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Gazetka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu

Witamy serdecznie wszystkich uczniów Banacha w nowym roku
szkolnym!
Wrzesień, jak zwykle, niesie ze sobą ciekawe wydarzenia. Mianowicie,
dlatego że są one, można by zaryzykować stwierdzenie, dość
paradoksalne w swej naturze. Dlaczego? Otóż sęk w tym, że każde z
nich, choć powtarza się cyklicznie z roku na rok i wydawać by się mogło,
nie powinno niczym zaskakiwać, przynosi ze sobą zawsze coś
niepowtarzalnego i wyjątkowego. Spojrzenia nowych Banachowiczów,
analizujące każdy szczegół budynku. Emocje związane z lekcjami i
nauczycielami. Nasza redakcja potrafi dojrzeć owe podmioty, dlatego
wspólnie przygotowaliśmy dla was wiele ciekawych artykułów. W
naszych szeregach zawitali nowi pasjonaci dziennikarskiego kunsztu
(serdecznie Was witamy!), którzy podzielili się swoimi pierwszymi
wrażeniami na temat życia w Banachu. Ponadto, swoje oczy możecie
nacieszyć relacją z Jarmarku św. Michała, tradycyjnymi, lecz za każdym
razem oryginalnymi, otrzęsinami oraz wspomnieniami z wakacji.
Nowy rok szkolny niesie ze sobą, również, kolejnych maturzystów,
dlatego czytelnicy mają okazję zapoznać się z odczuciami, jakie
towarzyszą jednej z naszych trzecioklasistek. Nawiązując do tego
tematu, zachęcamy do skorzystania z polonistycznych powtórek. W tym
numerze, pod lupę wzięliśmy, jakże bliską sercu każdego ucznia lekturę,
„Ferdydurke”. Dla amatorów nietuzinkowych muzeów przygotowaliśmy
kilka propozycji, które mogą umieścić w swoim planie zwiedzania, a na
deser coś o płci męskiej, czyli geneza „dnia chłopaka”.
Życzymy miłej lektury !

Redaktor Naczelna Ania Szwal

ROK MATURALNY
TO JUZ? Przecież niedawno byłam zagubionym pierwszaczkiem, a teraz nie dość, że
rocznik 97' jest najstarszy w szkole, to dodatkowo piszę w tym roku maturę. Jak się z tym
czuję? Strasznie. Masa nauki, dużo stresu, zmęczenie.. Jedyną rzeczą, która mnie pociesza
jest to, że po maturze będą długie wakacje, jednak do nich jeszcze
daleko...
Zapytałam Alicję i Ewelinę o odczucia związane z rokiem
maturalnym.
Alicja Krawczykiewicz: W klasie maturalnej czuję, że mam przed
sobą ogromne wyzwanie, odczuwam związany z tym stres.
Codzienne przygotowania do lekcji przeplatane z generalnym przygotowaniem do matury,
która ma tak duży wpływ na przyszłość, potrafi dać w kość. Tym bardziej, że dużo od siebie
oczekuję. Ogólnie, to jest jak w każdej klasie, nauka nauka nauka, tylko doszły rozmyślania
dotyczące matury.
Ewelina Pilarz: Jestem w szoku, że te, prawie, 2 lata tak szybko zleciały. Pamiętam, jak
dopiero co byłam na miejscu tegorocznych pierwszaków i bałam się, nowej szkoły, z nowymi
ludźmi. A teraz zbliża się matura, której się boję, ale wierzę, że wszyscy ją zdamy. Jest mi
też smutno, ponieważ wiem, że zostało nam tylko kilka wspólnych miesięcy w liceum i każdy
rozejdzie się w swoją stronę, utracimy kontakt z niektórymi znajomymi. I oczywiście nie mogę
doczekać się studniówki!
Jak widać, matura nie wiąże się tylko ze stresem, ale też ze
smutkiem. Każdy przywiązał się do tej szkoły, mimo tego, że jest
bardzo dużo nauki. Już po maturze będziemy musieli rozstać się
z murami Banacha.
Paulina Pieczarka

