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J 
ako uczniowie, ale też jako obywatele, mamy prawo do wyrażania własnych 

poglądów. Również w szkole. To był między innymi jeden z powodów dla 

którego chciałem, by w naszym liceum zaczęła funkcjonować gazetka 

szkolna. Trudno powiedzieć jak długo damy radę pisać, oceniać, krytyko-

wać czy chwalić. Jedno jest jednak pewne – nie poddamy się łatwo. 

W tym miesiącu zajmujemy się przybliżeniem postaci naszego patrona. José Martí 

był, bez wątpienia, postacią tajemniczą i ciekawą, a cały artykuł uświadomi Wam, 

mam nadzieję, dlaczego. 

Oprócz tego prezentujemy wywiad z Panem Dyrektorem Zbigniewem Ślęzakow-

skim, trochę recenzji i… kilka innych, ciekawych tekstów. Aby w pełni opowiedzieć 

o wiedzy zawartej na tych kilku stronach, potrzeba by wielu godzin w „realu”.  

Mam nadzieję, że pierwszy numer José Times przypadnie wam do gustu. 

Paweł Zalewski, Redaktor naczelny. 
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 José Martí, a właściwie José Julián Ma-

rtí Pérez, przyszedł na świat w 1853 roku w 

Hawanie. Kuba była wtedy kolonią hiszpań-

ską. Uczęszczał do Profesjonalnej Szkoły 

Malarstwa i Rzeźby w Hawanie. Od najmłod-

szych lat pisał poematy i reportaże do gazet. 

Interesował się także polityką. Kiedy miał 16 

lat, opublikował swoje przemyślenia polityczne w gazecie.  

 Jego największym pragnieniem było wyzwolenie Kuby. Za poglądy sprzeciwiające się 

hiszpańskiemu rządowi został aresztowany. Po czterech miesiącach został wydany wyrok 

skazujący go na pół roku więzienia. Starania rodziców nie pomogły wyciągnąć Joségo z wię-

zienia. Zdrowie patrona naszego liceum zaczęło podupadać. W związku z tym  wysłano go 

do Hiszpanii. Studiował prawo i pisał tam artykuły, które przedstawiały w bardzo negatywnym 

świetle hiszpańską okupację Kuby. Kiedy wybuchła rewolucja domagał się wolnej Kuby.  

Chciał znieść niewolnictwo na jego rodzinnej wyspie oraz uniezależnić ją od Hiszpanii i USA.  

W 1880 przeprowadził się do Nowego Jorku. Pełnił tam funkcje dyplomatyczne oraz pisał do 

gazet latynoamerykańskich. Bardzo aktywnie działał w sprawie uzyskania niepodległości 

przez Kubę.  W 1885 roku wydał Manifest Montecristi, ogłaszający niepodległość Kuby, ko-

niec nierównego traktowania przez prawo z powodów rasowych, przyjaźń z Hiszpanami, któ-

rzy nie sprzeciwiali się niepodległości i wojnę z tymi, którzy stali na drodze do niej. 10 lat 

później wyrusza na Kubę, aby dołączyć do rebeliantów. Jego celem było wywołanie antyhisz-

pańskiego powstania i zdobycie niepodległości. Przeciwstawiał się on również amerykańskim 

planom aneksji Kuby. Niestety, zginął w bitwie z oddziałami hiszpańskimi pod Dos Rios.  

José Martí 

Nasza szkoła została założona 
w 1945 roku. Nie od zawsze nosiła 
imię kubańskiego poety i rewolucjo-
nisty. Nazwa była wielokrotnie zmie-
niana tak, jak i adres. Dopiero od 
1967 roku mieści się tam, gdzie dzi-
siaj, czyli przy ulicy Staffa 111. José 
Martí na patrona został wybrany w 
1961 roku. Jest nim i dzisiaj, pomimo 
różnych konfliktów politycznych. XXII 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi otrzymało swoją 
nazwę prawdopodobnie ze względów 
politycznych. Były to czasy PRLu po-
pierającego zmianę ustrojowe na Ku-
bie.  Przybliżmy historię naszego pa-
trona. 

Na Kubie istnieje Order José Martíego. Mogą dostać go osoby, które miały duży wkład 
w pokój na świecie, wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji, kultury, nauki i sportu.  
Warto dodać, że jeden z poematów José Martíego został wykorzystany jako tekst hymnu la-
tynoamerykańskich patriotów. 

