


Dawid Kubacki to polski skoczek pochodzący z Nowego Targu, który 
mazaledwie 30 lat, a zapisał się już w historii światowych skoków 
narciarskich. Jest on bowiem zwycięzcą 68. Turnieju Czterech Skoczni (TCS), 
który rozgrywany był od 29 grudnia 2019 roku do 06 stycznia 2020 roku w 
Niemczech (Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen) oraz Austrii (Innsbruck i 
Bischofshofen).

TTurniej składa się z 4 części, w którym każdy z zakwalifikowanych skoczków 
oddaje po 8 skoków, oczywiście jeżeli dostanie się do drugiej serii zawodów. 
Następnie suma ze wszystkich oddanych prób wyłania nam zwycięzcę, 
który od 61. edycji (2012/2013) dostaje statuetkę, czyli tzw. „złotego orła” 
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy franków szwajcarskich (ok. 
80 tysięcy złotych). Wracając do naszego mistrza, to zajmował on 
odpowiednio trzecie, trzecie, drugie i pierwsze miejsce. Jest to na pewno 
dladla sportowca pokroju Dawida coś niezwykłego. Dlaczego coś niezwykłego? 
Dlatego, że po pierwsze Kubacki nie był zaliczany do grona faworytów 
dowygrania tak presżowej imprezy, a po drugie on sam nie nastawiał się 
na walkę o tak czołowe lokaty, które wywindowały go wysoko w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata. Mimo, że rywale mocno deptali mu po piętach, 
to poradził sobie i dał wszystkim Polakom radość oraz dumę.

 Uważam, że Dawid Kubacki jest to wzór do naśladowania, ponieważ przez 
10 sezonów z rzędu nie zdobył on ani jednego punktu w zawodach, a mimo 
to potrafił się podnieść z ciężkiego marazmu, w jaki popadł. Za każdym 
razem w wywiadach w telewizji powtarza monotonnie słowo: „praca”. Jest 
to prawda, że ciężka oraz sumienna praca popłaca. Oby tak szczerych ludzi, 
pełnych dobrych intencji było na tym świecie coraz więcej.





  

   Szczerze! Ciężko jest mi opowiadać o tej książce, bo jak można w skrócie opisać
tak złożoną osobowość ,interpretacje świata i przeżycia, jakie zostały uwiecznione 
w tym tomiku wierszy. Mowa tu o Hanie, bohaterce stworzonej lub właściwie nie 
do końca stworzonej, przez Katje Gorečan. Czemu nie do końca? Bo jeden wiersz 
może odmienić wszystko.

    Hana jest artystką, której ktoś zabrał pewność swojej pasji. Można by przysięgać, 
żejest wrażliwa, ale ona dzień za dniem niepokornie pokazuje światu dystans, który 
dzieli ją od jej własnych bolączek. Hana żyje według jej własnych zasad, nie wiąże się 
to z jakimiś ideologiami, po prostu może i chce, więc stanowi własną rzeczywistość. 
Jest wolna w tym,co robi. Nie podoba się to wielu osobom, uważają, że jest 
obrzydliwa, bo jest samotna, bo sięnie goli, bo nie przystaje do stereotypowego 
ideału piękna, bo je w łóżku. Hana jest świadoma swoich wad i tego, co nimi nie jest. 
JeJest samotna. Nie raz została już zawiedziona przez ludzkość, przez mężczyzn. Ona 
też zawodziła i zwodziła ludzkość, mężczyzn. Hana wyczekuje miłości. Nie wie, czy 
jest zdolna i godna miłości. Wyobraża sobie świat z nią,przyszłość, rozkład przyszłego 
mieszkania, wspólne poranki.. Czasami ma się wrażenie, że Hanie nie brakuje kogoś, 
tylko kogoś i lepszej jej. Jedności. Nasza bohaterka zabójczo łaknie miłości, ale w tym 
samym stężeniu się jej boi. Mężczyzna, w którym się zakochała, powiedział jej 
kiedyś, że ma nadzieje, że się w nim nie zakochała i ją pocałował - to ją zabolało. 
MiłośćMiłość nie jest nieistotna, tylko jest dla Hany zbyt trudna by o niej rozmawiać, 
dlatego zmieńmy temat. 