„Jarmark św. Michała”
Jarmark św. Michała. W tym roku impreza
obchodziła swój 20. jubileusz. Z uwagi na
to wydarzenie burmistrz i rada miasta
zapewnili mieszkańcom wiele różnych
atrakcji. Tradycyjnie Jarmark poprzedzał
korowód ulicami miasta. Rozpoczął się on
o godzinie 16:00 na dziedzińcu
Żagańskiego Pałacu Kultury. Uczestnicy
marszu zatrzymali się w Rynku, aby
wspólnie wysłuchać koncertu orkiestry
wojskowej. Pochód zakończył się na Placu
gen. Stanisława Maczka, na którym
nastąpiło uroczyste otwarcie Jarmarku.
Już drugi rok z rzędu scena była
ulokowana właśnie w tym miejscu, a
kramy rozstawiono wzdłuż ulicy Jana
Pawła II, Pomorskiej i Długiej. Wesołe
miasteczko cieszyło się ogromną
popularnością wśród żagańskiej

młodzieży. Karuzele oblegane były przez
tłumy nastolatków z naszego liceum.
Tegoroczny jarmark uświetniły występy
wielu gwiazd. W pierwszy dzień imprezy
Bob One i Bas Tajpan wspólnie
wprowadzili nas w klimaty reggae, a raper
Sobota zaprezentował swoje
najpopularniejsze utwory. Drugiego i
trzeciego dnia wysłuchaliśmy koncertów
popularnych polskich piosenkarzy - Rafała
Brzozowskiego i Andrzeja Piasecznego.
Tradycyjnie, żagańska młodzież miała
okazje zaprezentować swoje umiejętności
wokalne i taneczne na główniej scenie.
Jarmark zakończył się przepięknym
pokazem sztucznych ogni ,który zamknął
całe przedsięwzięcie.

Monika Grzybowska, Oskar Kilanowski

„Wakacje, wakacje i po wakacjach”
Wtorek, 1 Września w Banachu słychać pierwszy dzwonek. To może oznaczać tylko jednoskończył się nasz ,,summer-time”, którego co roku, z niecierpliwością oczekujemy przez 10
miesięcy. Wielu z nas ma jeszcze w pamięci czas tak zwanej „laby”. Dowiedzmy się zatem,
jak uczniowie naszej szkoły spędzili czas dwumiesięcznej sielanki wolnej od nauki.
Matylda Celewicz, klasa II A.

1. Jak nastrój po wakacjach? Z niecierpliwością wyczekiwałaś pierwszego dnia szkoły?
Strasznie byłam wymęczona po pierwszej klasie, więc długo wyczekiwałam tych wakacji! Ale
oczywiście minęły tak szybko, że nie byłam do końca zadowolona z ich końca. Chociaż z
drugiej strony cieszyłam się, że zobaczę swoich znajomych, bo naprawdę się za nimi
stęskniłam.

2. W te wakacje postawiłaś bardziej na aktywność (dużo się działo), czy na spokój,
(domek, ciekawa lektura)?
Dużo podróżowałam. Przez wakacje zwiedziłam naprawdę mnóstwo
pięknych miejsc, podróże to moja pasja, więc jak mam tylko chwilę
wolnego czasu, to poświęcam go właśnie na nie.

3. Gdzie spędziłaś tegoroczny ,,summer-time,,?
Pierwszych 10 dni lipca spędziłam na Obozie w Lloret de Mar ze
znajomymi, naprawdę polecam to miejsce! Każdy powinien chodź raz odwiedzić Lloret. Nie
obeszło się również bez spontanicznego wyjazdu ze znajomymi nad polskie morze. Koniec
wakacji spędziłam we Francji na łodzi- Wspaniałe przeżycie!

4. Podzielisz się z nami zainteresowaniami z wakacji? Ciekawe miejsce, ciekawy film,
ciekawa książka? Co szczególnie polecasz?
Jeżeli chodzi o rozrywkę, to zdecydowanie polecam właśnie Lloret. To miasto, które w ogóle
nie śpi. Jeśli ktoś w wakacje nastawia się na zabawę, to niech swój czas wolny spędzi
właśnie tam. Z kolei pięknych miejsc do zwiedzania i wyciszenia można doświadczyć na
południu Francji. Książka, która mnie zaintrygowała w te wakacje to, ,,jak przestać sie
martwić i zacząć żyć” Dale Carnegiego. Psychologiczna powieść, która naprawdę pozwala
zmienić podejście do życia - Polecam!

5. Czas wakacji, tak jak mówisz, to czas wielu wyjazdów, tych z rodziną, ale także tych w
gronie znajomych, bądź nieznajomych... Udało ci się nawiązać jakieś nowe znajomości?
Tak, udało mi się, nowi znajomi w wakacje to dla mnie podstawa. Hiszpania i Francja jest
pełna młodych ludzi zawsze chętnych do nowych znajomości!

6. Co najbardziej utkwiło ci w pamięci z tegorocznej dwumiesięcznej sielanki?

Najlepsze przeżycie, a w zasadzie nowa przygoda, którą zapamiętam z pewnością do końca
życia, to mieszkanie przez cały tydzień na łodzi. Było naprawdę dużo dobrej zabawy, ale też
pracy. Pomaganie przy śluzach łączące się z odpoczynkiem, czyli książką i opalaniem w
otoczeniu wody i natury to super rzecz!