Tekst Agaty Januszkiewicz 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
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Wywiad z Panem dyrektorem 

Zbigniewem Ślęzakowskim 

Jaka jest Pana historia zawodowa? 

Czy chciał Pan być nauczycielem od 

zawsze? Dlaczego zdecydował się 

Pan na kierunek jakim jest język pol-

ski? 

Zbigniew Ślęzakowski: Nie chciałem 

być nauczycielem od zawsze. Intereso-

wałem się przedmiotami ścisłymi, dla-

tego też zdecydowałem się na kierunek 

studiów jakim była inżynieria chemicz-

na. Zrezygnowałem, zdałem egzaminy 

na polonistykę do której bardzo nama-

wiała mnie moja nauczycielka. Osiem 

lat temu wygrałem konkurs na dyrekto-

ra i od tamtej pory zajmuję również sta-

nowisko nauczyciela języka polskiego. 
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Został Pan dyrektorem liceum w 20-

2004 roku. To już ponad 8 lat. Co 

zmieniło się przez ten czas w szkole 

i co chciałby Pan jeszcze zmienić? 

ZŚ: Trzy lata temu udało mi się prze-

prowadzić generalny remont. Boksy 

zostały zamienione na szafki, a z in-

nych rzeczy to na przykład pojawienie 

się w większości sal rzutników i kom-

puterów. Zwracam uwagę również na 

wyniki egzaminów maturalnych, które 

są coraz lepsze. 

Wiadomo, że obejmowanie funkcji 

dyrektora liceum i w dodatku bycie 

nauczycielem to bardzo odpowie-

dzialna rola. Czy jest to bardzo cięż-

ka praca? 

ZŚ: Mówiąc szczerze, nie jest to bar-

dzo ciężka praca, jednak trudno jest 

się zmieścić w terminach i nieustannie 

myślę, co jest szkole potrzebne i co 

warto zrobić. 

Jaki był najcięższy, a jaki naj-

śmieszniejszy, bądź najciekawszy, 

moment w Pana karierze? 

ZŚ: Trudnym momentem na pewno był 

„skok na głęboką wodę” zakładając 

społeczną szkołę na Pradze w 1989 

roku. Ciężką decyzją był również start 

w konkursie na dyrektora liceum. Za-

bawne historie działy się na wyciecz-

kach i wszelkiego rodzaju wyjazdach. 

Ostatnio kilkudniowy spływ kajakowy 

zorganizowany przez jedną z klas lub 

za czasów szkoły społecznej wyjazd w 

góry podczas którego nauczyłem się 

podstawowych chwytów wspinaczko-

wych. 

Jakie są obowiązki dyrektora szko-

ły? 

ZŚ: Reprezentowanie szkoły w różnych 

uroczystościach bądź spotkaniach, 

zorganizowanie głosowań za tym, aby 

studniówka odbyła się w szkole. 

Od czego zaczyna Pan dzień swojej 

pracy? 

ZŚ: Dzień pracy zaczynam różnie. Naj-

częściej jednak sprawdzam maile, ko-

respondencje lub przygotowuję się do 

lekcji języka polskiego. 

Czy lubi Pan swoją pracę? Co Pana 

w niej satysfakcjonuje? 

ZŚ: Jestem bardzo zadowolony z tego, 

że szkoła posiada przyjemny wygląd, 

prowadzimy sekcję dwujęzyczną, jest 

duże zainteresowanie językiem hisz-

pańskim. Silną stroną naszej szkoły 

jest matematyka. Posiadamy dobry ze-

spół uczących, co przekłada się na 

świetne wyniki na maturze. 

Czym, Pana zdaniem, wyróżnia się 

nasza szkoła spośród innych war-

szawskich liceów? 

ZŚ: Bierzemy udział w konkursach z 

wielu dziedzin, uczniowie mogą wybrać 

sobie zajęcia, których chcą się uczyć w 

ramach lekcji wychowania fizycznego. 

Ponadto mamy świetne wsparcie elek-

troniczne – 18 sal z rzutnikiem, wyko-

rzystywanym na co dzień. Stawiamy 

sobie nowe cele w które się angażuje-

my. 

