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Wstępniak
Wiosna wiosna, wiosna ach to ty!

Chciałoby się zaśpiewać, ale niestety za oknem szaruga. Pogoda rozpieszczała nas przez kilka dni –
początek marca, i już niektórzy wyciągnęli rowery, rolki i „krótkie rękawy”. Teraz znów parasole, kaptury.
No cóż, w marcu jak w garncu. Mam jednak coś, co poprawi Wam nastrój - oddaję w Wasze ręce kolejny
numer QQryQ. A w nim dużoooo ciepła, bo mimo kiepskiej pogody, to w końcu mamy marzec, miesiąc,  
w którym zaczyna się wiosna, którą – miejmy nadzieję – wkrótce odczujemy. 

Za nami święto Kobiet, a także Mężczyzn. Zobaczcie, jak obchodzono te szczególne dni w Banachu. 
Koniecznie zajrzyjcie też do artykułu o słonecznej Portugalii, który na pewno Was rozgrzeje – choć autor
zapewnia, że nie ma to jak w Polsce. 
A przy  artykule  o pewnym pysznym święcie,  które  niedawno obchodziliśmy,  z  pewnością  poleci  Wam
ślinka.
Macie także okazję na Chwilę refleksji w naszej nowej, stałej rubryce literackiej. Głębokich przemyśleń nie
zabraknie również przy czytaniu zwycięskich prac naszych zdolnych uczniów, którzy zmierzyli się z poezją
Zbigniewa Herberta, co nie jest łatwe (zaufajcie, wiem coś o tym ). 
A jeśli mowa już o stałych rubrykach, to czekają na Was kolejne wiadomości sportowe.
Spotkacie  się  także  z  filozoficznymi  rozMYŚLeniami  naszego  redaktora  oraz  przeczytacie  o  naprawdę
ważnych wydarzeniach, które nie umknęły uwadze naszych reporterów. 

Na koniec zostawiam dla Was perełkę – wywiad z kolejnym nauczycielem. Kto tym razem padł
ofiarą naszej wścibskiej dziennikarki? Przekonajcie się sami! 

Miłego czytania, kurczaczki!
Maja Bałuszek

PS Na wytrwałych czytających do końca czeka comiesięczny suchar ;)
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Pożegnanie w QQryQ 2019!

W dniu 18 marca odbyło się ostatnie spotkanie „starego” zespołu redakcji szkolnej gazetki z uczniami klas 
I i II współredagującymi QQryQ ze zmienionym składem z nową „naczelną” – Mają Bałuszek z kl. Id.
W tym roku żegnamy uczniów z kl.  III  a:  Julię Kłyszejko,  Grzegorza Blajera,  Szymona Furtaka,  Ilonę
Jędraszczak,  Annę  Pielarz,  Konrada  Czerniawskiego,  Katarzynę  Olejarczyk,  Mateusza  Kabacińskiego,
Patryka Jurzystę. Wszystkim odchodzącym uczniom dziękujemy za współpracę i życzymy dobrze zdanego
egzaminu maturalnego!

3



Człowiek człowiekowi hejterem

Ostatnio,  a  dokładniej  28  lutego,  z  inicjatywy Starostwa  Powiatu  Żagańskiego  w  naszej  szkole
zorganizowano  debatę  na  temat  powszechnie  znany  szczególnie  młodzieży  –  hejtu,  czyli  nienawiści  
w Internecie. Zostali na nią zaproszeni różni eksperci, którzy mają do czynienia z hejtem, hejtującymi lub
hejtowanymi oraz dyrektorowie okolicznych szkół wraz z uczniami, którzy brali czynny udział w dyskusji.
Dzięki ogólnej znajomości tematu przez wszystkich zgromadzonych podczas długiej rozmowy wybrani do
tego celu uczniowie zapisali,  co jako ludzie powinniśmy robić, aby zakończyć albo chociaż zmniejszyć
skalę tego haniebnego procederu, jakim jest hejt.  Próbowaliśmy także poznać i zrozumieć powody tego
zjawiska. 

Słowo  „hejt”  może  być  różnorako
rozumiane  -  pokazały  
to  wypowiedzi  nie  tylko  uczniów,  ale  
i  owych  ekspertów  –  psychologa  czy
policjanta.  Mimo  przedstawiania  tematu
z  różnych  perspektyw,  wypowiedzi
oscylowały  wokół  jednego  problemu  –
nienawiści.  Było to przejawem głębokiego
zainteresowania  tematem  oraz  swoistej
syntezy  myśli  wraz  z  dążeniem  do
wypracowania wspólnego, jednakowego lub
zbliżonego  do  innych  zaproponowanych
systemu działania, który mógłby zatrzymać
przejawy agresji.  

Debata  dotyczyła  poważnego
problemu,  z  którym  spotyka  się  każdy  użytkownik  mediów  społecznościowych.  W całym  wydarzeniu
chodziło o zwrócenie uwagi nie tylko na popularne niekiedy same w sobie hejty, ponieważ - jak stwierdzili
eksperci  -  przez  zmiany  w  społeczeństwie  związane  
z  rozszerzeniem  dopuszczalnych  norm  komunikacji  do  wulgaryzmów  i  otwartego  obrażania  siebie
nawzajem, ludzie „stają się sobie wilkami”. Dlaczego więc w dzisiejszych czasach (w szczególności młoda
część społeczeństwa) posługuje się tak ubogim i infantylnym zasobem słownictwa? Powodami tymi bez
wątpienia są te zaproponowane przez zgromadzonych na powyżej wspomnianym spotkaniu,  mówiące m.in.
o tym, że to dzisiejsza sztuka promuje zachowania niedopuszczalne dla ludzi szanujących siebie i swoich
rozmówców, co przyczynia się do naśladowania takich wzorców przez osoby doświadczające tej  formy
kultury  oraz  do  możności  usprawiedliwienia  swojej  agresji,  czasem  nawet  wyżywania  się   na  innych
(przyczyną  tego często  jest nieporadność z wszelakiej maści problemami osobistymi). Jedną z kluczowych
spraw, o których często zapominamy,  jest nasze przyczynianie się do tego zjawiska. Nie mówię tu o byciu
hejterem, bo większość z nas kiedyś nim była i w większym lub mniejszym stopniu zhejtowała coś lub
kogoś, lecz o biernym przyglądaniu się hejtowi. Przypadki takie możemy spotkać nawet w najbliższym nam
otoczeniu – we własnym komputerze lub telefonie, gdy obojętnie przewijamy nienawistne komentarze.
 Dlaczego tylu ludzi emanuje takimi negatywnymi emocjami? Powodem takiego zachowania może
być poczucie  bezkarności,  anonimowości  (co,  jak  uświadomili  nas  eksperci  obecni  na  debacie,  nie  jest
prawdą – w Internecie nikt nie jest anonimowy) oraz powszechności takiego zachowania. 

Jak zatem możemy przeciwdziałać  hejtowi? Wspomagając się  wypracowanymi podczas  dyskusji
stwierdzeniami warto  poradzić,  aby nie  bać  się  prosić   o  pomoc,  ale  także  samemu nie być  hejterem  
w  odwecie  na  niemiły  komentarz.  Hejt,  czy  tego  chcemy,   czy  nie,  stał  się  częścią  naszego  życia  
i niemożliwe jest,  by wszyscy hejtujący zaprzestali swoim działaniom – bo nienawiści z ludzi nie da się tak
po prostu usunąć. Ty jednak, drogi czytelniku, możesz wyzbyć się nienawiści, jeśli tylko zechcesz. Nie bądź
więc hejterem! 
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Twoja krew ratuje życie!