Patryk Krukowski, klasa I C.

1. Jak wrażenia po pierwszych dwóch tygodniach
szkoły? Banach spełnia twoje oczekiwania?
Banach zdecydowanie spełnia moje oczekiwania i dodam coś jeszcze od siebie, wiem, że
minęło dopiero 2 tygodnie, ale cieszę się, że wybrałem akurat tę szkołę. Panuje tu świetna
atmosfera i są fajni ludzie.

2. Jak nastrój po wakacjach? Z niecierpliwością wyczekiwałeś pierwszego dnia szkoły?
Czy pocieszałeś się, że to tylko kolejne 10 miesięcy i znów odpoczniemy?
Dla wielu uczniów może zabrzmi to dziwnie. Ja z niecierpliwością czekałem na ten pierwszy
dzień w szkole, głównie ze względu na to, że to nowa szkoła, nowe środowisko i otoczenie.

3. W te wakacje postawiłeś bardziej na aktywność, dużo się działo, czy na spokój,
domek, ciekawa książka?
Postawiłem bardziej na aktywność fizyczną, codziennie wychodziłem na jakieś przejażdżki
rowerowe, spotykałem się z kolegami na boisku, by pograć w piłkę nożną. Nie przepadam za
siedzeniem w domu, tym bardziej, że na zewnątrz była taka słoneczna pogoda.
4.Podzielisz się z nami fascynacjami z wakacji? Ciekawe miejsce, ciekawy film, ciekawą
książkę? Co polecasz?
Co do miejsca to polecam wypoczynek nad morzem, można tam naprawdę wypocząć i być
w 100% zrelaksowanym 1 września. Na wieczory zachęcam do dobrych filmów
sensacyjnych, które potrafią odstresować.
5.Gdzie spędzałeś tegoroczny ,,summer-time,,?
W tym roku razem z rodziną postawiliśmy na Międzyzdroje, świetne miejsce do odpoczynku i
spotkań ze znajomymi, dużo się dzieje- Polecam!:)
6.Czas wakacji, to czas wyjazdów, tych z rodziną, ale także tych w gronie znajomych
bądź nieznajomych... Udało ci się nawiązać jakieś nowe znajomości?
Jasne, wakacje to świetny czas na nawiązywanie znajomości. Dużo nowych osób można
spotkać podczas, choćby zwykłej przejażdżki rowerem.
7.Co najbardziej zapadło ci w pamięci z tegorocznej, dwumiesięcznej sielanki?
Szczerze, to chyba najbardziej tegoroczne upały i spotkania z moją byłą klasą z gimnazjum.
Filip Klinowski

„Rozpoczęcie roku szkolnego”
Dla wszystkich uczniów liceum ogólnokształcącego im. Stefana Banacha, z dniem
pierwszego września wraz z godziną 8:00, rozpoczął się rok szkolny 2015/2016. Dla
większości uczniów tegoroczne wakacje z pewnością nie były wystarczająco długie, lecz
obowiązek szkolny dotyczy każdego z nas. Chcąc czy nie, stanęliśmy wszyscy razem
celebrując ten wspaniały dzień. Rzeczą równie ważną, zaraz obok inauguracji nowego roku
szkolnego, jest jubileuszowa rocznica naszej szkoły, bowiem "Banach" w tym roku szkolnym,
konkretniej w czerwcu, obchodzi swoje 70 urodziny.
Michał Kadłuczka

Dzień Chłopaka 2015
Kiedy jest Dzień Chłopaka, a kiedy jest dzień mężczyzny? Zbliża się 30 września, czyli
znany wśród młodzieży Dzień Chłopaka. Warto wiedzieć, że dwa dni po powszechnie
znanym i czczonym Dniu Kobiet jest obchodzony Dzień Mężczyzny, jednak nie jest tak
popularny jak wcześniej wspomniany 30 września.
Dzień Chłopaka czy Dzień Mężczyzn to święta, które powstały prawdopodobnie przez
analogię do Dnia Kobiet. Prawdopodobnie po raz pierwszy ten dzień był obchodzony w 1999
roku na wyspach Trinidad i Tobago. Różne daty wynikają zapewne z tego, że jest to święto
dość młode. W Trynidad i Tobago, podobnie jak w Indiach, po raz pierwszy obchodzono je 19
listopada, na Malcie 7 lutego, w Rosji i na Ukrainie 23 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii
7 października, w Kanadzie 25 listopada. W Wielkiej Brytanii i Irlandii „International Men's
Day”, czyli Dzień Chłopaka obchodzony jest 5 kwietnia.
Inne źródła podają, że, z kolei, oficjalnie ustanowionym
Światowym Dniem Mężczyzn jest 3 listopada.
Geneza tego święta w Polsce jest niejasna. Pewne jest
jednak, że z roku na rok zyskuje ono na popularności dzięki
mediom, a szczególnie Internetowi i portalom
społecznościowym. Jest to w pewnym sensie męski, albo
raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym
dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne
upominki, aby wyrazić swoją sympatię.
Być może, w przyszłości, oba te święta będziemy
obchodzić jednego dnia. Tak, czy inaczej zarówno
chłopakom jak i Panom 30 września życzymy wszystkiego
najlepszego!
Agata Kalisz kl. IIb