   Hana szuka miejsca i znaczenia, nie tylko swojego, ale i dla filiżanki i spodka, 
wktórych dostrzega alegorie do ludzkich relacji. Dom to pojęcie względne, tego nie 
może zdefiniować, ale już dawno nazwała swój strach. Hana boi się bać, co uważa to 
za zbyt inteligentne.

   Ta rzadko spotykana forma poezji opiera się na tym, że autorka w 
bardzonieoczywisty sposób opowiada o swojej bohaterce. Podmiot liryczny zaczyna 
zdanie,natomiast sama Hanna je kończy. Ten zabieg powoduje, że czytelnik ma 
wrażenie, jakby ktoś opowiadał o Hanie przy niej i w chwilach zagubienia w narracji 
kobieta dopełniała opis. Tacicha, zapisana umowa powoduje, że każdy wiersz jest 
bardzo autentyczny. Z jednaj stronysubiektywny i jednocześnie obiektywny. Podmiot 
liryczny wypowiada się w sposób zrównoważony, spokojny, natomiast sama Hana 
dodajedodaje tym historią charakteru, emocjonalności i sprawia, że słowa zapisane na 
papierze zaczynają przybierać najrozmaitsze kształty. Słowa są wiarygodne i bije od 
nich łuna prawdy i realność świata przedstawionego. Czytelnika zaczyna utożsamiać 
się z Haną, bo ma się wrażenie, że nie jest postacią literacką tylko osobą, którą 
codziennie mijamy na ulicy, i której nie zauważamy w ferworze codzienności



   Forma poznania i zrozumienia, brak gloryfikacji bohaterki oraz lekkość, 
prawdziwośći czasami wręcz banalność opisu rzeczywistości, w prosty i subtelny 
sposób kierują czytelnika do odkrycia, iż jest to pewnego rodzaju autobiografia; 
przypuszczalna interpretacja siebie. Jesteśmy tego wręcz pewni po przeczytaniu 
ostatniego wiersza. Autorka obnaża te najbardziej intymne momenty pierwszą 
osobą liczby pojedynczej. 

    Te wiersze relacjonują życie trochę zagubionej młodej kobiety, jej marzenia, 
plany i poczucie nieszczęścia. Można to pewnie opisać jako zderzenie się ze ścianą 
realiów dorosłości. Schematy i stereotypy, w które chcielibyśmy wierzyć, nie działają. 
Tytuł tej książki w prosty sposób nawiązuje do dzieła Johanna Wolfganga Goethego 
„Cierpienia młodego Wertera”. Bohater tego utworu cierpiał z powodu 
niespełnionej miłości, czego konsekwencją było jego samobójstwo. Werter nie dał 
sobie szansy na walkę, a dla naszej bohaterki ból i samotność są codziennością tak 
głębogłęboko zakorzenioną, że przestaje je zaważać i traktować jako zagrożenie.

„Hana i przejście dla pieszych

kiedy Hana czeka na zielone przed przejściem dla pieszych,

zawsze patrzy na drugą stronę ulicy, czy ktoś na nią nie czeka.

a potem, kiedy stwierdzi, że jednak nie,

przechodzi przez jezdnię, i patrzę na ludzi, którzy ją mijają.

mam cichą nadzieję, że ktoś jej dotknie.„





    Szybko zeskoczyłem na ziemię by zwolnić linę Willowi. Wyciągnąłem rewolwer 
i wycelowałem w wilka, który biegł na samym przedzie watahy. Naciągnąłem spust i
nic!nic! Rewolwer nie wystrzelił. Dopiero do mnie dotarło, że nie ma samo napinania. 
Szybko skorygowałem swój błąd, ponownie wycelowałem i nacisnąłem spust. 
Wystrzał. Wilk padł. Lecz to nie z mojego rewolweru, a z góry. Zobaczyłem tam 
Adama ładującego następny pocisk do swojego karabinu. Spojrzałem w stronę 
watahy. Wilki zatrzymały się wystraszone strzałem. Adam ponownie strzelił w stronę 
wilków, trafiając następnego. Wystraszone hukiem i kolejnym konającym 
towarzyszem zwierzęta zaczęły uciekać. W tym samym czasie Will
dobiegłdobiegł do mnie. Był młodym chłopakiem, miał dopiero 13 lat. Jednak kapitan 
zgodził się na jego aplikację do załogi, gdyż potrzebował kogoś, kto będzie przez cały 
dzień obsługiwać radiostację. Spojrzałem na jego twarz. Była cała podrapana!
   

