swoje
racjonalne uzasadnienie. W
epoce, jak to określił Benedykt
XVI, dyktatury relatywizmu
konieczne jest zachowanie
spójnej i czystej nauki Kościoła. Ekskomunika jest jedynie
narzędziem, by ją utrzymać.
Polega ona na wykluczeniu ze
wspólnoty Kościoła, które ma
raczej wymiar czasowy niż
ostateczny, choć wszystko zależy oczywiście od osoby obłożonej anatemą.

Jak ma się to do uczestnictwa w
życiu Kościoła? Jeśli chodzi o
udział w niedzielnej Mszy to
nie ma żadnych przeciwwskazań, jednak bardziej skomplikowana jest tu kwestia przyjmowania sakramentów, które
są również znakiem jedności z
Kościołem, a tym samym z jego
Magisterium. Jeśli ma się nieco
inne poglądy na sprawy obyczajowe, to raczej nie będzie to
duży problem w kwestii przystąpienia do Komunii. Sytuacja
zmienia się jednak, gdy chodzi
o podważanie dogmatów.
Każda osoba wierząca musi
przyjąć założenie, że Kościół
zachował naukę przekazaną
mu przez Chrystusa i apostołów, choć nie zawsze jej oczywiście przestrzega, a także, że od
dwóch tysięcy lat historii Kościół jest prowadzony przez
Ducha Świętego na drodze do
prawdy. Druga część tego sformułowania może nie być łatwa
do przyjęcia, gdyż Kościół w
swej historii wykształcił liczne
struktury grzechu jak Indeks
Ksiąg Zakazanych czy wspomniane już Święte Oficjum, ale
uwierzenie, że Duch Święty jakoś przebija się przez ten korporacyjny wymiar instytucji
Kościoła jest niezbędne, gdyż
wynika ono bezpośrednio ze
słów Chrystusa (J 14;16-17).
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Jeśli zatem ktoś uważa się za
katolika, to musi się w sprawach wiary i moralności z autorytetem Kościoła liczyć. Nie
stoi to w sprzeczności z prymatem sumienia, gdyż stanowi to
kryterium przynależności do
Kościoła katolickiego w ogóle.
Nie oznacza to też ślepego podążania za tym, co mówią hierarchowie kościelni, ale wezwanie do pokochania go w
sensie metafizycznym, pokochania obecności Chrystusa,
który w nim trwa mimo wszystko.
Tę miłość do Kościoła, niekiedy
bardzo trudną, można porównać do miłości małżeńskiej. Jeśli pojawiają się jakieś problemy, zarówno w związku, jak i w
sprawach wiary, to należy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić
do rozstania. Gdy ktoś ma problemy z jakimś elementem
doktryny to powinien dowiedzieć się w miarę możliwości
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jak najwięcej o tym, co Kościół
naucza w tej kwestii, porozmawiać z dobrym księdzem
otwartym na dialog, a gdy i to
nie pomoże to dopiero można
zacząć się zastanawiać nad
apostazją. Nie powinna to być
decyzja zbyt pochopna i szybka. Ludzkie poglądy się zmieniają, a procedura odejścia z
Kościoła jest dosyć skomplikowana.
Wielu ateistów zarzuca Kościołowi, że wprawdzie głosi miłosierdzie, ale każdy, kto nie wierzy w jego ,,bajeczki” zostanie
potępiony. Starożytna zasada ,,poza Kościołem nie ma
zbawienia” brzmi bardzo groźnie dla osób, które się Panu Bogu nie narzucają. Sobór watykański II naucza, że zbawienia
mogą dostąpić również ci, którzy: ,,szczerym sercem szukają
Boga i wolę Jego przez nakaz
sumienia starają się pod wpływem łaski wypełnić czynem”. Z

drugiej strony ,,Nie dostępuje
jednak zbawienia, choćby był
wcielony do Kościoła, ten, kto
nie trwając w miłości, pozostaje wprawdzie w łonie Kościoła
ciałem, ale nie sercem”.
Każdy jest zatem powołany do
wierności własnemu sumieniu
za wszelką cenę, bo to ono jest
tym, co daje człowiekowi wolność. Kościół zachęca każdego
do odpowiedzialnego korzystania z wolności, gdyż jest ona
istotą odpowiedzialnej wiary.
Podążanie za prawdą jest podstawowym prawem każdej osoby, a to prawda wyzwala, parafrazując słowa głównej postaci
chrześcijaństwa.
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o baSEballu Słów KIlKa

B

aseball – jedna z narodowych dyscyplin sportowych Stanów Zjednoczonych, która wywarła znaczny wpływ na tamtejsze życie,
kulturę oraz społeczeństwo. Korzenie baseballa
nie są do końca jasne. Jak większość elementów
kultury amerykańskiej, składają się z wielu
obyczajów, które zostały przywiezione przez
emigrantów ze Starego Kontynentu. Przypuszcza się, że pierwowzorami baseballa są angielski krykiet oraz palant, czyli polska gra, która
dotarła do Ameryki w XVII wieku (do brytyjskiej kolonii Jamestown).
Na początku XVIII wieku, zmodyfikowany krykiet stawał się coraz bardziej popularny
w miastach Ameryki. Zasady i przebieg rozgrywki różniły się w zależności od regionu. W
1845 roku w Nowym Jorku powstał pierwszy
klub baseballowy Knickerbockers, który, reformując zasady odmiany New-York--game, ustanowił pierwszy regulamin gry w baseball. Ówczesne zasady miały niebagatelny wpływ na
formę dzisiejszego baseballu. Właśnie wtedy
zapadła decyzja o ustaleniu stałych czterech
punktów – baz, które oznaczano białymi poduszkami. Ustanowiono również funkcję niezależnego sędziego, ograniczono liczbę zawodników drużyny oraz ustalono oficjalne wymiary
boiska.