Honorowe Krwiodawstwo 22 lutego br.  w Starostwie Powiatowym obchodziło swoją 65.
rocznicę.  Nasze  szkolne  koło  PCK  miało  okazję  uczestniczyć  w  tej  uroczystości,  dzięki  czemu
dowiedzieliśmy się wielu rzeczy o historii oddawania krwi. 

Całe przedsięwzięcie rozpoczął Pan Henryk Janowicz - Starosta Żagania, witając wszystkich
przybyłych  gości  i  zapowiadając  przedszkolaków,  którzy  stworzyli  niesamowicie  pouczające
przedstawienie o właściwościach warzyw i owoców. Potem rozpoczęło się omówienie uroczystości,
a  co za tym idzie,  także kilka słów na temat oddawania krwi  oraz  przedstawienie nam historii
krwiodawstwa. Po wszystkich przemówieniach,  nadszedł  czas na przyznanie orderów wszystkim
tym,  którzy  zapisali  się  na  kartach  historii  wykazując  się  niesamowitą  wielkodusznością  
i bezinteresownością, oddając nawet więcej niż 10 litrów krwi. Podziękowanie należy się osobom,
które przyczyniły się do promowania tego dnia, jakim jest rocznica Honorowego Krwiodawstwa. 

Honorowemu Krwiodawstwu życzymy kolejnych 65 lat działalności – i więcej – oraz wielu
ludzi,  którzy  będą  mieli  siłę  i  chęć,  by  pomagać,  dzieląc  się  swoją  krwią.  Jesteśmy  dumni,  że
mogliśmy przyczynić się do tak niebywale ważnej akcji, jaką jest dzielenie się dobrem.

Katarzyna Ganczarek 
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Dzień bez diety, czyli tłusty czwartek

 Obchodziliśmy  go  w  tym roku  28  lutego.   Już  od  dawna
znanym zwyczajem tłustego czwartku jest  zajadanie  się  pączkami
lub faworkami (w niektórych regionach nazywanych chrustami). Co
za tym idzie? Stary polski przesąd mówi, że gdy nie skosztujemy
tego dnia ani jednego pączka, w dalszym życiu nie będzie nam się
powodziło.  Ten  jeden  czwartek  w  roku  nie  liczmy  więc  kalorii  
i zjedzmy tyle słodkości, ile tylko zmieścimy. 

   

Święto  to  jest  kultywowane  w  sposób  bardzo  prosty  -
wystarczy,  że  zjemy  jakąś  słodką  przekąskę,  nie  tylko  
w  postaci  pączka  lub  faworka  i  możemy  stwierdzić,  że

uczciliśmy je godnie. 
W klasie I B szczególnie miło zaskoczyła nas nasza wychowawczyni – Pani Agata Słomka -  która

postanowiła oczarować nas swoimi pączkami z marmoladą, które sama zrobiła. 
Były pyszne, dziękujemy!  

R.W.
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Dzień kobiet w Banachu, czyli o tym, jak chłopcy uczcili święto płci
pięknej

Można  jednogłośnie  stwierdzić,  że  jednym z  ulubionych  świąt  płci  pięknej  jest  Dzień  Kobiet  -
świadczą o tym uśmiechnięte  twarze dziewcząt,  które zostały obdarowane w tym dniu najrozmaitszymi
prezentami. Zapytałyśmy uczennice z poszczególnych klas, co takiego przygotowali im koledzy, aby uczcić
ich dzień - okazało się, że większość postawiła na tradycyjne róże. Oprócz tego równie często nasze kobiety
zostały obdarowane słodkościami, głównie czekoladkami, babeczkami, pączkami, czy lizakami. Niektórzy
chłopcy posunęli się o krok dalej i zadedykowali klasowym koleżankom klasyczne „sto lat”. Inne zaś miały
możliwość  wysłuchania  muzyki  gitarowej  na  żywo  czy  uczestniczenia  w  quizie  o  „typowo  męskich
rzeczach”. Z przykrością stwierdzamy, że była również grupa panów, która nie przygotowała dla swoich
klasowych pań żadnych specjalnych niespodzianek. Wstyd! Na szczęście panowie w przyszłym roku też jest
Dzień Kobiet,  ale przed nami także Dzień Chłopaka – na waszym miejscu nie czekałybyśmy na żadne
prezenty ;) 

Musimy pamiętać oczywiście, że kobiety powinny być obdarzone troską i dobrem przez cały rok,  
a nie tylko w ten jeden dzień. Każda przedstawicielka płci pięknej jest wyjątkowa i należy jej się szacunek
oraz miłość. 

Iza Zdrojewska, Katarzyna Ganczarek
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Wszystkie zdjęcia pochodzą ze szkolnego Facebooka. 

Dzień Kobiet w Banachu!

W tym szczególnym dniu piękniejsza część naszej uczniowskiej społeczności tuż po drugiej lekcji
zgromadziła się w auli, by podzielić się na grupy i pełną parą rozpocząć świętowanie międzynarodowego
święta. Pani Aleksandra Kurasiewicz, która była pomysłodawczynią i sprawowała pieczę nad tym, jakże
przyjemnym, przedsięwzięciem przedstawiła uczennicom plan zajęć. I wtedy się zaczęło!

Grupie, w której miałam przyjemność być, na pierwszy ogień przydzielono zajęcia z samoobrony. Oj
działo się, działo. Pan Paweł Malinowski, trener kickboxingu i właściciel klubu „Malinowski Team” pokazał
nam podstawowe chwyty obronne.  A więc  chłopcy uważajcie  i  nie  zadzierajcie  już  z  nami  więcej,  bo
pokażemy wam, na co nas stać. 

Następnie  spaliłyśmy kalorie,  nabyte  przy  jedzeniu  prezentów od  klasowych  kolegów,  w rytmach  folk
fitnessu,  który  poprowadziła  dla  nas  trenerka  Klaudia  Lechowicz.  Kto by  pomyślał,  że  tańcząc  oberka
można spalić nawet 600 kalorii w godzinę! 

Potem nadeszła chwila na trochę (a  właściwie to  dużo)
wiedzy  teoretycznej.  Wizażystka  Anna  Lechowicz
rozmawiała  z  nami  o  tym,  jak  ważny  jest  sposób
odżywiania.  Teraz  już  każda  z  nas  zgodzi  się  ze
stwierdzeniem,  że  „jesteś  tym,  co  jesz”.  Dzięki
uprzejmości naszych klasowych kolegów niejedna z nas
była w piątek czekoladką  Położna Małgorzata Malordy
uświadomiła nam, jak ważna jest profilaktyka raka szyjki
macicy,  a  ginekolog  Krzysztof  Piątek  odpowiedział  na
nurtujące nas pytania natury kobiecej. 

Na koniec rozprostowałyśmy swoje plecy dzięki ćwiczeniom z trenerką Marią Dworską, która poprowadziła
gimnastykę kręgosłupa. 

Ach, co to był za dzień! Chciałoby się codziennie uczyć w taki sposób. W imieniu wszystkich kobiet
– uczestniczek tych wspaniałych wydarzeń - serdecznie dziękuję naszej cudownej nauczycielce biologii –
Pani  Aleksandrze  Kurasiewicz –  za  te  atrakcje.  Pani  jakże  genialny  w  swej  prostocie  sposób  na
świętowanie sprawił, że Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 na długo pozostanie w naszej pamięci. 

DZIĘKUJEMY!