   • Wskakuj na górę Will, za chwilę zajmę się Twoja twarzyczką - Powiedziałem.

    •  Will w odpowiedzi tylko kiwnął głową i rozpoczął wspinaczkę. Czekając, aż lina 
się zwolni, zacząłem oglądać rewolwer. Po chwili oględzin zobaczyłem z boku mały 
przełącznik. Wtedy do mnie dotarło, jaka to dziwna konstrukcja. Jest blokada przed 
strzałem, ale samo - napinania brak. Odbezpieczyłem broń i spojrzałem w dal, w 
stronę, gdzie uciekły wilki. Wycelowałem i strzeliłem. Tym razem broń wystrzeliła. 
Zabezpieczyłem rewolwer i schowałem do kabury. Spojrzałem w górę, by zobaczyć, 
czy Will już się wspiął, lecz ujrzałem tylko Adama opierającego się o barierkę 
papatrzącego na mnie podejrzliwie . 

- O co ci chodzi?! Tylko sprawdzałem, czy rewolwer działa! - Krzyknąłem do niego. 

-Nic, nic. - Odpowiedział, odsuwając się od barierki. 

Zacząłem wspinaczkę do góry. Pierwsze co zobaczyłem po wciągnięciu się na górę, 
to siedzący Will, który chyba zaczął rozumieć, co stało się z jego twarzą. Podszedłem 
do niego. Był przerażony. 

-Czy ja umrę? - Zapytał łamiącym się głosem.

-Oczywiście, że nie . – Odpowiedziałem uspokajająco. - Rany są powierzchowne, 
może trochę
brudne, ale powinno mi się udać je opatrzyć. A teraz wstawaj. Adam! Przetrwały 
jakieś
materiały medyczne?- Zapytałem.

-Większość. Przenieśliśmy je na mostek. Chodźcie za mną. – Powiedział Adam.

Rozdział 4



Ruszyliśmy za nim. Nie przeszliśmy nawet kilkunastu metrów, a przed nami 
pojawił się Bartek, wyraźnie zaniepokojony.

- Co to były za strzały i co się stało Willowi? - Krzyknął do nas.

- Powiemy ci po drodze, teraz muszę szybko zająć się Willem. - 
Odpowiedziałem
domagającemu się odpowiedzi Bartkowi.

Outside

Przeciętny człowiek nie wie co się dzieje w mózgu poety

Tak śpiewają gazety piszą w radiu

W mieście strasznie dużo ludzi w czarnych ubraniach

Wszyscy są tacy sami w kokach wspaniałych myśli

Spojrzałeś na mnie nieznajomy niewierzącymi oczami

CCzy nie wiesz że można kochać albo czuć

Bywam rozsądna a ty nie zawsze wierny

Czy wrócisz jeśli powiem wiele razy wróć

Ja chcę łapać te myśli o poranku

By uchwycić warkot przemieszczanych ciał

Ten wiersz jest o mnie i o tobie

Zapewne wiele ludzi znajdzie tu niedociągnięcia

CCzy zaletą poety jest pisanie o sobie

Jeśli tak to są bardzo egoistyczni







Kolejne lata przynosiły
popogorszenie sytuacji materialnej. 5 września 1879 roku umarła mu żona – 
sam dostał depresji. Dalsze życie było pasmem naprzemiennie lepszych i 
gorszych okresów – generalnie rosła sprzedaż jego obrazów. Ponownie się 
ożenił, niedługo potem zaczął mieć problemy ze wzrokiem. Ale w tych 
chwilach dużą radość przynosiło mu uznanie, jakim cieszyły się jego dzieła. 
Malarstwo Moneta zbliżało się do abstrakcji złożonej z barwnych plam. 

Najważniejsze dla niego stało się światło i wydobywany przez nie kolor. Jego 
dzieła dzieła stanowiły podłoże dla stworzenia pointylizmu przez Seurata. Po 

operacji Monet musiał nosić okulary, dzięki którym mógł ukończyć ostatnie 
dzieło z cyklu Nenufary. Stwierdzono jednak u niego nieuleczalny nowotwór 
lewego oka. Monet zmarł 5 grudnia 1926 roku. Został pochowany na 

cmentarzu w Giverny.
Stella Hertel





R: Kim chciał być Pan w dzieciństwie? Czy zawsze interesował się Pan historią?
R.S: Bardzo chciałem być pilotem i od zawsze interesowałem się historią, 
zwłaszcza, że mój
tata był nauczycielem. Realnie nigdy nie myślałem, żeby robić coś innego.