NOWI W SZEREGACH SZKOŁY
Jak mówi banachowska tradycja,
aby każdy pierwszak mógł stać się
prawowitym uczniem, musi przejść
specjalną uroczystość. Składa się ona z
dwóch części. Pierwsza, dotyczy
wręczenia symbolicznej tarczy szkoły, czyli
małej przypinki i łączy się z apelem oraz
obecnością całej szkoły. Druga część –
przygotowana przez najstarszych uczniów
szkoły – jest rodzajem zabawy,
zachęcenia do współpracy w nowych
klasach oraz poznania siebie nawzajem.

pytania zadawane przez Czarną Wróżkę.
Oprócz tego nowi banachowicze musieli
wejść w kolaborację ze swoimi
wychowawcami. Jedno z zadań polegało
na narysowaniu karykatury swojego
opiekuna, drugie natomiast zmusiło
nauczyciela do owinięcia swojego ucznia
papierem i zrobienia z niego, popularnego
z bajki „Kraina Lodu”, bałwanka Olafa. Na
koniec rozgrzał nas bieg z przeszkodami z
jajkiem na łyżce. Co dziwne, zawodnikom
szło to naprawdę dobrze!

W tym roku tematem przewodnim
całych Otrzęsin były „Bajki Disneya”.
Każda klasa losowała bajkę i musiała
przedstawić ją za pomocą scenki oraz
piosenki. Klasa IA trafiła na „Zaplątanych”;
IB wylosowała „Piękną i Bestię”, klasa IC –
„Księgę dżungli”, a ID – „Króla lwa”. W jury
zasiadły najbardziej złe i diaboliczne
postacie spotykane w książkach i filmach –
Cruella De Mon ze „101 dalmatyńczyków”,
Kapitan Hak z „Piotrusia Pana”, Diabolina
ze „Śpiącej Królewny”, Zła Królowa z
„Królewny Śnieżki” oraz Królowa Kier z
„Alicji w Krainie Czarów”.

Mimo dość wymagającego jury
nowi uczniowie mogli cieszyć się dużą
ilością punktów i aprobatą publiczności.
Wszyscy byli świetnie przygotowani i
niesamowicie sympatyczni, przez co
pojawiły się problemy z wyborem
najlepszej grupy. Zwycięzcami okazali się
przedstawiciele klasy IB której jeszcze raz
gratulujemy i życzymy mądrego
wykorzystania „n-ki”, którą dyrektor
przyznał w nagrodę wszystkim klasom.

Kolejny raz byliśmy pod wrażeniem
przygotowania najmłodszych uczniów.
Pomimo krótkiej znajomości oraz pobytu w
naszej szkole, swymi występami podbili
nasze serca. Jednak „zaprezentowanie
się” nie było jedyną konkurencją. Klasy
musiały wykazać się znajomością nie tylko
naszej szkoły, ale także najmniejszych
szczegółów z bajek, odpowiadając na

Kolejni uczniowie zostali oficjalnie
przyjęci w szeregi naszej szkoły. Teraz
przez następne trzy lata czeka ich ciężka
nauka, ale mamy nadzieję, że
przyzwyczają się do Banacha tak szybko,
jak my – prawie absolwenci.
Chcielibyśmy, również
podziękować każdemu, kto zaangażował
się w tegoroczne otrzęsiny, w
szczególności pani Agnieszce Kogut która
była koordynatorką całej zabawy.