Rozmawiała Anika Stawicka 
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Gabriela Mróz 

Okiem pierwszaka 

Miesiąc pierwszy 
 

P rzychodząc do nowej szkoły zawsze czuje się to samo podniecenie, ciekawość, 

lekką, histeryczną nutę desperackiej chęci bycia w nowym przybytku naukowym... No chyba, 

że ktoś w weekend przed rozpoczęciem roku (poniedziałek, 3 września) był na weselu i jego 

entuzjazm delikatnie tylko zelżał przez niedospanie. Inauguracja, piękne stroje (w tym roku 

jakże modne  pognieciona biała bluzka, spódnica/dżinsy i eleganckie lekko tylko upaprane 

Conversy), uroczyste przemowy. Potem do klas, a pierwszaki, z miną sympatycznie podener-

wowaną, do testu poziomującego z języka nam prawież ojczystego  angielskiego. Ciach, 

ciach! Oddajemy, wychodzimy.  

Jednak rozpoczęcie nie jest tak stresujące dla młodzieży świeżo wdrożonej, jak pierwszy 

dzień nauki. Wszyscy się staramy, uśmiechamy, witamy etc. Ach, no i zapomniałam. Walki o 

najlepsze miejsca. "Ostatnie!!! Zajmuj ostatnie!"  da się słyszeć wchodząc do klasy. Nauczy-

ciel, organizacja, wymagania. Przerwa. Legendarne "Welcome to the jungle". Wielkie, zmar-

nowane postaci wytaczające się z klas na kwadraty korytarzy. Bach! Dostaję torbą w głowę, 

a następnie wykonuje przeciskanie się między nogami współtowarzyszy – ćwiczę tą cenną 

umiejętność przetrwania w ekstremalnych warunkach. "Które skrzydło? Gdzie? Która sala?"  

szybkie, zdawkowe pytania, czyli przerwa-pięciominutówka. Toaleta dla dziewcząt (w męskiej 

nie udało mi się jeszcze być) zapchana. Loki, perfumy, gadu-gadu. I nagle wśród panicznych 

spojrzeń, gwaru i kolorów tęczy, kojący, ledwo słyszalny dźwięk. Pierwsze skojarzenie: pe-

ron! wakacje! wyjazd! A następnie szara rzeczywistość - to dzwonek. Łagodne tirli, tirli (aż 

chce się dodać "Uwaga, uwaga! Pociąg z Warszawy do Krakowa opóźni się o kolejne pięć 

godzin. Za utrudnienia przepraszamy!") obwieszczające koniec pięciominutówki. Pach, pach! 

Zeszyt, książka, "dzień dobry". Szur, szur! Krzesła, siadamy, piszemy.  

Wśród pięknej palety kolorów na szkolnym korytarzu da się wyczuć lekki powiew grozy i cięż-

kości. To subkultury, potocznie uroczo nazwani "metalami". Zaczynając od Metalus Pospoli-

tus, Trashus Maximus czy Darkus Heavy Metalus, aż po Deathus Metalus Komplikus. Panie 

od chemii i biologii muszą być zachwycone widząc tyle interesujących pierwiastków... Zresz-

tą nie tylko nauczycielki są entuzjastkami tych metali, jakże szlachetnych... Ogólnie podczas 

przerwy wśród luźnego oglądu relacji damsko-męskich można wyróżnić szeroko pojęte sym-

patie, które, jak to w liceum, swoje stosunki lubią podkreślać salwami śmiechu bądź gwałtow-

nymi i często niekontrolowanymi "nokautami" osoby drugiej płci poprzez zarzucenie jej gór-

nych kończyn na odcinek szyjny.  

Podsumowanie. Liceum dla tak zwanych "przybyszów z gimbazy" jest sporym wstrząsem. 

Jakiś czas musi minąć, żeby wstrząs po zmianie otoczenia z ciepłego i przytulnego na doro-

sły i tym samym brutalniejszy, zanikł zupełnie. Jednak wszyscy, którzy chodzą do tej szkoły, 

wiedzą, że Jose potrafi zaaklimatyzować nas w sobie do tego stopnia, że nawet nauczyciele 

Josą, bo chcą (mimo, że przypinki twierdzą co innego) :)  
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Liwia Biały 

Agnieszka Gabriel "Człowiek nie jest aniołem, ale 
winien być istotą kulturalną.” 
Adolf Rudnicki 

K 
ażdy z nas powinien nosić w sercu słowa Adolfa Rudnickie-
go  polskiego pisarza prozaika i eseisty.  
Bycie świadomym odbiorcą kultury rzutuje na nasz sposób 
spostrzegania świata i otwiera nam wiele dróg w porozumie-

niu interpersonalnym. Podczas dyskusji możemy poruszyć znacznie głębsze tematy, 
jeśli posiadamy stosowną wiedzę o świecie . 