Maja Bałuszek
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8 powodów, dla których w Portugalii nigdy nie
poczujesz się tak,  jak w Polsce

1. Brak śniegu.
Jako, że Portugalia leży w zachodniej części Europy Południowej na południowym zachodzie Półwyspu
Iberyjskiego, istnieje bardzo małe, a nawet zerowe prawdopodobieństwo, że spadnie tam śnieg (ponieważ 
w Portugalii panuje klimat podzwrotnikowy), więc nie można uprawiać zimowych sportów np. narciarskich.
Z tego powodu w Portugalii nie spotkamy Małysza czy Żyły, co można uznać za kolejny powód, dla którego
nigdy nie poczujesz się tam tak wspaniale jak  w Polsce. 

2. Odmienna kuchnia.

W Portugalii  i  w Polsce panuje różnorodna kuchnia -  w Portugalii  nie zjesz  naszych pierogów,  kiszonej
kapusty czy ogórków, a także nie zaznasz smaku oscypków, ponieważ Portugalczycy tego zwyczajnie nie
znają. W Portugalii panuje kuchnia śródziemnomorska, w menu królują ryby i owoce morza. 
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3. Inne położenie geograficzne.

Portugalia od strony położenia atrakcji natury jest inna niż w Polsce np. góry w Portugalii są na północy
kraju, a w Polsce  występują na południu.

Serra da Estrela – Portugalia 
 

Zakopane – Polska

4. Wykształcenie.
W  Polsce  istnieje  możliwość  zdobycia  wykształcenia  na  uniwersytetach  państwowych,  w  Portugalii
wszystkie uniwersytety są prywatne. Z tego powodu studia są bardzo kosztowne.

.  „Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny…”
„… i to jest prawda to jest fakt: dziewczęcy urok, wdzięk i takt…” Andrzej Rosiewicz zdecydowanie miał
rację! W Polsce mamy najpiękniejsze kobiety na całym świecie. Inne państwa mogą nam zazdrościć płci
przeciwnej.
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6. Lasy i zwierzęta.
Przede wszystkim w Polsce występuje więcej lasów, w których rosną drzewa liściaste, mech i owoce leśne. 
W Portugalii lasy są przeważnie iglaste i bardzo suche.

7. Język.

W języku  polskim jak  i  portugalskim,  występują  różne  głoski.  Jedni  mówią,  że  język  portugalski  jest
trudniejszy, a drudzy, że to nauka polskiego sprawia większe trudności. Jako osoba, która biegle posługuję

się oboma tymi językami, przyznaję, że język polski jest dużo trudniejszy. A oto kilka słów po portugalsku:

Bom Dia - Dzień Dobry

Boa noite – Dobranoc

Como estas? – Jak się czujesz? 
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Las w Portugalii – Santarem Las w Polsce – Zielona Góra



8. Przede wszystkim, Portugalia nie ma Banacha!

W Portugalii  –  i  nie  tylko  w  Portugalii  -  nie  ma  takiego

liceum  jak  nasz  ukochany  Banach!  Tutejsza  kadra

nauczycielska (która jest po prostu najlepsza na świecie) oraz

zdolni uczniowie nie mają sobie równych! I to właśnie jest

najważniejszy  powód,  dla  którego  Portugalia  nigdy  nie

będzie lepsza od Polski  
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Triumf Banacha!

Troje uczniów naszej szkoły rozniosło konkurencję w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Pan
Cogito dicet…” zorganizowanym przez Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.
Zwycięzcy nie pozostawili konkurencji miejsca na podium, zajmując nie tylko I, ale także II i III miejsce.
Zwykle sukces ma wielu ojców – ale w tym przypadku miał dwie matki – Panią Annę Świebodę oraz Panią
Małgorzatę Bąk, które pomogły autorom zwycięskich prac zmierzyć się z tematem. 

Zadanie konkursowe nie było łatwe. Polegało na napisaniu pracy literackiej dotyczącej  twórczości
Zbigniewa Herberta, zawierającej analizę wybranych wierszy a także życiorys poety. 

Zobaczcie, jak całkowicie różne podejście do tematu przyniosło ten sam efekt – wygraną. 

Praca laureata III miejsca – Bartosza Bąka
Ateny, 07.01.2019 r.

Chaire Zbigniewie!

   Rozpoczynam ten list starogreckim powitaniem. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego postać, którą tyle razy

wspominałeś w swoich dziełach niekoniecznie pochwalnie, kieruje do Ciebie owy list. Dzisiaj ja, Apollo -

bóg prawdy, życia, śmierci, prawa i sztuki, patron poezji i przewodnik muz, syn Zeusa i Leto, pragnę Ci

serdecznie  podziękować.  Zanim jednak zadasz  pytanie  „Za co?”,  chcę,  abyś  przeczytał  moje  słowa do

końca.

Chciałbym zacząć  od  tego,  jak  opisałeś  karę  wymierzoną   przeze  mnie  Marsjaszowi,  która  tak

naprawdę była właściwym pojedynkiem. Wtedy jeszcze czułem się wygranym, niepokonanym strażnikiem

muzyki,  któremu zwycięstwo przypadło nie  tylko z rąk boskich,  ale też z samego faktu wyższości nad

zwyczajnym śmiertelnikiem. Doskonale ująłeś zaistniałą sytuację stwierdzeniem „słuch absolutny kontra

ogromna skala”1. Czułem wstręt słuchając samogłoski „A” wydobywającej się z aparatu mowy Marsjasza.

Gardziłem nim, jednocześnie czując obojętność, do tego, co  powstanie z tego krzyku. Dzisiaj rozumiem

swój błąd. Kiedy złość, poirytowanie i wszystkie negatywne emocje w stosunku do mojej ofiary sięgały

barier  cierpliwości,  odszedłem  razem  z  zawartym  w  umyśle  twierdzeniem,  że  Marsjasz  uległ

najznakomitszemu mistrzowi fletni. W tym samym czasie upadł kamienny słowik. Doskonale opisujesz tę

sytuację słowami: „Przedmioty martwe są zawsze w porządku i nic im nie można niestety zarzucić [...] robią

to ze względów wychowawczych, aby wciąż nam wypominać naszą niestałość.”2. Kiedy odwróciłem głowę,

od  razu  zrozumiałem  w  którym  miejscu  leżała  wcześniej  wspomniana  niestałość.  Byłem  niestały  pod

1 Z. Herbert, „Apollo i Marsjasz” z tomu „Studium Przedmiotu”, Warszawa, 1961
2 Z. Herbert, „Przedmioty” z tomu „Hermes, pies i gwiazda”, Warszawa, 1957
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względem moich uczuć do sztuki, ponieważ gdy odwróciłem wzrok i ujrzałem szare drzewo, zrozumiałem,

gdzie leżał mój błąd. Jako ktoś, kto powinien znać sztukę, jako jej bóstwo i przewodnik tych, którzy ją

uprawiają, zapomniałem o najważniejszym – emocjach. W krzyku mojego oponenta była ich ogromna ilość,

a głoska „A” tylko pozornie wydawała się monotonna.  Naprawdę znajdowały się w niej wszystkie uczucia

towarzyszące człowiekowi obdartemu ze skóry: ból, cierpienie, a także przeżycia duchowe. Wszystko to

ukazuje głębię sztuki i jej piękno. Zero schematyzmu, czysta doskonałość. Może właśnie przez to ludzie

postrzegają  mnie  takim,  jakim opisałeś  mnie  w swoim wierszu  „Do Apollina”.  Ludzie  Twoich czasów

uważali  mnie  za  ideał,  za  wzorzec  do  naśladowania.  Według  nich  rzucałem „laurowy  cień  i  blask”3 

i dawałem natchnienie dla sztuki. „Zmyślali moje palce, wierzyli moim oczom”4 byli w stanie uwierzyć  

w wygląd Boga wprost z podręczników do języka polskiego i z posągów takich samych o jakich mowa  

w wierszu. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna i zarówno ja, jak i oni przekonaliśmy się o tym po

czasie. Ludzie po czasie zaczęli dostrzegać moją niedoskonałość. Rozpoczął się etap zawodu. „Apollo śni

się po nocach z twarzą poległego Persa”5. Uświadamiają sobie, że nie wszystko co kiedyś przeczytali albo

zobaczyli, było prawdą,  a oni sami zaczęli szukać  tych ideałów,  w które kiedyś wierzyli. Sytuacja ta nie

dotyczy tylko i wyłącznie mnie, lecz wszystkiego,  co nas otacza. Człowiek kiedy dorasta,  zaczyna inaczej

patrzeć na świat i rozumieć niektóre sprawy. Wszystko na co parzył oczami dziecka znika i zastępuje to

nowy, dorosły (lecz niekoniecznie lepszy) świat.  Pojawia się  stęskniony za przeszłością wzrok i  „pusty

cokół – ślad dłoni szukający kształtu”.