fessional Base Ball Clubs, czyli pierwsza organizacja profesjonalnego baseballu, która uformowała pierwsze rozgrywki ligowe. Kluby należące do zrzeszenia zawarły nieformalną umowę
dotyczącą zakazu podpisywania kontraktów z
Afroamerykanami, którą zniesiono dopiero w
1947 roku.
Na początku XX wieku sport stał się krajowym
fenomenem. Masowo budowano ogromne stadiony, a w baseball grali uczniowie na szkolnych boiskach. W 1902 roku dwie profesjonalne
ligi baseballowe, National Baseball League i
American Baseball Association, podpisały
umowę, na mocy której rozgrywano najważniejsze mecze pomiędzy zwycięzcami owych lig. Do
dziś ta seria gier nazywana jest World Series,
które mimo sugerującej nazwy, są mistrzostwami tylko Ameryki Północnej.

W połowie XIX wieku, baseball nabierał popularności wśród wszystkich obywateli. Nawet
podczas wojny secesyjnej, obie strony konfliktu
rozgrywały mecze w swoich obozach. W 1847
została utworzona National League of Pro-
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Po zakończeniu II wojny światowej baseball
przeżywał swój złoty okres. Popularność sportu
osiągnęła wtedy swój szczyt. Rodziły się pierwsze gwiazdy, podpisywane były wielomilionowe
kontrakty. Baseball stał się integralną częścią
życia Amerykanów. Stadion stał się miejscem
dla całych rodzin czy grup przyjaciół, które
oprócz oglądania gry, chcą pogawędzić, popijając piwo i czasem zerknąć na akcję na boisku. W
przeciwieństwie do naszych rodzimych praktyk,
szczególnie lat 90-tych, kiedy mecze nierzadko
kończyły się bijatykami, amerykańskie trybuny
były miejscem spokojnych, niedzielnych spotkań.
Baseball był stylem życia, a jego ślady możemy
dostrzec w wielu, nadal używanych, angielskich
wyrażeniach, odnoszących się bezpośrednio do
nomenklatury dyscypliny. Zwrot to strike out
oznacza wyeliminowanie pałkarza przez miotacza, ale również poniesienie osobistej porażki,
na przykład niezaliczenia testu. W opowiadaniu
E. Hemingwaya „Stary człowiek i morze” tytułowy bohater, Santiago, kibic New York Yankees,
podczas codziennego przeglądania wyników
meczów, wielokrotnie wspomina o Joe DiMaggio, jednym z największych gwiazdorów swoich
czasów.
Krokiem milowym w zniesieniu segregacji rasowej w USA był pierwszy Afroamerykanin, który
podpisał kontrakt z Brooklyn Dodgers i zadeubitował 15 kwietnia 1947 roku. Co roku w ten
dzień, zawodnicy, trenerzy i sędziowe noszą
stroje z numerem 42, w którym występował Jackie Robinson.
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Niestety, czasy świetności tego sportu nie trwają
wiecznie. Mimo wielkiej popularności i statystycznie rosnących zarobków zawodników, panowało ogólne niezadowolenie, spowodowane
dysproporcjami
w wypłatach. Mniej znani gracze, którzy stanowią większość grupy profesjonalnych zawodników, doprowadzili do pierwszego strajku w 1981
roku. W wyniku siedmiotygodniowego zawieszenia nie rozegrano aż 713 gier. Drugi strajk miał
miejsce w 1994 roku. Spowodowany był tzw. salary cap. Według tej zasady, każdy z zespołów
ma odgórnie narzucony przez zarząd ligi limit,
według którego wypłacane mają być pensje zawodników. Protest zdezorganizował cały sezon.
Sezon 1994 był pierwszym od 1904 roku, w którym nie rozegrano meczów World Series.
Pomimo problemów w strukturze całej
ligi, baseball, obok koszykówki, futbolu amerykańskiego i hokeja, należy do ekskluzywnej grupy najważniejszych dyscyplin sportowych USA,
której nie zamierza opuszczać. Stadiony baseballowe nadal przyciągają tysiące kibiców, stacje telewizyjne podpisują kolejne kasowe kontrakty transmisyjne, a dyscyplina wraca na
igrzyska olimpijskie w 2020 roku. Jako powód
niecodziennego sukcesu baseballu można wskazywać piknikową atmosferę stadionu, która
przyciąga nie tylko zagorzałych kibiców, nastwionych na oglądanie rozgrywki, ale również
ludzi ceniących sobie spędzanie czasu w dobrym towarzystwie.
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Futbolowy Boxing Day

O

kres świąt Bożego Narodzenia kojarzy się
przede wszystkim z chwilą odpoczynku, możliwością spędzenia czasu wspólnie z rodziną oraz
duchową radością z powodu upamiętnienia
przyjścia na świat Mesjasza. Czas ten, mimo
ogromu obowiązków do spełnienia, jest zazwyczaj wolny od pracy i zajęć niezwiązanych z domem. Także w świecie piłki nożnej następuje
wówczas zakończenie pierwszej połowy sezonu,
dzięki czemu zawodnicy mają możliwość wyjazdu na upragniony urlop, regeneracji i spokojnego przygotowania do zmagań o najważniejsze cele w następnych miesiącach.
Sytuacja prezentuje się jednak zupełnie inaczej
w Wielkiej Brytanii, gdzie okres świąteczny nie
przynosi odpoczynku, a dwukrotne zintensyfikowanie wysiłków. W kraju tym przyjęła się bowiem tradycja, zgodnie z którą po porannym,
świątecznym spotkaniu, całe rodziny udają się
na stadiony i przed telewizory, aby wspólnie
kibicować swojej ukochanej drużynie.