Ostatnie statystyki pokazują ,że w Polsce rośnie liczba teatrów ,a na spekta-
klach pojawia się coraz więcej widzów. Świadczy to o tym ,że nasz naród dąży do 
obcowania z kulturą.  

Chcesz rozwinąć swoją świadomość? Przygotowałyśmy dla Ciebie kilka cieka-
wych propozycji spędzania wolnego czasu! W pierwszym numerze zapoznamy was z 
najciekawszymi propozycjami warszawskich teatrów.  

Od autorek działu: 

CULTURAE 

 W tym roku w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma będziemy mieli okazję zoba-
czyć wielkie dzieło na scenie, w inscenizacji teatralnej. Teatr Roma 
zaprezentuje własną wersję musicalu „Deszczowa Piosenka”. In-
scenizacja wzbogacona jest nowatorskim projektem scenograficz-
nym autorstwa Borisa Kudlicka, oraz wykorzystaniem skomplikowa-
nej aparatury hydraulicznej – deszcz obmyje widzów siedzących w 
wilgotnej strefie. Reżyserem jest Wojciech Kępczyński. Spektakl 
warto zobaczyć, tym bardziej ,że w obsadzie pojawiają się dobrze 
znane nazwiska tj.: Dariusz Kordek, Jan Bzdawka, Ewa Lacho-
wicz, Tomasz Więcek, Rafał Drozd, Paweł Kubat, Marta Wiejak, Barbara Kurdej -Szatan, 
Malwina Kusior.  

 „Parady” składają się z sześciu scen : "Gil zakochany", 

"Kalendarz starych mężów", "Podróż Kasandra do Indii", "Kasander 

literatem", "Kasander demokrata" oraz "Gil małżonkiem"   pełnych 

dowcipu i humoru rodem z włoskiej commedii dell'arte opartej na 

pantomimie i żarcie sytuacyjnym. Oprócz tekstów autorstwa Jana 

Potockiego w spektaklu wprowadzono także kuplety autorstwa re-

żysera Edwarda Wojtaszka z muzyką Tomasza Bajerskiego, łą-

czące ze sobą poszczególne sceny.  

 „HamletMaszyna”. „Stałem na brzegu i rozmawiałem z morzem 

PLEPLE – z tyłu za mną ruiny Europy” – tymi słowami Heiner Muller 

rozpoczyna swoją grę z „Hamletem”. Muller wierzy, że tragedia na-

szych czasów polega na tym, iż ciągle odnajdujemy siebie u Sh-

akespeare’a. 

Dla tego niemieckiego dramatopisarza sama postać Hamleta to tylko 

wytrych, klucz do zmierzenia się z samym sobą. Być może nieco 

zmieniły się okoliczności, świat już dawno dzieli się na „po ‘89”, ale 

czy tak jest do końca? Dokąd zmierza Europa i dlaczego wieszczymy jej koniec?  
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 „Życie jest sceną” to ilustrowana największymi przebojami musicalowymi artystycz-

na refleksja nad istotnymi wartościami życia ludzkiego. Miłość, na-

miętność, zazdrość, rozpacz, chęć osiągnięcia sukcesu to uczucia 

opisywane w wielkich inscenizacjach światowej muzyki takich jak 

„Dzwonnik z Notre Dame”, „Grease”, „Hair”, „Kabaret”, 

„Chicago”, „Koty”, „Fame” czy „Dream Girls”. Utwory z tych 

przedstawień składają się na spektakl, który udowadnia, że naj-

większe dzieła sztuki są zawsze odzwierciedleniem ludzkiego losu, 

o p i s e m  p r a w d z i w e g o  ż y c i a . 

Autorką scenariusza, projektantką kostiumów i reżyserem całości jest Małgorzata Potocka 

– założycielka i dyrektor Teatru Sabat. 