Na zakończenie chciałbym Ci jeszcze raz podziękować. Tym razem nie tylko w swoim imieniu, ale

też w imieniu wszystkich ludzi, którzy są zafascynowani Twoimi dziełami i, dla których Twoja sztuka coś

znaczy. Dla nich to właśnie Ty mój drogi przyjacielu, jesteś prawdziwym Apollinem. W swoim życiu dużo

podróżowałeś.  Widziałeś  wiele  miejsc,  miast,  zabytków.  Na  pewno  lepiej  ode  mnie  rozumiesz  sztukę

 i emocje, które się z nią łączą. Jednak w całej tej sytuacji jest też druga – smutna strona medalu. Nikt  

z wcześniej wspomnianych ludzi, nie będzie mógł tak jak ja zaadresować  do Ciebie listu.

Z wyrazami szacunku

Apollo

3 Z. Herbert, „Do Apollina” z tomu „Struna Światła”, Warszawa, 1956
4 Z. Herbert, „Do Apollina” z tomu „Struna Światła”, Warszawa, 1956
5 Z. Herbert, „Do Apollina” z tomu „Struna Światła”, Warszawa, 1956
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Praca laureatki II miejsca – Oliwii Grudzińskiej

„Przyzwoity człowiek w trudnym świecie – Zbigniew Herbert autorytetem pokoleń”

W  dzisiejszej  dobie,  kiedy  miłość  stała  się  tylko  słowem,  sukces  liczbą  wyświetleń,  
a życie drogą do zapomnienia, ludzie potrzebują wzoru do naśladowania. Definicji autorytetu jest tyle, ile
dusz na tym świecie. Według mnie, jedną z nich jest „twórca”. Tylko człowiek, który sam coś stworzy,
opracuje własny system najważniejszych wartości, może zapewnić sobie nieśmiertelność. Twórca może być
dla nas drogowskazem, natchnieniem, przyjacielem. Za tym krótkim słowem kryje się wiele znaczeń, które
trudno pojąć zwykłemu śmiertelnikowi. Dziś, większość z nich zniknęła w otchłani pustych serc i oschłych
dusz. Ludzie pędzą donikąd, a twórcy zostawiają po sobie ślady.  Zbigniew Herbert dołączył do grona tych
„zimnych  czaszek”,  w  tym  przypadku,  bohaterów  teraźniejszego  świata.  Niezwykłość  jaką  daje
nieskończoność  skrył  w  każdym ze  swoich  utworów,  aby  teraz  nieść  mądrości  kolejnym  pokoleniom.
Nieliczni  odkryli  prawdy,  jakie  opisał.  Na  jego  talent  może  składać  się  wiele  czynników,  takich  jak
przeszłość, z którą wiązała się śmierć brata czy choroba. Jednak mimo tragedii tych wydarzeń, możliwe, że
to właśnie one otworzyły mu oczy na świat i nauczyły patrzeć głębiej. Tylko prawdziwi artyści widzą coś
więcej, co mogą uwiecznić w swoich dziełach. Dzięki temu do dziś, choć minęło dwadzieścia lat od śmierci
poety, wspominamy jego twórczość.

Herbert jest nazywany autorytetem etyczno-moralnym, gdyż porusza od dawna nurtujący filozofów
dylemat sprowadzający się do zagadnienia funkcjonowania sztuki między etyką, a estetyką. Co bierze górę
w jego utworach? Według filozofii  człowiek moralny jest  pełen konfliktów wewnętrznych i  zawsze ma
wątpliwości. Etyka (gr. „Ethos”) jest nauką o postępowaniu dzielnym i dobrym, natomiast moralność jest
tego praktyką6. Kto wpłynął na takie ukształtowanie charakteru Herberta? Wiadomo, że był silnie związany
z mamą swojego ojca - Marią z Bałabanów, wielką chrześcijanką, która była oddana ratowaniu innych,  
a przy tym niesłychanie dyskretna7. Natomiast o rozwój intelektualny przyszłego poety troszczył się ojciec
patriota, który sam interesował się literaturą. Zaszczepił on w synu sztukę słowa. I tak potężne narzędzie jak
język etyki zawarty w wierszach Herberta kształtuje do dziś postawy młodych moralistów. Na jego dekalog
etyczny składa się przeżyte dzieciństwo. Dobro, piękno, prawda i litość są wartościami najwyższymi, ale
zbliżają  poetę  do  granicy  pomiędzy  pewnością  a  zwątpieniem.   Estetyka  natomiast  -  (gr.  Aisthetikos),
dotyczy  poznania  zmysłowego.  Jest  dziedziną  filozofii  zajmującą  się  pięknem  i  innymi  wartościami
estetycznymi8. Filozoficzny przedmiot estetyki również zostaje poruszony przez Herberta w jego utworach.
Autor wchodzi i organizuje jako artysta proces twórczy z odbiorcą swoich tekstów. Temat estetyki, jako
procesu poznawczego, jest rozumiany jako wiedza o pięknie i sztuce. Nawiązując do estetyki, autor bawi się
słowem podkreślając równocześnie piękno swojego życia, nie boi się uwrażliwiać czytelnika na doskonałość
i pełnię.

Wiersze Zbigniewa Herberta są bogate w konteksty, często nawiązują do starożytnych wierzeń lub
elementów  antycznej  sztuki.  Poeta  ujmował  swoje  myśli  i  uczucia  łącząc  je  z  fragmentami  kultury
dawniejszych epok, co sprawiło, że stały się bliższe odbiorcom. Przy tym każdy z kontekstów odzwierciedla
konflikt  między  etyką,  która  definiuje  postawę  Herberta  w  stosunku  do  opisywanych  wydarzeń  oraz
estetyką. Druga dziedzina pomagała mu nawiązać relację z odbiorcą. Utwór zatytułowany „Nike, która się
waha”  nawiązuje do greckiej bogini zwycięstwa. Opowiada o tragicznym losie pokolenia skazanego na
śmierć. Do bohaterów należy Nike, rzeźba poddana personifikacji oraz młodzieniec, który niedługo zginie.
W wierszu prawdziwie istotna opozycja zarysowuje się między bielą, a szarością. Nie ma tu bezpośredniej
wzmianki  o  bieli,  ponieważ samą Nike  z  natury  wyobrażamy sobie  jako marmurowy posąg,  natomiast
szarość, która dopełnia kontrastu z bielą,  pełni manifestacyjną funkcję. Zauważamy to na początku utworu,
gdy mowa jest o postaci Nike jako najpiękniejszej w opisywanym momencie. Wydarzenie to połączone jest
z sytuacją młodzieńca, który idzie „szarą drogą w szarym krajobrazie”. Bogini prowadzi walkę z samą sobą,
pragnie  ucałować  chłopca  w  czoło,  ale  obawa  przed  jego  ucieczką  jest  silniejsza.  Po  chwili  wahań,