FOT: THEWEEK.CO.UK
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Zwyczaj ten jest uhonorowaniem kluczowego
wydarzenia w historii piłki nożnej. Miało ono
miejsce 26 grudnia 1860 roku, kiedy to rozegrano pierwszy oficjalny mecz w tej dyscyplinie.
Spotkanie odbyło się pomiędzy dwoma drużynami, pochodzącymi z położonego w północnej
Anglii Sheffield: Hallam FC oraz Sheffield FC.
Wydarzenie to dało początek najstarszej i najpopularniejszej lidze piłkarskiej na świecie, a
tym samym stanowiło swoiste rozpoczęcie ery
futbolu. Od tamtego czasu Wielka Brytania stała się stolicą piłki nożnej i to na jej terytorium
panuje do dziś najwyższy poziom na świecie.
Początkowo świąteczne spotkania odbywały się
w ciągu dwóch dni, jednak po reformie z 1957 r.
ustalono, że wszystkie mecze tej wyjątkowej kolejki odbywać będą się 26 grudnia. Jest to jeden
z trzech takich przypadków, ponieważ do podobnej sytuacji dochodzi również w zmagania
noworoczne, a także ostatnią kolejkę sezonu. To
jednak Boxing Day jest dla kibiców największym świętem. W żaden inny dzień frekwencja
publiczności nie jest tak wysoka, na co obojętni
nie pozostają piłkarze.
Dzień ten w historii brytyjskiej Premier League
zasłynął jako moment największych zaskoczeń,
niesamowitych bramek i zwariowanych spotkań. Najbardziej w pamięć kibicom zapadła
prawdopodobnie kolejka rozegrana w 1963 r.,
kiedy to w 10 meczach padło aż 66 bramek. To
wynik wręcz nierealny i niepobity do dnia dzisiejszego. Z najciekawszych rezultatów warto
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wspomnieć zwycięstwo drużyny Fulham FC nad
Ipswich Town wynikiem 10:1, czy też trzymający
od początku do końca w napięciu mecz Tottenhamu z West Bromich Albion, zakończony remisem 4:4. Pamięć o tym dniu pozostanie na zawsze wśród futbolowych kibiców i będzie świeciła
w Księdze Rekordów Guinessa prawdopodobnie
do końca ludzkiej historii.
Wyjątkowe momenty w Boxing Day zdarzały się
jednak także w XXI w., czyli w czasach, gdy piłka
nożna weszła na dużo wyższy poziom i wyniki
typu 6:1 czy 2:8 są niemalże niespotykane. Warto
wspomnieć na przykład o spotkaniu z 2012 r.
pomiędzy walczącym o mistrzostwo Manchesterem United a utrzymującym się w środku tabeli
Newcastle United. Strzelanie tego dnia rozpoczął w 4 minucie J. Perch dając drużynie gości
niespodziewane prowadzenie. Na odpowiedź ,,Czerwonych Diabłów” trzeba było czekać
do 25 minuty, kiedy gola wyrównującego zdobył
obrońca Jonny Evans. Pech chciał, że zawodnik
ten zdobył kolejnego gola niecałe 3 minuty później, tym razem futbolówkę umieścił jednak nie
w siatce przeciwnika, a w swojej. Ponowne wyrównanie wyniku nastąpiło za sprawą kolejnego
z obrońców Manchesteru – Patrica Evry. Zawodnicy gości nie chcieli się jednak zadowolić
remisem, co skutkowało zdobyciem przez nich
kolejnej bramki. Nadzieję gospodarzom przywrócił niezawodny snajper Robin van Persie,
jednak nie był to koniec. Kiedy wszyscy myśleli,
że ten ekscytujący mecz zakończy się niesatysfakcjonującym dla obu zespołów wynikiem 3:3,
na boisku pojawił się rezerwowy napastnik
Manchesteru – Javier ,,Chicharito” Hernandez.
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Piłka znajdowała się z prawej strony pola karnego drużyny Newcastle. Wtedy doświadczony pomocnik ,,Czerwonych Diabłów” zdecydował się
na ostatnie, rozpaczliwe dośrodkowanie. Piłka
na długo zawisła w powietrzu, jednak ostatecznie przecięła całą linię obrony przyjezdnych i
wylądowała na stopie ,,Chicharito”, który wślizgiem umieścił ją w siatce. Euforia, jaka wybuchła wówczas na legendarnym stadionie Old
Trafford, do dziś budzi emocje w wielu kibicach.