 „Madame” to opowieść o dojrzewaniu do wolności, miłości i 

niezgodzie na przeciętność. Akcja „Madame” rozgrywa się pod ko-

niec lat sześćdziesiątych, bohaterem jest maturzysta z warszawskie-

go liceum, który zakochuje się w nauczycielce języka francuskiego. 

Szuka sposobu na zbliżenie do niej i, w tajemnicy, próbuje dowie-

dzieć się o Madame jak najwięcej. Wiedza, którą zdobędzie, wpłynie 

na jego życie i podejmowane w przyszłości decyzje.  

 „Po drodze do Madison” jest wzruszającą opowieścią o 
niezwykłej miłości, takiej, która może spotkać każdego, w każdym 
wieku, w każdym momencie życia. Ale też takiej, która nas wzbo-
gaca i czyni silniejszymi. Pięknej i niezwykłej. Bohaterami spekta-
klu jest para dojrzałych ludzi: Francesca – Włoszka mieszkająca w 
prowincjonalnym miasteczku i Robert Kincaid – fotograf i podróż-
nik przemierzający najpiękniejsze zakątki świata w poszukiwaniu 
tematów do wspaniałych zdjęć. Przez cztery dni przeżywają 
wszystko co najpiękniejsze w życiu i te cztery dni szczęścia muszą 
im wystarczyć na resztę życia bez siebie. Dorocie Segdzie i Danie-
lowi Olbrychskiemu na scenie towarzyszy piękna muzyka Josepha Kosmy grana na żywo 
przez Zbigniewa Namysłowskiego.  

 „Kleopatra i Cezar” to niedokończony dramat Cypriana Kamila Norwida, któremu 

udało się wierniej niż Szekspirowi odtworzyć tło historyczne i spo-

łeczno-obyczajowe starożytnej epoki. To historia kochanków, któ-

rzy spotkali się za późno i musieli się za wcześnie rozstać. Drama-

turgię i reżyserię spektaklu przygotował Grzegorz Mrówczyński 

zaś scenografię Małgorzata Treutler. Wystąpią słuchacze Szkoły 

Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich.  

 „Błądząc” to tytuł najnowszego spektaklu Teatru La M.ort, któ-
rego premiera będzie miała miejsce 25 X o godz. 19.00. Można po-
wiedzieć, że „Błądząc” zamyka jakiś cykl. Próbujemy w tym spektaklu 
dotknąć tego, co chyba jest gdzieś w życiu najbardziej niepokojące- 
poczucia osamotnienia. Samotność to wyjątkowo wierny towarzysz. 
Pojawia się, gdy wydawać by się mogło, że zostawiliśmy go gdzieś za 
rogiem. Tego, co najdotkliwsze, doświadczamy w samotności. Rodzi-
my się i umieramy- samotni. 
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Czym są podróże i dlaczego 

ludzie podróżują ? 

W dzisiejszych czasach powodów, dla 
których ludzie podróżują, jest wiele. Niektórzy 
robią to tylko i wyłącznie, aby potem pokazać 
zdjęcia i pochwalić się znajomym. Wybierają 
egzotyczne podróże na przykład do Afryki, 
gdzie spędzają czas w turystycznych gettach, 
nazywanych kurortami. Wczasowicze wybie-
rają te miejsca, by i tak w ostateczności po-
czuć się jak w domu i spać w wygodnym łóż-
ku, wylegiwać się na plaży czy zjeść to, do 
czego są przyzwyczajeni (potrawy podobne 
do tych z ich kraju). Po powrocie chwalą się, 
że odbyli egzotyczną podróż. 

Inni, choć mniej liczni, nie lubią przeby-
wać w turystycznych centrach, lecz wolą włó-
czyć się z plecakiem i docierać do najdal-
szych zakamarków świata, poznawać historię 
i kulturę tamtejszej ludności. Uwielbiają docie-
rać tam, gdzie mało kto dotarł, nawiązują kon-
takty z tubylcami, odkrywają to, co naprawdę 
dziewicze. 

Oba rodzaje turystyki nie są jednak obo-
jętne dla przyrody. Ci pierwsi, masowo korzy-
stając z usług biur turystycznych i pięcio-
gwiazdkowych kurortów, przyczyniają się do 
ich rozbudowy i powstawania nowych, często 
niezgodnie z miejscowym prawem, w miej-
scach, gdzie przyroda powinna być chroniona. 
Drudzy zaś docierając do dziewiczych miejsc 
torują drogę  cywilizacji ,która niszczy natural-
ne środowisko. Dotyczy to także miejscowej 
ludności. Tubylcy po zetknięciu z cywilizacją 
rezygnują po pewnym czasie z tradycyjnego 
życia i zapominają o swoich obyczajach, a 
nawet języku. 