6 Dobrosielski M., Etyka a polityka i dyplomacja (red.) M. Wilk, Łódź, 2002 r. 
7 Herbert Z., Wybór poezji, Wrocław, 2018 r.
8 Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa, 1985 r.
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postanawia  zostać  „w  pozycji,  którą  nauczyli  ją  rzeźbiarze”.  Jako  uosobienie  zwycięstwa  wstydzi  się
swojego wzruszenia, ukrywa swoją wrażliwość pod warstwą marmuru. Herbert wykreował Nike na istotę
moralności. Bogini nie tylko głosi zasady etyczne, ale także postępuje zgodnie z nimi. Nike jest świadoma,
że  młodzieniec  jest  gotów oddać  życie  za  ojczyznę i  nazajutrz  muszą  znaleźć  jego ciało,  które  będzie
świadectwem patrioty. Herbert ujmuje to w metaforę, która jednocześnie jest mitologicznym kontekstem
wiersza:  „i  cierpkim  obolem  ojczyzny  pod  drętwym  językiem”9.  W  antycznej  Grecji  obol  wkładano
umarłym pod język, aby stanowił zapłatę za przejazd do krainy umarłych - Hadesu. W przypadku utworu,
jest on zapłatą za los ojczyzny. Konstrukcja utworu nie kończy na kontraście między bielą, a szarością.
Problemem tym zainteresował się Stanisław Barańczak w książce „Uciekinier z Utopii”10.  Wczytując się,
można dostrzec też semantyczne otoczenie słowa „powietrze”: „prawa ręka [Nike] piękna jak rozkaz opiera
się o powietrze”. W rzeczywistości ten czyn jest poza granicą naszego doznania, jednak Nike jako bogini
doświadcza tego zaszczytu. Jej boskość dopuszcza nieziemskich czynności. Herbert tym samym daje szansę
czytelnikowi, wyjść poza granice ludzkiego umysłu i dociera do zmysłów czytelników, nawiązując do zasad
estetyki. Przy tym łamie bariery między zmitologizowanymi wyobrażeniami, a tak przyziemnymi sprawami
jak  wojna.  Całość  eksponuje  paradoks:  piękna  Nike,  od  której  bije  boskość  i  szary  młodzieniec
w wojennym krajobrazie. Piękno i śmierć w chwale. Herbert usiłuje uświadomić czytelnikowi, jak pełny
kontrastów jest nasz świat. Bogini opiera się o powietrze, którego niebawem zabraknie młodzieńcowi. 

Pojęcie wojny Herbert rozbudował prawie w każdym ze swoich utworów. Tragizm tego wydarzenia
odbił swoje piętno na jego psychice. Poruszyło to nie tylko umysł poety, ale również duszę, którą oddzielał
faktyczny stan rzeczy od tego, co sam czuł. Wiersz „Dom” powstał z powojennego rozdarcia autora. Jako
przykładny moralista, nie pojmował okrucieństwa wojny. Utożsamia swoją ojczyznę, najbardziej dotkniętą
burzą bitew, z domem –  ostoją. Wszystko co mieści się w tym krótkim słowie, porównuje do tego, co
nieskazitelne.  Stawia  „dom  nad  porami  roku”,  które  gwarantują  porządek  w  świecie.  Pozwala  nam
uzmysłowić sobie doskonałość i piękno domu przepełnionego pociechami i miłością, co zakłada estetyka.
Dom jest definicją harmonii, którą zakłóciła wojna. „Utrata domu nie jest jednoznaczna z wykorzenieniem,
może być co najwyżej utożsamiana z wydziedziczeniem, jeżeli jej przyczyną była przemoc – na przykład
wojenna11.  Wydziedziczenie,  czyli,  jak  definiował  to  Wojciech  Wyskiel,  „pozbawienie  jednostki  tego
wszystkiego, co wedle obowiązujących zasad przysługiwało jej poprzez sam fakt narodzin w danym właśnie
miejscu, z tych właśnie rodziców i w tym właśnie czasie”12. A Herbert  mówi o nim, jako utracie schronienia
dla: szczęścia - dzieci, bezpieczeństwa- zwierząt i dostatku - jabłek. Jednocześnie kontrastuje jego ciepło
 z pustym pomieszczeniem wręcz figurą geometryczną.  Brak gwiazdy nad domem oznacza, według mnie,
utratę nadziei na odzyskanie spokoju, który bezinteresownie ofiarowała ostoja. Herbert zachęca do refleksji
nad słowem „dom”, bo kryje ono wiele znaczeń. Chce, żeby odbiorca przybliżył sobie jego wartość. Dom,
poza  czterema  ścianami,  jest  miłością  i  rodziną.  Poeta  uświadamia  czytelników,  że  dom ma  w  sobie
niepokój i beztroskę, łzy i szczęście, tęsknotę i spełnienie: „był lunetą dzieciństwa”. Dom nie tylko trwa, ale
żyje. Pod warstwą farby, jego mury zatrzymały wspomnienia, meble przechowały miliony wzruszeń, okna
obserwowały rozkwitający świat. Wszystko to bezwzględnie zburzyła wojna. Uśmierciła dom. Zostawiła
jedynie  „skrzydło  spalonej  siostry”,  „liść  umarłego drzewa”.  Z fundamentu  uczuć  pozostał  popiół,  nad
którym rozbrzmiewa „piosenka bezdomnej  piechoty”-  nic  im nie  pozostało.  Wojna zrodziła  niezbadaną
pustkę. Poeta nie wie, jak zareagować na „zagładę nicości”, a tym samym obsesyjnie opisuje ją w swoich
tekstach. Ciemna otchłań zastąpiła wszelkie wartości etyczne („kwadrat pustej przestrzeni”).  Coś, co było
dla  autora  wszystkim,  w  jednej  chwili  traci  siłę  etyczno  -  moralną  i  staje  się  konkretem,  prostym
„sześcianem dzieciństwa”, „kostką wzruszenia”13. Moc uczuć jaka wiążę się z opisywanymi przeżyciami,
kontrastuje  z  przenikającą  próżnią  wartości.  Herbert  usiłuje  pokazać  swoim  odbiorcom,  że  człowiek
bezdomny, nie stracił jedynie dachu nad głową. To dusza bez własnego miejsca na ziemi. Bezdomny może
być opuszczony przez bliskich, okupowany we własnej ojczyźnie, porzucony przez miłość.  Mieszkając  
w  pustce,  sam  się  nią  staje.  Zbigniew  Herbert  może  zyskać  tytuł  współczesnego  filozofa  -  moralisty.

9 Herbert Z., Nike, która się waha [w:] tegoż: Herbert Z. , Struna światła, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994 r.
10 Barańczak S., Uciekinier z Utopii, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, 1994 r., s. 95.
11 Legeżyńska A., Dom na ziemi niczyjej [W:] Czytanie Herberta, pod red.: P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt,  Poznań, 

1995 r., s. 22.
12 Wyskiel W., Wprowadzenie do tematu: Literatura i emigracja. [W:] Pisarz na obczyźnie. Pod redakcją T. Bujnickiego W. 

Wyskiela, Wrocław, 1985r., s. 29.
13 Herbert Z. Dom [w:] tegoż: Herbert Z., Strunna światła, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994 r.
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Dylematy  etyczne,  pogranicze  etyczno  –  estetyczne  wyraża  przez   niecodzienny  język,  aby  odbiorca
odkodował znaki kultury i poznał prawdy, jakie głosił poeta. Wiersze Herberta są niezbadaną jaskinią uczuć
i mądrości, które sam zapieczętował w tomikach. Prawdziwy człowiek, w tak nieprawdziwym świecie. Jego
wiersze są znaczeniem głosu moralności, a on sam stanowi swoisty składnik definicji autorytetu. 