Nawet tak niesamowite wspomnienia nie w pełni przekonują przeciwników Boxing Day. Prawda jest bowiem taka, że natężenie, z jakim muszą
rozgrywać mecze zawodnicy w tym okresie,
przerasta ludzkie możliwości. Piłkarze zamiast
spędzać święta z rodziną, grają spotkania co
drugi dzień, przez co narażeni są na groźne kontuzje i frustrację, która może zaowocować otrzymaniem czerwonej kartki od arbitra. Trudno
jest jednak wyobrazić sobie brytyjską Premier
League bez tego dnia, który jest stałym elementem narodowej tradycji i za każdym razem przynosi uwielbiane przez kibiców zaskoczenia. Na
dzień dzisiejszy nie ma mowy o jakiejkolwiek
zmianie w tym zakresie, z czego my – futbolowi
fani, powinniśmy się cieszyć. Pozostaje zatem w
ten świąteczny czas modlić się o zdrowie zawodników i rozkoszować tym, co w piłce nożnej najpiękniejsze – niezapomnianymi emocjami.
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być Czy nIE być
bIałoRuSInEM?
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edług danych z 2011 roku mniejszość
białoruska w Polsce liczy niespełna 44 tysiące
osób. Jednakże nie wszyscy podlascy Rusini
deklarują przynależność do niej – dlatego,
ostrożnie licząc, może ich być nawet 6-7 razy
więcej. Jak by nie patrzeć, jest to bardzo duża
społeczność - polscy Białorusini mają swoje organizacje, stowarzyszenia, festiwale, swojego
przedstawiciela w sejmie, no i mają swoją Cerkiew.
Pomimo tego mniejszość ta ma ogromny
problem z własną tożsamością. Wśród podlaskich Białorusinów zjawisko odrodzenia się,
“powrotu do łask” kultury ludowej nie jest widoczne tak dobrze jak wśród przedstawicieli
innych mniejszości. Kultura białoruska to kultura rodzinna, można by powiedzieć – wiejska,
a jej rozwojowi sprzyja bliskość rodziny i społeczności. Destrukcyjnie wpływa na nią nie tylko emigracja, ale nawet wyjazdy do większych
miast.
Dobrze obrazuje to przykład wydarzeń,
których stupięciolecie obchodzić będziemy w
przyszłym roku. W 1915 r. rozpoczęła się największa tragedia w dziejach Rusinów podlaskich. Mówi się na nią: “Bieżeństwo”. Było to
masowe wygnanie ludności (głównie prawosławnej) z zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego, zanim przeszedł przez te tereny front.
Pamięć o tych wydarzeniach przez lata przekazywana była ustnie, w rodzinach. Obecnie kryzys rodzinnych relacji oraz wymieranie pokole-
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jaK nIE być, To KIM być?)

nia bieżeńców powoduje, że ta tragedia wymyka się zbiorowej pamięci, przestaje spajać społeczność. Owszem, nie są to jeszcze wydarzenia
zapomniane, ale często nie niosą one już ze sobą bagażu emocjonalnego, kluczowego dla
wzmacniania tożsamości.
Wspomniałem o Cerkwi - ma ona moim
zdaniem kluczowe znaczenie dla zachowania
bogatej i pięknej kultury podlaskich Białorusinów. Nieszczęsne czasy, w których przyszło
nam żyć, przyniosły kryzys Cerkwi, a wraz z nim
postępującą laicyzację. Ludność tego regionu
od lat dzieli się na “polską” i “(biało)ruską”, zaś
kryterium podziału stanowi wyznawana religia
lub tradycja pielęgnowana w domu rodzinnym.
Stopniowe odchodzenie od Cerkwi jest tak naprawdę odchodzeniem od podstaw własnej kultury, odcinaniem się od tradycji i tym samym
skazaniem jej na wymarcie.
Ciekawa jest również kwestia języka.
Otóż z moich prywatnych obserwacji wynika, że
język białoruski po prostu nie jest modny. Weźmy na przykład łemkowski: wśród młodych
Łemków popularna jest nauka tego języka,
przez co powoli staje się on bardziej współczesny, mający określoną “wartość użytkową”. To
powoduje, że mimo małej liczby Łemków ich
język jest wciąż żywy i zasadniczo ma się dobrze. Podobnie rzecz ma się z Kaszubami, którzy posługiwanie się językiem kaszubskim uważają za powód do dumy. Odnoszę wrażenie, że
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na Podlasiu renesans kultury ludowej jeszcze
nie nastąpił, a wiele osób rusińskie pochodzenie
uważa raczej za coś, co należy ukrywać, a nie
czym należy się chwalić.