R: Pana praca polega na przekazywaniu faktów, zatem czy pozwala Pan sobie na 
luźne
spespekulacje dotyczące rzeczy niewytłumaczalnych przez naukę?
R.S: Pewnie, że tak. Zawsze można pospekulować.
R: Dziękujemy za wywiad.

Katarzyna Ganczarek, Izabela Zdrojewska

W Polsce postać ta jest owiana swego 
rodzaju tajemnicą. Polacy nie chcą 
rozpamiętywać czasów zaborów, więc 
nic dziwnego. Najwięcej można o niej 
usłyszeć na terenach dawnej Galicji, 
ponieważ nad tamtymi obszarami 
sprawował władzę mąż Elżbiety – 
FrFranciszek Józef I. Znana była głównie ze 
zniewalającej urody, czy 
nieprzyjemnych relacji z teściową. Na 
podstawie jej życia nakręcono kilka 
filmów (w tym ten z 1954 roku, Romie 
Schneider). Postacią cesarzowej 
inspirują się współcześni pisarze. 
NieoficjalnieNieoficjalnie pojawiają się plotki o 

kolejnym serialu z Bawarską
księżniczką w roli głównej. Kim była
więc kobieta, uważana za perłę XIX
wieku?



Elżbieta Amalia Eugenia von Wielsbach (bo tak brzmiało jej pełne
imię) przyszła na świat w święta Bożego Narodzenia w 1837 roku, jako
córka Bawarskiego księcia, oraz jego kuzynki - Ludwiki. Jak przystało na
XIX wiek, małżeństwo jej rodziców było zaaranżowane. Ojciec dziewczyny
nie dotrzymywał więc przysięgi o wierności, miał nawet dwie nieślubne
córki. Śmiało można określić, że Sissi (Tak zwracało się do niej najbliższe
ootoczenie) pochodziła z rodziny wielodzietnej. Od najmłodszych lat
otoczona była gromadką rodzeństwa. Dzieciństwo spędziła w wiejskiej
posiadłości, w Bawarii. Mimo wysokiego pochodzenia dziewczynka
najmłodsze lata życia spędziła „bardzo dziko” – kradła owoce sąsiadów,
pisała dużo wierszy i jeździła konno. Uosobienie odziedziczyła po ojcu,
zresztą podobno była jego ulubionym dzieckiem. Nie lubiła siedzieć w
jednym miejscu, zdecydowanie nie trzymała się reguł. Często mówi się o
prprzypadkach, kiedy wraz z rodzicem przybierała się za chłopów, by potem
na ulicach tańczyć i śpiewać przy karczmach, w celu zarobienia drobnych

monet.

Niesfornie dziecko wyrosło na piękną nastolatkę. W wieku
piętnastu lat wyjechała wraz z matką oraz starszą siostrą - Heleną – do
kurortu w Bad Ischl. Miały tam odbyć się zaręczyny starszej z sióstr z
młodym, austriackim cesarzem Franciszkiem Józefem I. Los jednak
chciał, iż władca zauroczył się nie swoją narzeczoną, a młodziutką
Elżbietą. Cesarz postawił przed swoją matką sprawę jasno: albo ona -

Elżbieta, albo żadna inna. Nie 
zadowoliło to arcyksiężnej Zofii, 
która uważała dziewczynę za 
nieodpowiednią parę dla swojego 
syna. Zgodziła się jednak na ślub, 
który odbył się kilka miesięcy 
później. Już wtedy jednak wiele 
znaznaków wskazywało na to, iż może 
to być nieudane małżeństwo. 
Elżbieta, jako jeszcze młoda 
dziewczyna nie potrafiła się 
dostosować do dworskich zasad. 
Nie była po prostu gotowa w wieku
piętnastu lat na małżeństwo, w 
dodatku z samym cesarzem. Traumą 
było dla niej huczne wesele oraz 
ciężar korony. Sama wspominała, że 

pierwsza ciąża (urodziła



pierworodną córkę rok po ślubie) zostawiła piętno na jeszcze nastoletniej
duszy. Do dwudziestego pierwszego roku życia urodziła trójkę dzieci.