Niestety, turyści uwielbiają te dalekie 
miejsca, gdyż odrywają się choć na chwilę od 
swojego zwykłego, szarego życia. Poza tym 
chyba w każdym człowieku tkwi, często nawet 
nieświadoma, chęć powrotu do natury. Podró-
żowanie więc możemy określić jako ucieczkę 
od świata, którego nie lubimy. 

Ludzie już od dawien dawna podróżują. 
Na początku dla celów praktycznych, takich 
jak handel, polityka czy nauka. Ludzie odby-
wali również  pielgrzymki, czyli wyprawy do 
miejsc świętych na przykład w celu odpokuto-
wania za grzechy. Zdarzało się w starożytno-

ści, ale przede wszystkim później ,ze podró-
żowano dla przyjemności i aby poznać świat. 
Wielu opisywało swoje przeżycia, miejsca, 
które odkryli, ludy, które je zamieszkiwały. 
Opublikowane notatki stanowiły dla współcze-
snych cenne źródło wiedzy o świecie. 

 Również w średniowieczu wojaże po 
znanym wówczas świecie były ważnym ele-
mentem życia. W tym czasie liczne podróże 
odbywali Arabowie, Maurowie, a także Euro-
pejczycy. Najsłynniejszym europejskim po-
dróżnikiem był w tym czasie Marco Polo, który 
dotarł do Chin. 

W średniowieczu pojawili się we Francji 
trubadurzy, truwerzy i minstrelowie, w Niem-
czech  minnesingerzy, w krajach celtyckich 
bardowie. Wszyscy byli po prostu wędrowny-
mi poetami i pieśniarzami podróżującymi po 
Europie. 

W XV i XVI wieku nastąpiła epoka wiel-
kich odkryć geograficznych. Krzysztof Kolumb 
odkrył Amerykę, Vasco da Gama jako pierw-
szy dotarł drogą morską do Indii, a Ferdynand 
Magellan opłynął świat dookoła. Celem tych 
podróży było objęcie nowych terenów w po-
siadanie przez ówczesnych władców i pomno-
żenie swoich majątków.  

W XIX i XX wieku głównym celem no-
wych odkryć stało się pozyskanie surowców 
naturalnych i źródeł energii. 

Turystyka w dzisiejszym tego słowa zna-
czeniu rozwinęła się dopiero pod koniec XIX 
wieku wraz z rozwojem środków transportu. 

W dzisiejszych czasach podróże mają 
wiele celów i wiele form w zależności od za-
sobności portfela i zainteresowań  podróżni-
ków. Niektórzy podróżują autostopem, dzięki 
uprzejmości właścicieli aut, inni w ciągu kilku 
godzin przemierzają tysiące kilometrów jako 
pasażerowie samolotów, niektórzy tułają się 
po świecie bez celu, inni odbywają podróże 
służbowe czyli wyjeżdżają w delegacje. Jed-
nak największy procent stanowią ludzie którzy 
chcą po prostu odpocząć w czasie urlopu. 

Tekst Magdaleny Patrycy 
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Paweł Zalewski 

Alea iacta Est 

Empatyzując... 
 

W iara jest – według definicji słownikowej – przekonaniem o słuszności, prawdzi-
wości lub wartościowości założenia. I podobnie jak z poglądami, ma zupełnie inną, wyższą 
lub niższą, wartość dla każdego człowieka. Ostatnio jednak schemat braku wiary, nie teolo-
giczny, a społeczny, zaczyna się rozprzestrzeniać i powielać.  