Agata Barańska

OCZAMI PIERWSZAKA

Nadal nie mogę uwierzyć, że jestem w liceum, że mogę powiedzieć o sobie "jestem
licealistką". Ledwo oswoiłam się z mówieniem "chodzę do gimnazjum", a tu nagle bum! Już
jestem w liceum.
Do "Banacha" chodził mój brat, mój wujek, moje kuzynki i
w końcu trafiłam tu też ja.
Nie bałam się rozpoczęcia roku. W sumie jedyne co mnie
przerażało, to wielkość tej szkoły i liczba korytarzy oraz
schodów. (im więcej korytarzy, tym gorzej dla osób
mających taką orientacje w terenie jak ja. Im więcej
schodów tym gorzej dla mojej kondycji). Dlatego pragnę z
całego serca podziękować mojej koleżance z drugiej
klasy, która wzięła sobie za punkt honoru oprowadzenie
mnie po całej szkole i odprowadzanie na lekcje pod poszczególne klasy. (Bez Ciebie pewnie
nie dotarłabym na żadną lekcję.)
Moja klasa od początku była dość cicha, na szczęście trafiłam na kilka osób z byłego
gimnazjum, z którymi mogę pogadać na przerwach (na lekcjach też. Nie ma co ukrywać).
Pochodzę z Iłowej i nasza szkoła była dość mała, uczyło się w niej około 140 osób i jak to na
małą miejscowość przystało: „każdy znał każdego". Na korytarzach mijałam codziennie
znajome twarze i nagle trafiam w wir zupełnie obcych dla mnie ludzi. Nadal nie mogę się
przyzwyczaić do liczby osób, które mnie tutaj otaczają, zdaje mi się, że codziennie mijam
nowe twarze.
Jeśli chodzi o nauczycieli, to raczej nie mam co narzekać (chociaż zobaczymy co powiem za
rok), moi starsi znajomi nie mogli obyć się bez postraszenia mnie nauczycielkami
matematyki (tak, to zawsze musi być matematyka).
Wiele osób zachęcało mnie do wyboru tej szkoły. Jestem tu od niecałych dwóch tygodni,
przede mną jeszcze masa nauki, stresu i wiele chwil słabości, ale mogę chyba stwierdzić, że
dokonałam dobrego wyboru.
Ala Zator

W tym roku do grona uczniów Banacha dołączyło ponad 120 uczniów. O liceum krążą
różne legendy. Że na „mat-fizie” nie ma życia, a po „humanie” nie ma pracy. Nauczyciele są
potworami, a gdy ich nie ma, to dla uczniów jest święto... Myśląc o uczniach liceum ma się
przeważnie przed oczami obraz osoby dorosłej, miłej i inteligentnej. Często uczniowie
wchodząc do szkoły średniej, zastanawiają się, czy podołają roli ucznia i, czy dorównają
swoim starszym kolegom. Co tak naprawdę myślą pierwszoklasiści po pierwszych
tygodniach szkoły oraz jak odnajdują się w roli licealistów?
"I want to kill myself... Boję się, że nie zdam."
"Generalnie, wolałbym być w technikum.. Obiecali nam książki na kiermaszu, a ich
praktycznie nie było!" Żali się jeden z uczniów. Czyżby nasza szkoła była aż tak zła...? Na
szczęście niektórzy oceniają ją pozytywnie, dając jej "okejkę"
oraz potwierdzają, że szkoła "jest spoko".
"Trudno jest mi się określić, bo chodzimy tu dopiero dwa
tygodnie... Ludzie w klasie są (w większości) okay.
Nauczyciele również, chociaż są wymagający."
"Cieszę się, że tu przyszłam i, że na początku mamy okres
ochronny. Mimo to, już się boję tego, co nas czeka w
październiku, czy listopadzie, bo na pewno będzie ciężko..."
"No... Szkoła i nauczyciele są nawet okay. W gimnazjum było
gorzej. Tylko trochę matma i chemia mi się nie podobają."
"Czuje się tu bezpiecznie. Nauczyciele też trzymają poziom,
tak mi się zdaje... Tylko sala gimnastyczna mogłaby zostać
zmodernizowana. A i tak najlepszy jest radiowęzeł."
"Nauczyciele prowadzą ciekawe lekcje. Podoba mi się spokój
na korytarzu, nie to co w gimnazjum..."
"Mam wiele pomysłów, jak zmienić tę szkołę, ale nie wiem jak się za to zabrać... Mam
nadzieję jednak, że jakoś dam radę osiągnąć tu moje cele."
Jak widać, niektórym się jednak tutaj podoba, ale wszyscy zgodnie przyznają, że "to nie to
samo, co w gimnazjum, lecz trzeba się przyzwyczaić."