Praca laureatki I miejsca – Mai Bałuszek

Żagań, 12 grudnia 2018 r. 

Śmierci! 

Zdaję sobie sprawę z tego, że list powinnam zacząć pozdrowieniami, lecz tego nie czynię,  gdyż

byłyby one zwyczajnie nieszczere. Bo któż chciałby kierować słowa życzliwości do kogoś, kto pozbawia

nas życia – do Śmierci. A może śmierci? Czy zasługujesz na to, by twoje imię pisać wielką literą? 

Śmierci,  piszę do ciebie,  ponieważ chcę uzyskać odpowiedzi na nurtujące mnie pytania,  których

przysporzyła mi poezja Zbigniewa Herberta. Spytasz pewnie, co masz z tym wspólnego. Otóż dwa utwory

owego poety, które przyszło mi przeczytać, poniekąd właśnie ciebie dotyczą. A ja bardzo chciałabym się

dowiedzieć, czy to, co napisał, stworzył pod wpływem natchnienia, chwili i emocji, czy może wiedział lub

domyślał się, czym jesteś. Zaśmiejesz się pewnie i spytasz, dlaczego nurtujących mnie pytań nie skieruję do

autora, przecież on z pewnością rozwiałby wszelkie moje wątpliwości, dobrze wiesz jednak, że nie mam

takiej możliwości, gdyż i jego już z tego świata zabrałaś.

Spójrz  na utwór pochodzący z  tomiku „Struna  światła”  pt.  „Zobacz”.  Czy tytułem tym Herbert

sugerował,  że  prawdy wynikającej  z  jego poezji  dowiemy się  dopiero  wtedy,  gdy sami  doświadczymy

spotkania z tobą? Czy to o tę strunę światła chodzi, w której, podobno, kierunku idziemy, gdy nastaje nasz

czas?

Herbert opisuje drogę aniołów do nieba. Używa określenia „urojone niebo”. Czyżby była to sugestia,

że nieba nie ma? Czy chciał nam przekazać, że boskie miejsce, do którego wędrujemy po tobie, to ludzkie

urojenie, stworzone w celu uniknięcia strachu przed tobą?   

Poprzez  ten  utwór  Herbert  prezentuje  swoje  sceptyczne  nastawienie  do  nieba.  Widać  to  już  

w pierwszej strofie, kolorem błękitnym autor sugeruje chłód i wrogość, być może pochodzącą od koloru

opisywanych oczu kobiety, która widzi wszystko w kolorze swych tęczówek – czyli negatywnie. Neguje

istnienie boskiego miejsca, do którego wędruje dusza, a także poddaje w wątpliwość obecność wysłanników

raju  –  aniołów.  Autor  zdaje  się  mieć  o  sferze  boskiej  tę  samą opinię,  co  jego adresatka.  Rozważa jej

istnienie, bowiem aniołowie idą „po szczeblach blasku i głazach cienia”14. Szczeble blasku to wszystko to,

14 Zbigniew Herbert „Zobacz” z tomu „Struna Światła” 
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co zbliżało ich do przejścia na drugą stronę, natomiast głazami cienia są grzeszki i grzechy, oddalające duszę

od upragnionego celu. Herbert miał więc pewne wyobrażenie nieba, jednak z całych sił je kwestionował.

„Testament”, z tego samego tomiku, prowadzi jednak do innych przemyśleń. Wiersz nie emanuje

smutkiem, jest raczej refleksyjny. Chodzi w końcu o ostatnią wolę człowieka. Poeta zdaje się być obojętnym

na to, czy nadejdziesz. Być może wyznaje zasadę epikureizmu, mówiącą, że: „Śmierć wcale nas nie dotyczy.

Bo gdy my istniejemy, śmierć jest nieobecna, a gdy tylko śmierć się pojawi,  wtedy nas już nie ma.”15 

i  spotkanie z tobą nie spędza mu snu z powiek. Coś skłoniło go jednak do ”zapisania tego, co miał na

niedługie władanie”.16 Był świadomy, że gdy natknie się na ciebie na swojej drodze, to już nie wróci. Czy

ten wybitny poeta był więc przekonany, że jesteś ostatnim, co przytrafi  się każdemu? Twierdził,  że nie

odnajdzie już źródła spokoju, a w poprzednim utworze stawiał pod znakiem zapytania istnienie boskiego

nieba i jego domniemanych stworzeń – aniołów.

W  mojej  ocenie  rozpoczęcie  własnego  Testamentu  od  pozostawienia  myśli  ogniowi  nie  było

przypadkowe.  Dla  autora  słowa,  symbole,  pojęcia,  frazy  były  najważniejsze,  bo  swoje  przemyślenia

przelewał na papier – tym samym tworząc literackie dzieła. Priorytetem była więc dla niego dbałość o to, by

po jego odejściu myśli, które spisał, dalej się rozwijały, czyli jak sam twierdził, kwitły, a więc stanowiły

refleksje  dla  ich  interpretatorów.  Bo  najważniejszym  celem  przyświecającym  poetom  jest  to,  by  ich

twórczość nie tylko była czytana, ale i rozumiana.

Mimo  nieprzejmowania  się  tobą,  Zbigniew  Herbert  postanawia  spisać  Testament  zostawiając  

w spadku ziemi siebie, jakby cieszył się, że nawet, gdy go zabraknie, to pamięć o nim pozostanie.

Dzisiaj  kategorycznie  można  stwierdzić,  że  tak  właśnie  się  stało.  Pamięć  o  polskim  poecie,

Zbigniewie Herbercie przetrwała, nie tylko dzięki jego twórczości, ale także dzięki temu, jakim człowiekiem

był – dobrym, wrażliwym, uczciwym. Wiesz, że nawet po tym, gdy przyszłaś po niego, zostało mu nadane

ważne odznaczenie – Order Orła Białego – za zasługi dla Polski? Nie tylko pokrzepiał poezją ludzkie serca

podczas wojny i pokoju, ale także angażował się w działalność konspiracyjną. W obliczu człowieka nie

masz więc wartości, bo nawet gdy go zabierasz, to nie znika on całkiem z życia na ziemi, ponieważ zawsze

znajdzie się ktoś, kto o twoim wybranku pamięta. Im więcej tych pamiętających jest, tym większa twoja

porażka, bowiem człowiek, nawet pośmiertnie, żyje w sercach swoich bliskich, a tacy jak Herbert także  

w sercach czytelników. I tu sprawdza się przesłanie „Testamentu”. Pamięć pozostaje.

Być  może  ten  wyjątkowa człowiek  tak  słusznie  pisał  o  tobie,  bo  wielokrotnie  cię  obserwował.

Widział, jak przychodzisz po takich jak on, działających w Armii Krajowej i po zwykłych, winnych lub

niewinnych ludzi,  którym przyszło  żyć  i  umrzeć  w czasach  wojny.  Pan Cogito,  maska  liryczna  autora

występująca w jego poezji,  został  przez niego określony jako "jegomość w naszym krytycznym wieku  

i  naszych krytycznych czasach […] jegomość w naszym wieku,  który  stara  się  walczyć  z  rozpaczą"17.

15 Jostein Gaarder, Świat Zofii. Cudowna podróż w głąb historii filozofii, Warszawa 1995
16 Zbigniew Herbert „Testament” z tomu „Struna Światła”
17 Franaszek, Andrzej, Herbert: biografia, wyd. Wydanie I, t. t. II
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Krytyczne czasy, o których mowa, to zapewne czasy wojny a rozpaczą jesteś ty, nieubłagalnie przychodząca

z każdym niespokojnym stanem.