FOT: WNP.PL
Do tego dochodzą konflikty. W województwie podlaskim mieszka ponad 1 mln osób,
z czego ok. 200-300 tys. jest wyznania prawosławnego. Kiedy dochodzi do sporów na tle wyznaniowo-etnicznym, w większości wypadków
stroną poszkodowaną zdaje się właśnie ludność
ruska. Przypomnijmy chociażby sprawę
“Burego” (Romualda Rajsa), przez niektórych
uważanego za narodowego bohatera, przez innych za zbrodniarza, który wymordował całe
rodziny, m.in. we wsi Zaleszany (że niby byli komunistami... a, jak wiadomo “raz sierpem, raz
młotem...”). Środowiska narodowe od lat organizują w Hajnówce marsze ku pamięci tego człowieka i nikt nic z tym nie robi, mamy w końcu
wolność zgromadzeń. Ciągnące się od lat konflikty i spory wywołują ogromne społeczne napięcie, którego wyrazem są incydenty takie jak
ten z 2011 roku, kiedy zniszczono ule prawosławnemu mnichowi, śp. ojcu Gabrielowi, a także krzyż nad bramą jego skitu (pustelni) w Odrynkach.
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Podlasie staje się coraz popularniejszym
kierunkiem turystycznym – coraz więcej ludzi
podróżuje do Białowieży i okolic, żeby pooddychać czystym powietrzem, odpocząć. I mogłoby
się wydawać, że turystyka jest nadzieją na kulturalne odrodzenie regionu, ale, jak to bywa, i tu
jest pewien haczyk. Otóż Podlasie słynie ze swoich żubrów, dzikich, “niezbadanych” terenów,
ewentualnie architektury. Nikt nie zwraca uwagi na kulturę, która tę architekturę wytworzyła
– tej pozwala się powoli umierać pod natłokiem
turystów robiących sobie selfies w “krainie
otwartych okiennic”.
Mogłoby się wydawać, że kultura Rusinów podlaskich jest ukorzeniona na tyle mocno,
że w perspektywie najbliższych lat mieć się będzie wystarczająco dobrze. Jednakże pomimo
dużej liczebności oraz poczucia własnej odrębności, przedstawiciele tej mniejszości nie są bynajmniej odporni na procesy, które niszczą
mniejsze kultury. Ożywianie folkloru, tak dzisiaj
popularne w innych mniejszościowych społecznościach, nie jest w tym wypadku specjalnie widoczne, a to powoduje, że kultura białoruska na
Podlasiu jest zagrożona na równi ze znacznie
mniejszymi, zanika wręcz szybciej niż one. Oczywiście, nic nie jest jeszcze przesądzone, jednakże
odrodzenie się tradycji wymaga aktywizacji nie
tylko strony rusińskiej. Kluczowa jest pomoc
zarówno państwa, jak i Polaków. Niestety, jak
wiadomo, polskie społeczeństwo jest raczej
chłodno nastawione do wszystkiego, co “ruskie”,
dlatego, dopóki nie przezwycięży się tej niechęci, można przewidywać, że wszelkie działania
okażą się płonne. Rozróżnić trzeba również
“utrzymanie przy życiu” od zamykania w skansenach i muzeach etnograficznych. Słowem, z czegoś, co powoli staje się białoruskim folklorem
Podlasia, ponownie należałoby stworzyć kulturę
podlaskich Białorusinów.
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jEdEn PaPIEż PowIE „tak”,
Inny PaPIEż PowIE „nie”
recenzja filmu „dwóCh PaPIEży”

K

wiecień 2005 roku. Cały świat opłakuje
niedawno zmarłego Jana Pawła II, głowy państw z całego świata składają kondolencje, pogrzeb gromadzi tłumy wiernych. Tymczasem
wśród kardynałów toczy się polityczna gra,
związana z wyborem nowego papieża. Jedni popierają niemieckiego kardynała o konserwatywnych poglądach Josepha Ratzingera, inni
natomiast dają szansę Argentyńczykowi Jorge
Bergolio (późniejszemu Franciszkowi) – zwolennikowi postępu i reform Kościoła, który
uważa siebie za ostatnią osobę, która mogłaby
na Tronie Piotrowym zasiąść. Podczas konklawe wybrany zostaje Ratzinger, który przyjmuje
imię Benedykt XVI i rozpoczyna swoją posługę
jako Ojciec Święty. Bergolio do Rzymu wraca 6
lat później. Zniesmaczony kierunkiem, jaki obrał nowy papież (a za nim cały Kościół Katolicki), pragnie zrezygnować z funkcji kardynała i
odejść na emeryturę. Benedykt dostrzega w nim
jednak perfekcyjnego kandydata na swojego
następcę.

Pierwszym z obszarów, na którym według mnie
„Dwóch papieży” broni się najsilniej, jest fabuła. Historia ukazana w filmie wydaje się z pozoru nieciekawa, jest jednak znakomicie opowiedziana. Dwóch kapłanów, diametralnie różniących się poglądami, lecz mimo to potrafiących
znaleźć wspólny język. Film brawurowo przeprowadza nas przez odwieczny konflikt dwóch
Kościołów: postępowego, który na pierwszym
miejscu stawia wiernego, oraz tradycyjnego,
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skupionego bardziej na samym sobie. Oglądając „Dwóch papieży”, bałem się gloryfikacji papieża Franciszka; przeżyłem jednak pozytywne
rozczarowanie. Film nie stawia go jako autorytetu moralnego – wręcz przeciwnie, nie boi się
pokazać tej bardziej „ludzkiej” (w każdym tego
słowa znaczeniu) strony Argentyńczyka. Reżyser Fernando Meirelles (nominowany do Oscara za film „Miasto Boga”) ciekawie wprowadza
wątek dawnych grzechów Bergolio, zachowawczo odsłaniając nam kurtynę, okrywającą tajemniczą przeszłość Franciszka.

FOT: WPROST.PL
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Na równie wysokim poziomie
stoi aktorstwo. Jonathan Pryce
i Anthony Hopkins dają popis
gry aktorskiej znakomicie
wcielając się w postacie - kolejno Franciszka i Benedykta.
Ratzinger Hopkinsa ukazany
jest jako męczennik, przygnieciony przez swoje stanowisko.
Bergolio, widząc to, otwarcie
przyznaje, że nie nadaje się na
papieża i mówi Benedyktowi
zaskakująco stanowcze „nie”.
„Chemia” pomiędzy bohaterami zdaje się rosnąć z każdym
dialogiem, będącym zderzeniem ich całkowicie odmiennych charakterów. Dialogi
brzmią świetnie także z innej
przyczyny – bije od nich naturalność. Sama rozmowa między Benedyktem a Francisz-

kiem, rozpoczęta w watykańskich ogrodach oliwnych i zakończona dnia następnego w
Kaplicy Sekstyńskiej, jest
prawdziwą szkołą scenariopisarstwa, świetnie balansując
między kłótnią a spowiedzią.
Warto też zaznaczyć, że w filmie kwestie są wypowiadane
aż w pięciu różnych językach –
zaczynając od hiszpańskiego,
kończąc na łacinie.