Letterbomb

Co można powiedzieć, co widzą pierwszaki ? Hmm.. „let me see”.
Nowa szkoła, nowi ludzie, nowi nauczyciele, dużo gabinetów, pięter, w pierwszym tygodniu
trzeba chodzić z planem lekcji w ręku, w drugim jednak, już nie, chyba, że ktoś naprawdę
musi, ponieważ ma mocną sklerozę.
Większość już „ogarnia” temat, orientuje się, co, gdzie i jak.
Dużo uczniów cieszy się tą ,, ochroną '', bo nauczyciele nie mogą wstawić jedynek, ale to nie
znaczy, że nie trzeba się na bieżąco uczyć. Nauczyciele już teraz nas hartują na ciężką
prace w liceum. Oczywiście nie dają na razie dużo zadań domowych, ale z drugiej strony jest
ich o połowę więcej, niż w gimnazjum , niektórzy pierwszoklasiści już teraz się zamartwiają
,,o jejku! Nie zdam!'', a to dopiero początek. Fakt, jest dużo materiału, mimo że to jeszcze
nic, gdyż dopiero mija drugi tydzień szkoły, ale trzeba wziąć się do solidnej pracy, ponieważ,
jak to mówią ,,Pierwsze wrażenie jest najważniejsze”. Tak, to prawda i może będzie ciężko,
ale w końcu z biegiem czasu, przyzwyczaimy się do bijącego rytmu, który jest w naszym
liceum .
~Jambo:)

Muzea, o których nigdy nie słyszałeś, a powinieneś



Muzeum Gwizdka

Znajduje się w miejscowości Gwizdały, w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa.
Muzeum funkcjonuje już szesnaście lat i przyciąga coraz większą grupę turystów. W
muzeum można zobaczyć kilka tysięcy różnego rodzaju gwizdków: policyjnych, wojskowych,
sportowych, drewnianych oraz wiele innych. Pomysł wydaje się może nieco absurdalny, ale
w tym tkwi cała atrakcja!



Muzeum Tanich Win

Miłośnik wina świetnie odnajdzie się w Szklarskiej Porębie. Po nacieszeniu się pięknym
krajobrazem tego miasta, istnieje możliwość relaksu w prywatnym Muzeum Tanich Win.
Można znaleźć z nim ponad sto butelek oraz kilkaset etykiet taniego wina. Jedną z atrakcji
jest również spróbowanie win, istnieje możliwość nabycia co ciekawszych „eksponatów”.



Muzeum Produkcji Zapałek

Zakład, zajmujący się produkcją zapałek w Częstochowie to pierwsze takie miejsce w
Polsce. W fabryce, na której terenie znajduje się muzeum, nadal produkuje się zapałki.
Można tutaj zobaczyć, jak wygląda taka produkcja, która – wbrew pozorom – nie jest
prymitywna. W jednej z sal znajdują się różne pudełka po zapałkach, między innymi z okresu
dwudziestolecia międzywojennego.



Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli

Znajduje się w kopalni złota w Złotym Stoku. W ofercie muzeum obecne są tablice
ostrzegawcze i inne z czasów socjalizmu. Wiele z eksponatów, wywołuje szeroki uśmiech na
twarzach odwiedzających, to miejsce, turystów.

Viltis

LEKTURY W
PIGUŁCE
Wspaniała „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza
Plan przygód Józia:
1. Sen trzydziestoletniego Józia, przenoszący go w czasy dzieciństwa.
2. Przebudzenie, spotkanie własnego sobowtóra.
3. Pojawienie się profesora Pimko w pokoju bohatera.
4. Józio zmieniony w chłopca.
5. Zapisanie przez belfra do szkoły.
6. Zetknięcie z uczniami i wrażenie snu na jawie.
7. Dziwny sposób prowadzenia lekcji przez nauczycieli i dziwne zachowania uczniów.
8. Pojedynek Miętusa z Syfonem na miny.
9. Zamieszkanie u państwa Młodziaków.
10. Stopniowa akceptacja nowej rzeczywistości i otoczenia.
11. Wiara w „nowoczesność”.
12. Częste odwiedziny Pimki u Młodziaków i potajemne spotkania Miętalskiego z ich służącą.
13. Józio zakochuje się w pensjonarce.
14. Podglądanie gospodyni i jej córki przez dziurkę od klucza.
15. Przeszukanie szuflady Zuty.
16. Niecny plan wobec Kopyrdy i Pimki – adoratorów dziewczyny.
17. Nocna schadzka i demaskacja.
18. Józio i Miętus uciekają w poszukiwaniu parobka.
19. Wędrówka przez wyludnioną wieś.

20. Spotkanie z ciotką Hurlecką i gościna w bolimowskim dworku.
21. „Bratanie się” Miętusa z parobkiem pracującym u wujostwa.
22. Nocna awantura i pobicie Walka przez Konstantego i Zygmunta.
23. Porwanie Zosi przez Józia i wspólna ucieczka.