Śmierci,  pisząc  do  Ciebie  pojęłam  coś,  czego  wcześniej  nie  wiedziałam,  a  może  nie  chciałam

wiedzieć. Tak, nie pomyliłam się zwracając się do Ciebie wielką literą, bo teraz już wiem, że zasługujesz na

to, by Cię szanować. A zrozumiałam to dzięki temu, który był powodem moich niniejszych rozważań. Bo

gdy teraz głębiej  przeanalizowałam poezję Herberta,  dotychczas  dla  mnie trudną i  zagadkową,  pojęłam

intencje  autora,  który  uważał  Cię  za  coś  bardziej  metafizycznego,  niż  boskiego.  Czy sądził  całkowicie

słusznie dowiem się dopiero, gdy my się spotkamy. Jednak już teraz jestem w stanie stwierdzić, że Herbert

w pewnej kwestii miał co do Ciebie rację. Prędzej czy później zabierzesz każdego człowieka    i należy się 

z tym pogodzić. Nie warto tracić w życiu czasu na zastanawianie się nad jego końcem. „Carpe diem”18

powinno być  naszym mottem.  Bo czy  gdyby Ciebie  nie  było,  to  ludzka egzystencja  by  coś  znaczyła?

Staramy się czerpać z życia garściami, bo wiemy, że w końcu go zabraknie. Ludzie powinni więc dbać o to,

by odchodząc z Tobą mogli powiedzieć, że żyjąc zrobili wszystko, czego pragnęli i nie bali się niczego, tak

jak zalecał Herbert w jednym ze swoich utworów: „bądź odważny […] w ostatecznym rachunku jedynie to

się liczy”19. Życzę więc tego wszystkim ludziom, ale także sobie samej. 

Na tym kończę mój list,  dzięki któremu zrozumiałam, że rzeczy nie zawsze są takie,  jakimi się

wydają. Pozdrawiam Cię tym bardziej serdecznie, że nie zrobiłam tego na początku. 

Kiedyś Twoja – Maja

PS Mimo wszystko mam nadzieję, że nieprędko się spotkamy. 

18 Carpe  diem  (łac.),  dosłownie  „chwytaj  (skub)  dzień”  –  sentencja  pochodząca  z  poezji  Horacego,  zawarta
 w Pieśniach (1, 11, 8). 

19Zbigniew Herbert „Przesłanie Pana Cogito”
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Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty!

Tak śpiewał wybitny kompozytor Marek Grechuta w swoim utworze na cześć najbardziej pachnącej 
i zielonej pory roku, która zawitała również do nas. Tak moi drodzy, tak szybko zleciał ten czas. Jeszcze
niedawno podziwialiśmy krajobrazy chłodnej, burej jesieni. A tu, już słońce. Wiosna. Nareszcie, chce się
rzec! 

Mogłabym opowiadać jaka to ona nie jest kolorowa, pachnąca. Jak szybko rozwijają się pąki. Ale to
już  pewnie  wiecie.  Mogę się  założyć,  że  nie  wiecie  natomiast  o  słowiańskich  tradycjach,  związanych  
z rozpoczęciem wiosny. Bla, bla, bla ile już można słuchać o marzannie i związanych z nią obyczajach?
Oklepane, w końcu każde dziecko już od przedszkola wie o ręcznie robionej kukle, którą wrzuca się do
rzeki, by odpędzić zimę. Ale czy widzieliście, że w dawnych czasach, właśnie przywitanie wiosny było
jednym z najważniejszych świąt?

Jare święto - tak nazywano całą uroczystość obchodzoną bardzo hucznie i przez kilka dni. Jednym
z mniej  znanych obyczajów było rozpalanie na wzgórzach ogniska.  Młodzi wyruszali  na łąki  i  do lasu
w  poszukiwaniu  wierzbowych  i  leszczynowych  witek,  z  których  następnie  „budowano”  wiechy.
W celu  przepędzeniu  starego,  zasiedziałego  zła  wietrzono  i  sprzątano  domostwa oraz  obejście,  prano  
i  szykowano świeże odzienie. Całe gospodarstwo obchodzono  i  okadzano ziołami, każdy jego zakątek.
Pieczono również placki tzw. kołacze. Już przy witaniu wiosny Słowianie malowali jajka i zanurzali się  
w wodach rzeki  na znak oczyszczenia,  później  te
zwyczaje  przeniesiono  w  okolice  Wielkanocy.
Ostatniego dnia palono na wzgórzach pochodnie i
wydawano  ucztę.  Wokół  ogniska  można  było
usłyszeć  tańczących  i  śpiewających  ludzi,  którzy
rywalizując między sobą, czcili ostatni dzień zabaw
i  biesiad. Wieczorem  udawali  się  natomiast  na
mogiły  przodków,  gdzie  pozostawiano  dla  nich
jadło i wspominano zmarłych.

Katarzyna Ganczarek 
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Chwila refleksji – poezja Kasi Ganczarek

Deszcz,  wicher,  armagedon.  Totalny  chaos.  To  coś,  co  nas  przytłacza.  Krople  deszczu,  powoli
odbijają  się po otulonej wodą rynnie.  Firanki bujają  się w rytmie kołyszących się sennych wspomnień.
Szeleszczące liście dają już o sobie znać, układając się różnymi wzorami na zamarzniętych szybach. Za
horyzontem rozciągnięta, biała mgła unosi się ponad szarozieloną trawę. Wokół cisza. Brak jakichkolwiek
ludzi, zwierząt. Nie słychać szurających po rozgrzanym asfalcie opon. Tylko szarość i głucha cisza. Gdzieś
daleko słychać trzask,  jakby rozbijające się cienkie szkło o kamienną posadzkę.  Światła,  niczym neony
odbijają smutną szarość w metaforze dnia. Życie jakby zatrzymało się na ułamek sekundy, pozostawiając
kawałek świata,  namalowanego na  płótnie,  archaistycznych słów i  myśli.  Stary  człowiek namalował  to
wszystko, siedząc w pokoju, popijając mocną whisky i głaszcząc czarnobiałego kota. Przyglądał się życiu, 
a życie ciągle umykało mu z rąk. Ale on nie przejmował się tym. Liczył się ten moment. Ten spektakularny
moment, w którym rozlał swój trunek na podłogę i podpalił.

Zamglone oczy twe

Spoglądają w moją martwa duszę

I widzą coś czego nie widzę ja

Serce

Dobro

Miłość

Biała mgła pokochała mnie

Choć nie widzę cię

Wyobrażam sobie że

Zawsze jesteś blisko mnie
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Cuś flozoficznego

Przed budową domu trzeba obmyślić plan tworzenia tej budowli. Przed pójściem na spacer trzeba
chociaż  odrobinę  pomyśleć  o  trasie  tej  wędrówki.  Myśl  jest  wszędzie,  gdzie  człowiek.  Czasami  bywa
spontaniczna, niekiedy zaraźliwa, często nawet zabójcza (chociaż nie do końca). Myśli bywają różne.

Myśli  zainicjowały  tworzenie  wszystkiego,  co  człowiek  stworzył,  tworzy  lub  będzie  tworzyć.
Wszystkie  dziedziny nauki  narodziły się  pośrednio  z  myśli.  Nauka wykorzystuje  myśli  do zrozumienia
otaczającego  nas  świata.  Jednakże  nie  wszystkie  myśli  nadają  się  do  wszystkiego.  Myśl  o  ulubionym
zwierzęciu raczej nie pomoże zrozumieć natury rozczepienia jąder atomów.