„Dwóch papieży” nie próbuje
być ani biografią, ani tym bardziej dokumentem o żadnym z
papieży. Nie nagłośni skandalu, nie zaatakuje Kościoła Katolickiego. Jest po prostu miłym
kinem kumplowskim i trzeba
przyznać, że wychodzi mu to
świetnie. Film można obejrzeć
w serwisie streamingowym
Netflix.

W obrazie Fernando Meirellesa
można wyróżnić także piękne
ujęcia na ogrody watykańskie
czy samą Stolicę Apostolską
„od wewnątrz”. Ciekawie prezentuje się również ścieżka
dźwiękowa, mieszając muzykę
klasyczną (uwielbianą przez
Benedykta) i popularną (bliską
sercu Franciszka).

FOT: WPROST.PL

GONIEC ZAMOYSKI STYCZEŃ 2020

19

RozuM I godnoŚć Człowieka — Recenzja

K

siążki blogerów, youtuberów lub wszelkiej maści innych internetowych twórców nigdy nie cieszyły się wielkim uznaniem. Powszechniej nadal uważa się, że pisaniem powinni zajmować się ludzie, dla których jest to
podstawowe źródło dochodu. Jest to stereotyp
niezwykle krzywdzący, jednak potwierdzają go
dotychczasowe dzieła internetowych person.
Tworzyli oni mało ambitne poradniki czy książki, w których pojawia się więcej obrazków niż
tekstu. Ostra krytyka tychże dzieł spowodowała, że na rynku od dawna nie wydano nic napisanego przez ,,człowieka z internetu”. Krzysztof
Gonciarz i Bartek Przybyszewski postanowili,
że trzeba w tej sprawie coś zmienić.
O pierwszym z tych dwóch twórców z pewnością wielu osobom było dane słyszeć. To prowadzący dwóch kanałów na Youtube, współwłaściciel japońskiej firmy, vloger, podróżnik, filmowiec, artysta. I tym razem nie przesadziłem z
liczbą epitetów.

FOT: EVENEA.PL
Działa od ponad dekady, szanowany przede
wszystkim za profesjonalizm w każdym ze swo-
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ich projektów. Tymczasem Bartka Przybyszewskiego możecie kojarzyć z Gazety.pl, chociaż nie
można porównywać jego popularności do rozpoznawalności Gonciarza. Między innymi dlatego to życie Krzysztofa jest jedną z istotniejszych kwestii poruszanych w książce ,,Rozum i
godność człowieka”.

Warto na wstępie zaznaczyć, że nie trzeba się
obawiać kolejnej, powtarzalnej biografii internetowego twórcy z mocno wygórowanym “ego”.
Książka jest raczej wywiadem-rzeką, w którym
życiorys Gonciarza jest tylko tłem, wprowadzeniem do szerszej dyskusji na przeróżne tematy.
Przykładowo, rozmowa o pierwszym kontakcie
Krzysztofa z internetem i jego pierwszej pracy
jako redaktora, skłaniają autorów do rozważań
na tematy związane z początkami sieci w Polsce, a także jej wpływem na rzeczywistość. Mimo to, wciąż można dowiedzieć się kilku ciekawych, zaskakujących faktów z przeszłości
Krzysztofa Gonciarza. Coś dla zagorzałych fanów, ale spodoba się także osobom, które po raz
pierwszy słyszą o kimś takim.
Jeśli miałbym wskazać coś, co najbardziej urzekło mnie w ,,Rozumie i godności człowieka”, to
byłby to z pewnością humor oraz przemyślenia
Gonciarza i Przybyszewskiego. Mimo że panowie mają trzydzieste urodziny już dawno za sobą, wciąż potrafią rozbawić młodszego o niecałe dwie dekady odbiorcę. To zadziwiające, jak
książka genialnie łączy uniwersalny humor z
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całkiem poważnymi przemyśleniami. Rozdziały takie jak: ,,
Chłop przebrany za babę”,
“Sztuka składania papieru toaletowego” lub ,,Duże ilości naraz Gonciarza’’, potrafią kryć w
sobie istotną wartość merytoryczną. Książkę wyróżnia również dość luźne podejście co do
jej tworzenia. Krzysztof Gonciarz nie staje w ogniu niewygodnych pytań, które mają za
zadanie wywlec na światło
dzienne jego najskrytsze sekrety. Jest to raczej rozmowa
dwóch znajomych, podczas
której również Bartek Przybyszewski odpowiada na parę
ciekawych pytań.
Częścią książki, którą wprost
ubóstwiam, jest rozdział zatytułowany ,,O sobie”. Można by
pomyśleć, że będzie to moment, w którym Krzysztof rozwieje parę wątpliwości na swój
temat i opowie o tematach z
nim związanych. I tak rzeczy-
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wiście jest. Jednak ogromną
rolę w tym rozdziale odgrywa
doświadczenie życiowe Gonciarza. ,,O sobie” to podróż
przez świat uczuciowych relacji, opowieść o drodze do sukcesu oraz o tym, jak sam sukces
wpływa na osobowość. To odczucia człowieka, który, kursując między Warszawą a Tokio,
w przerwie przebiega maraton
w Nowym Jorku. Znajdziemy
również dylematy artysty, prezentującego swoją wystawę w
jednym z większych krakowskich muzeów, a jednak wciąż
nie czującego się ,,prawdziwym
twórcą”.