Problematyka
W Ferdydurke bardzo często pojawiają się trzy proste rzeczowniki, słowa-klucze, zaczerpnięte
z języka potocznego, oznaczające różne części ciała: „pupa”, „gęba” i „łydka”.
Są to określenia rodzajów formy, rozumianej tu jako: „sposób wyrażania siebie i trwania w relacjach z
innymi ludźmi”, zależny od rozmaitych sytuacji życiowych, mody, wieku.
„Pupa” to szczególny, symboliczny znak dziecięcości, zawierający w sobie niewinność,
prostoduszność, łatwowierność, sentyment do malucha, potrzebę czuwania nad nim. Kojarzy się
jednoznacznie z dzieckiem, jego uzależnieniem od dorosłych. Określenie to jest charakterystyczne dla
mowy dziecięcej lub ewentualnie dla leksyki opiekunów dzieci. Gombrowicz skontrastował je z
wulgarnym słowem na literę „d”.
„Pupa” od początku utworu łączy się ze wszystkimi zdarzeniami, jakie wiążą głównego bohatera z
profesorem Pimką. Główny bohater powieści, trzydziestoletni pisarz Józio, zostaje uwięziony przez
profesora i wizytatora Pimkę w formie ucznia gimnazjum, nastoletniego chłopca. Przebiegły belfer
pojawia się nagle w mieszkaniu dorosłego (choć niedojrzałego) mężczyzny pod pretekstem złożenia
kondolencji po śmierci ciotki, by nagle zacząć go przepytywać z historii, łaciny i innych dziedzin nauki
(Józio czuje, że coś go: „z tyłu chwyciło jak w kleszcze i przygwoździło na miejscu – dziecięca,
infantylna pupa”).
Gdy apodyktyczny i stanowczy nauczyciel stwierdza ubytki w nauczaniu, zaprowadza bohatera do
szkoły. Józio nie broni się, ponieważ postać niespodziewanego gościa wzbudza w nim strach, który
zamienia się w posłuszeństwo i uległość. W tym momencie utworu coraz częściej napotykamy na
kartach powieści słowo „pupa” i inne jego warianty. Dzięki „przeniesieniu” do gimnazjum, bohater
uczestniczy w funkcjonowaniu szkolnej machiny, poznaje i pilnie przygląda się występującym tam
metodom „upupiania” uczniów, czyli utrzymywania ich w niewinnym stanie dziecięcym. Przykłady
narzucania uczniom infantylizującej formy obserwujemy w zachowaniu Pimki, który pisze
prowokacyjny list o niewinności chłopców, przekonuje nas o tym Bladaczka i jego nudne i
schematyczne lekcje języka polskiego, podczas których wygłasza ogólne i utarte stwierdzenia.
Dyrektor szkoły chwali się, że w głowach nauczycieli tej szkoły „nie powstanie nigdy żadna myśl
własna”. „Upupianiu” sprzyjają również matki, stojące stale pod płotem, przyglądające się z
uwielbieniem swym nastoletnim pociechom i mówiące: „Pupcię, pupcię, Pupcię mają maleństwa
nasze!”.
Starania o zamknięcie uczniów w dziecinnej formie są najbardziej widoczne na przykładzie
Józia, który na początku powieści informuje, że ukończył już trzydzieści lat: „(…) nie mam lat
siedemnastu, lecz trzydzieści”. Narzucenie mu „pupy” jest dowodem, że może ona „dopaść”
człowieka dorosłego. Wystarczy tylko, że będzie on niedojrzały, że pojawi się wątpliwość
między „wiekiem a postawą, wiedzą, sposobem życia”. Choć Miętus i jego zbuntowani koledzy
próbowali się bronić przed „upupianiem”, nie odniosło to zupełnie skutków, lecz, jak zauważa
Farent, było: „znakiem świadomości, że chłopcy są poddawani wychowawczej „obróbce”
(czyli upupianiu) oraz, że ich zgoda na narzuconą rolę jest fałszem”. Porażka stała się