Pierwsze dziecko – maleńka Księżniczka Sofia - zmarła w wieku dwóch lat,
podczas podróży pary królewskiej na Węgry. To także podłamało
psychicznie Elżbietę, dlatego nie przykładała się do wychowania

pozostałej dwójki dzieci – Gizeli i Rudolfa. Dzieci wychowała jej teściowa -
AArcyksiężna Zofia.

Na uwagę zasługuje niezwykła uroda władczyni. Bardzo przykładała
wagę do swojej urody. Ba, w drugiej połowie XIX wieku była
komentowana jako najpiękniejsza kobieta w Europie. Poświęcała
mnóstwo czasu na pielęgnowanie swojego piękna. Znane są także jej
mordercze wręcz głodówki, gdy tylko waga dziewczyny przekroczyła

kawałek powyżej oczekiwanego efektu. Zdarzało się, że cesarzowa żywiła
się prsię przez sześć tygodni, każdego dnia tylko sześcioma szklankami mleka.
Dla utrzymania obwodu talii w granicach 47 cm gotowa była ryzykować
życie. Diety skutkowały mdłościami, obrzękami, ogólnym osłabieniem
zdrowia Elżbiety. Czy efekty były warte tak niebezpiecznego trybu życia?

Cesarz Fryderyk tak opisał monarchinię: Cesarzowa nie siada, tylko
majestatycznie zajmuje miejsce;
nie wstaje, tylko się podnosi; nie
chodzi, tylko kroczy z godnością.
Jej pojawienie się wprawiło mnie

w niemy zachwyt!

Szczególnie dużo plotek krążyło
na temat tego, że to przez jej
wielkie, hipnotyzujące oczy jej
mąż zgodził się na utworzenie
Austro-Węgier. Dla Sissi była to
ważna kwesa, żywiła szczególną
ssympaę do Węgier. W wieku
trzydziestu jeden lat urodziła
swoje ostatnie dziecko, które
miało być swoistym prezentem
dla tego kraju. Maria Valeria - bo

takie imię nosiła ostatnia córka królewskiej pary - została wychowana w
całości przez matkę. Mówiło się, że kobieta bardzo rozpieściła

dzidziewczynkę i świata poza nią nie widziała. Według mnie mogło to być
krzywdzące dla jej poprzednich dzieci, którym nie poświęcała uwagi.



Szczególnie jedyny syn z tego małżeństwa – Rudolf - odczuł brak matki.
Był z charakteru bardzo do niej podobny, dlatego potrzebował podobnej

osoby w towarzystwie. Doświadczenia życiowe Rudolfa odbiły się echem w jego 
dorosłym życiu, które zakończyła tragedia w Mayerling. Następca austriackiego
tronu popełnił wtedy samobójstwo wraz ze swoją kochanką. Jego matka
dopiero wtedy została jakby wybudziła się z trwającego od lat transu.
CCzuła poczucie winny za to wszystko. Do końca życia nosiła żałobę po

synu, chociaż nie pojawiła się podobno na jego pogrzebie.

Ostatnie lata życia spędziła na ciągłych podróżach. Unikała
królewskiego dworu, nie pozwalała się portretować, ani fotografować.
Życie kobiety zakończyło się 10 września 1898 roku, podczas pobytu w
Genewie. Wówczas to włoski rewolucjonista - Luigi Luchemi - podbiegł do
niej w porcie i wbił cesarzowej pilnik w serce. Śmierć nadeszła niedługo
potem. Sam winny tłumaczył się tym, że po prostu chciał zamordować

kkogoś sławnego.

Za cesarzową w Austrii nie wylano wiele łez, ponieważ nie była
powszechnie lubiana. Pochowano ją obok jej syna.

Elżbieta Bawarska to jedna z kluczowych postaci w popkulturze.
Stała się swego rodzaju ikoną, którą bardzo szanuję. Nie uważam jej
jednak za niewinną istotę, jak wiele osób ją przedstawia. Była ciekawa,
jednak także niezwykle zapatrzona w siebie i swoje potrzeby. Na tak
nanarcystycznym myśleniu cesarzowej tracili inni – dzieci, mąż. Można
tłumaczyć to podłamaniem i chorobami psychicznymi. Czuję nawet mały
niedosyt związany z tą postacią. Sądzę, iż jej życiorys jest bardzo ciekawy
i rozległy. Brakuje mi także dobrze zrobionego serialu, czy filmu na
podstawie jej życia, który nie będzie przesłodzony i przerysowany.

Aleksandra Groszek, IF