nej, twórczej i ciekawej części
internetu, która być może powinna być dla nas wszystkich
inspiracją.
Lektura, która potrafiła rozbawić mnie do łez, by chwilę poźniej wprowadzić mnie w zakłopotanie. Szczerze polecam,
również tym, którzy wcześniej
nie interesowali się twórczością Gonciarza.

W mojej opinii, ,,Rozum i godność człowieka” to zerwanie ze
stereotypem, który przedstawiłem na początku. Próba pokazania, że youtuberzy nie tylko
zarabiają na reklamach, wygłupiają się przed kamerą i ,,nigdy
nie znajdą normalnej pracy”.
Przedstawienie bardziej ambit-
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dzIEŃ Sgh

W

środę, 11 grudnia 2019r., w murach naszej
szkoły klasa 2e wraz z Wychowawcą miała przyjemność
przeprowadzić Dzień SGH.
Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością oraz zaangażowaniem przygotowując
wydarzenie.

Powstało wiele atrakcji,
m.in. stoiska tematyczne, kahoot, mających na celu sprawdzenie bądź poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu zagadnień
geograficznoekonomicznych. Wydarzenie
skierowane było głownie do
klas pierwszych i drugich, natomiast ku miłemu zaskoczeniu, wzbudziło również znaczące zainteresowanie wśród
uczniów z klas maturalnych.
Zachęcającym aspektem do
wzięcia udziału była możliwość wygrywania nagród. Miłym akcentem Dnia SGH była
również kawiarenka usytułowana na pierwszym piętrze, w
której można było zakupić różnego rodzaju ciasta
i ciasteczka, a cały jej dochód przeznaczony został na cele charytatywne.

Wydarzenie rozpoczynało przeprowadzenie pierwszego etapu kahoot’a w klasach
pierwszych, drugich oraz w
klasie 3e. Z każdej z tych klas
wyłoniony zwycięzca dostawał
się do drugiego, finałowego
etapu kahoot’a. Pierwsze trzy
miejsca otrzymały zasłużone
nagrody.
W międzyczasie, przez cały dzień, podczas trwania przerw, funkcjonowało sześć stoisk tematycznych. Rozmieszczone po dwa
na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, zachęcały społeczność szkolną do zdobywania
stempelków za swoją wiedze.
Osoby, którym udało się zdobyć stempelek na każdym stoisku, wrzucały karteczki ze
stempelkami i swoimi personaliami do urny, z której następnie wylosowano sześć
osób, które otrzymały nagrody. Następnie, po zakończonych rywalizacjach, na klasę
2e czekały gry i zabawy dydak-

tyczne pod patronatem Pani
Sauter i Pani SiennickiejOlzackiej, które miały pogłębić
zainteresowania uczniów z zakresu przedsiębiorczości.
Dzień SGH był nie tylko
nieocenioną okazją do sprawdzenia; poszerzenia własnej
wiedzy, wygrania licznych nagród, wsparcia pieniężnego
dla Interwencyjnego Ośrodka
Preadopcyjnego
w
Otwocku, ale i również doskonałą możliwością integracji
między klasami naszej szkoły.
Wydarzenie było również ciekawym urozmaiceniem zwykłego, szarego, grudniowego
dnia.
Gratulacje dla wszystkich zwycięzców!

FOT: BRANDINGMONITOR.PL
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udzie! Wiedźmak potrzebny
albo inny śmiałek, co to mieczem machać by potrafił. We
wsi naszej, Michałowicach koło Zamościa, licho straszliwe
się zalęgło i ludzi porządnych
niepokoi dniami i nocami! I
nie jest to monstrum zwykłe,
topielec jaki albo ghul pospolity. Powiadam, poczwara ta
od Belzebuba samego pochodzi i naturę prawdziwie diabelską posiada.

Problemy i niepokoje
nasze z grubsza z początkiem
roku szkolnego się zaczęły.
Wtedy to u młodego Zbyszka
poczęły pojawiać się pierwsze
objawy zmory, co to nas
wszystkich później w biedę
srogą wpędziła. Zbyszko, zawsze był to chłopak zaradny i
mądry. Tym większy dziw
brał, gdy nagle zgłupiał doszczętnie i zmysły mu się pomieszały! Znienacka rachowania umiejętność kompletnie
zatracił, a w geometryi opuścił
się tak, że jedne, co potrafił, to
patrzeć godzinami na te proste i kąty przedziwne, atoli do
rozwiązania żadnego się nie
przybliżając. W tymże czasie