Czy to w postaci malowidła, pisanego tekstu, ciągu zer i jedynek, czy nawet w postaci odpowiednich
połączeń neuronów w mózgu myśli potrzebują miejsca do ekspresji. To miejsce jest ograniczone, a więc
różne myśli  rywalizują  ze sobą,  żeby zwrócić  uwagę osobie,  która  może odczytać  tę  myśl  z  ekspresji.
Ekstremalny przykład takiej walki na zapomnienie i zapamiętanie obserwujemy w Internecie. Chociażby
strony z  memami,  które  walczą  ze  sobą  o większą  popularność.  Memy to  nic  innego jak  myśli,  które
najczęściej  bywają  w formach  obrazka  z  napisami,
komiksu, lub gifu.

Żyjemy  w  czasach  nadmiernej  ilości  myśli.
Człowiekowi nie  starczyłoby życia,  żeby odczytać  
i przeanalizować wszystkie myśli w Internecie. A to
tylko Internet! Człowiek musi więc,  a przynajmniej
powinien  wybierać  te  myśli,  które  wydają  się  mu
najbardziej  wartościowe,  bo  inaczej  będzie  on
przepełniony  informacjami,  które  nie  są  mu  zbyt
przydatne.  Dbajmy  o  to,  by  nasze  myśli  były  po
prostu  mądre,  bo  w  dobie  dzisiejszych  czasów,
szczególnie młodzież,  otacza wiele myśli,  które nic
nie wnoszą do rozwoju. A przecież do tego właśnie ludzie powinni
dążyć – by nieustannie rozwijać siebie i swoje myśli. 

Chociaż… nie do końca: bo czy w umyśle człowieka muszą być tylko mądre myśli? Przecież coś
mądrego  dla  jednej  osoby,  może  być  czymś  głupim  dla  drugiej.  Czasem  nawet  głupie  myśli  bywają
mądrymi, a mądre głupimi. A więc Drogi Czytelniku, jak chcesz wykorzystać te myśli: czy odrzucisz je  
w zapomnienie, rozpowiesz innym, wykorzystasz do swojego rozwoju, a może jeszcze czegoś innego?  – ten
wybór należy do Ciebie.

Adam Lewandowski
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MISTRZOSTWA ŚWIATA W SKOKACH
NARCIARSKICH 2019

Tegoroczne Mistrzostwa Świata „Seefeld In Tirol 2019”, które odbyły się w Austrii były najważniejszą
imprezą przypisaną na bieżący rok w skokach narciarskich. Organizowane są co 2 lata. Zawody trwały od

23.02.2019r. do 02.03.2019r. Skoczkowie narciarscy skakali na dwóch skoczniach w Innsbrucku (HS-130)
oraz Seefeld (HS-109). To oto wspaniałe wydarzenie w sporcie zimowym przyciągnęło za sobą mnóstwo

ludzi z całego świata. Oczywiście naszej Reprezentacji Polski nie mogło tam zabraknąć na czele ze
świetnym trenerem panem Stefanem Horngacherem (Austriakiem). W kadrze naszych „Orłów” znaleźli

się:
1) Kamil Stoch (ur. 25 maja 1987r. w Zakopanem).
2) Dawid Kubacki (ur. 12 marca 1990r. w Nowym Targu).
3) Piotr Żyła (ur. 16 stycznia 1987r. w Cieszynie).
4) Jakub Wolny (ur. 15 maja 1995r. w Bielsku-Białej).
5) Stefan Hula (ur. 29 września 1986r. w Bielsku-Białej).
6) Maciej Kot (ur. 9 czerwca 1991r. w Limanowej).

Na skoczni dużej (Innsbruck) w konkursie indywidualnym zwycięzcą został Markus Eisenbichler
(Niemiec), na drugim miejscu uplasował się Karl Geiger (Niemiec), a na ostatnim miejscu medalowym

zawody ukończył Killian Peier (Szwajcar). W drugim dniu Mistrzostw Świata został rozegrany
konkurs drużynowy, także na tej samej skoczni, o której wspomniałem powyżej. Najlepszą drużyną

okazała się Reprezentacja Niemiec w składzie Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe, Markus
Eisenbichler. Na niższym stopniu podium znalazła się Reprezentacja Austrii , którą reprezentowali
Philipp Aschenwald, Michael Hayboeck, Daniel Huber, Stefan Kraft, a trzecie miejsce zajęła
drużyna Reprezentacji Japonii w składzie  Yukiya Sato, Daiki Ito, Junshiro Kobayashi, Ryoyu

Kobayashi. W przedostatnim dniu Mistrzostw na skoczni normalnej (Seefeld) został przeprowadzony
konkurs indywidualny, w którym Polscy skoczkowie zdobyli 2 medale (złoty i srebrny), a klasyfikacja

zawodów przedstawiała się następująco: Na pierwszym stopniu podium stanął Dawid Kubacki, na
drugim Kamil Stoch, a trzecie miejsce zajął Stefan Kraft (Austriak).

NASI MEDALIŚCI:

Łukasz Ściana
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„Pod Lupą”

„Pod  Lupą”  to  seria  wywiadów  z  nauczycielami  naszej  szkoły.  Jak  wiecie  nasi
nauczyciele są poddawani ogniowi nietypowych pytań.  Jesteście ciekawi,  kto tym
razem został wybrany ? Otóż matematyczka – Pani Anna Rybak.

Wiktoria Gucwa: Kiedy ma Pani urodziny ?
P. Anna Rybak: Co roku tego samego, wakacyjnego dnia.

W.G.: Jaki jest Pani ulubiony kolor?
P.A.R.: Zdecydowanie czerwony.

W.G.: Gdyby miała Pani możliwość przeniesienia się w przyszłość lub przeszłość gdzie by to było
i dlaczego przeniosłaby się Pani właśnie tam ?
P.A.R.: Jest mi dobrze tu i teraz.

W.G.: Jakie jest Pani ulubione wspomnienie z dzieciństwa ?
P.A.R.:  Mając 4 lata,  będąc z mamą na grzybach wydawało mi się,  że  mogę się  schować pod
grzybkiem.  Moja  mama  udawała,  że  mnie  nie  widzi,  a  ja  mogłam  spokojnie  siedzieć  i  jeść
poziomki.

W.G.: Jaki jest Pani ulubiony film?
P.A.R.: „Miś”.

W.G.: Jakie jest Pani ulubione słowo?
P.A.R.: To już chyba wszyscy wiedzą – gamonie.

W.G.: Jaki jest Pani ulubiony kawał, żart?
P.A.R.: Myślę, że ulubionego jeszcze nie słyszałam, a znam  ich bardzo dużo.

W.G.: Czy kiedykolwiek była Pani bliska jakiegokolwiek matematycznego odkrycia? Jeśli tak, to
jakiego?
P.A.R.: Przez cały czas czekam na odkrycie talentu w moich uczniach. Jeśli mi się to uda, to będzie
to moje największe odkrycie.

W.G.: Skąd się wziął u Pani zwyczaj nazywania uczniów  żuczkami ?
P.A.R.: Kiedyś dawno któryś z moich uczniów sam siebie określił jako ciężko pracujący żuczek.
Z czasem zaczęłam  odkrywać „żuczkowatość”  w  innych uczniach.

W.G.: I tak na koniec... Jaki byłby Pani ostatni posiłek przed śmiercią?
P.A.R.: WieśMac.

Bardzo dziękuję za poświęcenie mi swoich cennych chwil i odpowiedzenie na wszystkie pytania.
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Suchar Miesiąca
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	W Portugalii i w Polsce panuje różnorodna kuchnia - w Portugalii nie zjesz naszych pierogów, kiszonej kapusty czy ogórków, a także nie zaznasz smaku oscypków, ponieważ Portugalczycy tego zwyczajnie nie znają. W Portugalii panuje kuchnia śródziemnomorska, w menu królują ryby i owoce morza.