powodem, dla którego ordynarny młodzieniec zaczął obsesyjnie marzyć o spotkaniu z
parobkiem, symbolem naturalnej formy.
Wszyscy ponieśli klęskę. Nawet Syfon – początkowy obrońca „pupy” i przywódca niewinnych chłopiąt,
w ostatecznym rozrachunku został pokonany. Popełnił samobójstwo po tym, jak Miętus zgwałcił go
przez uszy, brutalnie uświadamiając. Pojedyncze akty protestu na „upupianie” nie zachwiały
podwalinami odwiecznego porządku i tradycyjnego ładu.
„Łydka” jest symbolem sportu, zdrowia, młodości i witalności, nowoczesnego stylu życia, zgrabnej,
atrakcyjnej, gibkiej sylwetki oraz seksualnego wyzwolenia i zerwania z tradycją. Wyraz ten należy do
języka biologii oraz ogólnego.
Z pojęciem „łydki” spotykamy się w drugiej części utworu, gdy Józio, zostaje lokatorem na stancji u
„nowoczesnej” rodziny państwa Młodziaków. Wyzwoleni rodzice zachęcają swą nastoletnią córkę do
swobodnego, naturalnego zachowania. Nie maja nic przeciwko nieślubnemu dziecku.
„Łydka” kojarzy się z zachowaniem i wyglądem pensjonarki Zuty, córki Młodziaków, która jest
symbolem atrakcyjności fizycznej. Dziewczyna wyznaje zasady, że „nie ważne co w głowie, ważne co
na głowie”. Posiadaczka doskonałej, modelowej figury dba jedynie o rozwój fizyczny. Choć mało wie
(w rozmowie z Pimką przyznaje się do nieznajomości twórczości Norwida), lekceważy autorytety
(zachowuje się arogancko wobec belfra – milczy – gdy ten przyprowadza Józia na stancję), to jednak
ma duże powodzenie, zarówno u młodych (Józio, Kopyrda), jak i dojrzałych mężczyzn (Pimko), o
czym świadczą listy, które otrzymywała i przechowywała w szufladzie. Chłód i obojętność dziewczyny
bardzo denerwują Józia, który dokłada wszelkich starań, by zedrzeć z Zuty maskę „nowoczesnej”
nastolatki.
Główny bohater dzięki pobytowi w domu Młodziaków dostrzega, że ich „nowoczesność” jest tylko
pozą, manierą, przyjętą formą ulegającej modzie mieszczańskiej rodziny. Cały czas udawali (przed
sobą, przed innymi) postępowe poglądy, mieszając pozory z rzeczywistością, a tak naprawdę
byli tradycyjnymi, konwencjonalnymi rodzicami. Zdradziło ich postępowanie wobec Pimki,
przyłapanego w nocy w pokoju Zuty. Nie mogli znieść, że stary pedagog uwodził ich córkę.
Trzecim określeniem formy, obecnym w powieści, jest „gęba” – znak maski narzuconej człowiekowi
przez środowisko. Słowo to, posiadające kolokwialne znaczenie, u Gombrowicza nabiera szerszego
zakresu semantycznego. Farent wyjaśnia: „Z gębą (twarzą) kojarzy się mimika, różne grymasy, a
więc także reakcje na sytuacje, słowa, gesty, zachowania innych. Jest to forma uzewnętrznienia w
wyrazie twarzy, za każdym razem charakterystyczna dla odpowiednich osób w jakiejś sytuacji
życiowej i uzależniona od tego, wobec kogo jest przyjmowana”.
Najbardziej widać „gębę” w trzeciej części utworu, w którym bohater wraz z Miętusem wyruszają w
poszukiwaniu prawdziwego parobka do dworku ziemiańskiej rodziny Hurleckich. To właśnie w
Bolimowie Józio poznaje od wewnątrz tradycyjny układ zależności chłopów-służby od szlachty-panów.
Wszyscy znają swoje miejsce w szeregu, mają wyznaczone role i pozycje, przywdziewają określone
maski, czyli „gęby”. Rodzina Hurleckich żyła bardzo wystawnie, choć nie miała ku temu odpowiednich
funduszy. Była pasożytem, wykorzystującym uprzywilejowaną pozycję społeczną do eksploatowania
innych (bili służbę). Z kolei służbę stanowili wieśniacy, czyli ludzie prości, niepiśmienni, posługujący
się gwarą, przyzwyczajeni do złego traktowania ze strony „państwa ze dworu”. Gdy Miętus, pragnący
się „bratać”, nakłania Walka do złamania formy i uderzenia go w twarz, uległy parobek boi się.
„Gęba” to kolejna forma, w którą zostajemy zamknięci, przyjmując społeczne zasady i konwenanse,
czy też stykając się z drugim człowiekiem. Gombrowicz twierdził: „(…) człowiek jest najgłębiej
uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka (…) „, co pociąga za sobą fakt, że: „(…)
nie jesteśmy samoistni, jesteśmy tylko funkcją innych ludzi, musimy być takimi, jakimi nas widzą (…)”.

Weronika Andrzejak
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