mnogo pał w kajecie belferskim Zbyszkowi się nadarzyło
i zbito go za karę rzemieniem
skórzanym.
Nie był to aliści wyrok
słuszny, bowiem z czasem
choroba ta nie tylko Zbyszka
zaatakowała. W całym siole
jedynki ludzie dostawać poczęli i z poprawami nauczyciele się nie wyrabiali. Straszna bieda zapanowała i nadzieję wszelką żeśmy potracili.
Jedne, co ludzie tera robią, to
w księgach siedzą po nocach i
uczyć się próbują. Nie śpią,
nie jedzą, tylko spamiętują
formuły mądre i wzory, nic
jednak zmorze dotąd nie zaradziło.
Babka miejscowa gada,
że biedę przyniosło monstrum, Pałownicą zwane. Ponoć w 109 obrało swoje leże i
tam straszy i uroki swoje rzuca. Nikt wprawdzie pałownicy
na własne oczy nie widział,
bowiem kto spotkał kreaturę,
rychło z poprawkami sierpniowymi się spotyka. Wieść
gminna jednak niesie, że poczwara ma długie szpony w
kształcie „1”, mordę przebrzydłą z kłami strasznymi, ubiera
się zaś w łachman z oblanych

klasówek uszyty. Kryje się pono w starych sprzętach, co
Wielką Wojnę jeszcze pamiętają, i wychodzi niesłychanie
rzadko. Jedyne, po czym można poznać, że pałownica leże
swoje opuszcza, to że profesorskie paluszki podjada
ukradkiem – jest to bowiem
łakomczuch obrzydliwy i w
słonym się lubuje.
Jak widać, w wielkiej
potrzebie dobrzy ludzie w Michałowicach się znajdują. Każdy odważny, kto zgładzi potwora mieczem czy też sztuką
magiczną, nie tylko dozgonnej
wdzięczności oczekiwać może,
ale również zapłaty godnej i
sowitej. Nie jest to wieś przesadnie bogata, jednak nawet
my skarby swoje posiadamy.
Kto bowiem problem nasz
rozwiąże, w nagrodę dostanie
zwoje pradawne z klasówkami
mistrza Bugaja i arcymistrzyni Korczyńskiej. Gra jest warta
świeczki, a i co dobrego można w świecie zrobić, ludziom
pospolitym pomóc.
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Gwiazda

Czarne grudy ziemi
śnieg, spod serca
Lód, sprzed wieków
On
stoi na stole, przybity
Milczy krwią i łzami ćwieków
Pod zieloną włócznią igieł
Skrzy się słoma, niby diament
Urodziny Jego,
już nigdy
Nie będą takie same
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KwITnąCE juTRo

Tam w okopach świętej trójcy

gdzie mrok w mrok ugodził
siedli księża i zabójcy
wielki strach ich wtedy trwożył

Strach przed niepewnością jutra
kwitnącego w krwawym słońcu
ciała ich skrywały futra
myśli skupione na końcu
Tam przesiadywali długo
raz przy krześle pstro obitym

raz przy tym strojonym strugą
żaden nie czuł się domytym
Dziś przy flarach i balistach

ginących i mężnych "glizdach"
Świat rozpada się na nowo
deptany czerwoną nogą
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Znaki zapytania
Zamoyszczaka
Dlaczego już w poniedziałek kończą mi się siły?
Dlaczego ten świat musi być dla mnie niemiły?
Dlaczego siedzę w tej ławce bez celu?
Dlaczego mam znać izotopy helu?

Dlaczego nawiedza mnie ten koszmar Sinusa?
Dlaczego zamiast minusa, znowu dałem plusa?
Dlaczego tak trudne są te zadania maturalne?
Dlaczego stosuję w nich obliczenia astralne?
Dlaczego, zamiast iksa, na teście siebie szukam?

Dlaczego mnożąc przez zero, nikogo nie oszukam?

Dlaczego musze znać Mickiewicza dzieje?
Dlaczego już na wstępie tracę nadzieję?
Dlaczego mam przeczytać Młodego Wertera?
Dlaczego zaraz trafi mnie jasna cholera?
Dlaczego, zamiast znajomych, mam tylko Tadeusza?
Dlaczego jak go czytam, cierpi moja dusza?

Dlaczego na żadne z tych pytań nie ma odpowiedzi?
Dlaczego nie mogę dostać jakiejś podpowiedzi?
Dlaczego gdy pytasz: po co mi to zmaganie?
Dlaczego wtedy znam odpowiedź na to pytanie?
Dlaczego wiem, że wytrzymam w tym trudzie?
Ponieważ wystarczą mi ci wspaniali ludzie.
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złoTE

USTA
,,Walisz Platonem’’
~ p. prof. Emilia Kędziorek o wypowiedzi ucznia
,,Masa upadłościowa LSD”
~ p.prof. Przemysław Poniatowski o partii SLD

,, Dorosłego człowieka odróżnia od zwierzęcia i ciebie to, że panuje nad swoimi odruchami”
~ p.prof. Michał Deniziak
,, Jak jeszcze raz usłyszę, że zamiast Koheleta mówicie kohlet, to przysięgam że zrobię
z tej osoby kotlet!”
~ p.prof. Michał Deniziak
,,Zachowujcie się jak ludzie! Co? Zaraz może pieczątki na gang słodziaków zaczniecie
zbierać?”
~ p. prof. Leszek Kozłowski
,,Pod koniec lat 80. na świecie było tyle głowic nuklearnych, żeby zniszczyć ludzkość
w całości ponad 10 razy. Przeżyłyby może karaluchy. Koty nie, bo mają tylko 9 żyć”
~ p. prof. Leszek Kozłowski
„U: O ku*wa!

A. S.: To jest dobry komentarz do tego zadania.”
~ p. prof. Adam Skalmierski
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