 Są różne społeczeństwa. Niektóre zgrane i szczęśliwe, inne natomiast toczone zepsu-
ciem i zgnilizną – jadem. Mam wrażenie, że nasze społeczeństwo należy do tej drugiej kate-
gorii. Każdy człowiek każdemu wilkiem, wszyscy czekają na potknięcie bliźniego i zatopieniu 
kłów w jego szyi. Tak – oto kolejny tekst o tym, jak beznadziejnie jest na świecie. Ale nie 
mam powodów do radości. Jestem przerażony widząc wielką nietolerancję w zachowaniu 
wielu napotkanych osób. Oceniające i pełne wyrzutu spojrzenia sięgają wszędzie. Dosłownie 
wszędzie – nawet lodówka potrafi obrzucić krzywym spojrzeniem domownika… Otóż nie czu-
ję się komfortowo „wychodząc do ludzi”, jadąc komunikacją miejską lub po prostu siedząc w 
miejscach publicznych. Wszechobecny solipsyzm sprawia, że w większości jesteśmy ego-
istami. 

 Paradoksalnie to nie myślenie ludzi starszych, społecznie bardziej konserwatywnych, 
mnie smuci. Niestety, patrząc na ludzi we własnym przedziale wiekowym widzę pogardę 
dla jednostki, chęć myślenia stereotypami i schematami - to boli. Czy przez ogólny chaos i, 
wyścig szczurów powinniśmy zatracić ludzkie odruchy? Odpowiedź jest oczywista – nie po-
winno to wyglądać w ten sposób. A jednak człowiek na ulicy nie jest bliźnim, tylko wrogiem, 
innym, obcym… zagrożeniem, które trzeba zniszczyć? Zniszczyć, aby poprawić samopo-
czucie, dowartościować się. Ja czuję się zniszczony codziennie, choćby ocenianiem po po-
zorach. 

 Przykładem ogólnej nietolerancji może być nawet niewinne (zdawałoby się) przylepie-
nie głupiego pseudonimu. Ten, po wielu modyfikacjach, zamienia się w etykietkę. To przy-
kład pierwszy z brzegu. Jest ich dużo więcej – od niewinnego wyśmiania po stalking. A 
przecież to wszystko może słabszą osobę doprowadzić do zachwiania równowagi psychicz-
nej. Ostatecznością są tutaj samobójstwa, o których tyle się przecież teraz mówi. Więk-
szość z nich spowodowana jest niewinną „zabawą” rówieśników w znęcanie się psychiczne 
(następstwem jest znęcanie się fizyczne). 

 Wśród zgiełku chaosu i wszechobecnej wrogości możemy tylko marzyć o lepszym i 
bardziej wartościowym świecie bez krat i barier umysłowych – teoria Platona w tym przy-
padku (jednym z niewielu…) sprawdza się. Widzimy tylko cienie rzucane na ścianę, jeste-
śmy przykuci kajdanami stereotypów i uprzedzeń, zewnętrzności – mimo to, oceniamy „na 
pierwszy rzut oka”. Kości zostały rzucone – bądźmy empatyczni. Tylko tak można uratować 
społeczeństwo od destrukcji. Pomyślcie nad tym, następnym razem na widok ubranego ina-
czej rówieśnika lub starego człowieka w łachmanach. 
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Co lub kto sprawił, że zacząłeś skakać? 

Kuba Kot: Do skoków zachęciły mnie sukce-

sy Adama Małysza - efekt "Małyszomani". 

Do tego trenowałem z bratem narciarstwo 

alpejskie, ale kolega z klasy zachęcił nas, 

żeby spróbować pójść na skocznię. Spróbo-

waliśmy i powoli zmieniliśmy narty zjazdowe 

na skokowe. 

Jak się czułeś 

podczas swo-

jego pierw-

szego skoku? 

KK: Było to 

dosyć dawno, 

więc nie pa-

miętam do-

kładnie… Ale z 

p e w n o ś c i ą 

pierwszy skok 

(a raczej zjazd 

z progu) to by-

ło wielkie prze-

życie i na pew-

no było sporo 

strachu i emo-

cji. 

Jaka jest two-

ja ulubiona 

skocznia i na 

jakiej skoczni 

skacze Ci się 

najlepiej? > 

 

Sport 
Przygotowała Karolina Chojnacka 

Wywiad z Kubą Kotem, Polskim 

skoczkiem narciarskim 
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KK: Zawsze powtarzam, że jak się ma formę, 

to się dobrze skacze na wielu skoczniach, 

natomiast jak się tej formy nie ma, to każda 

skocznia w czymś przeszkadza. Ja osobiście 

lubię skocznie w Ramsau, w Kranj czy w Vi-

kersund K 105. Nawet lubię także naszą 

Wielką Krokiew. 

Jakie uczucie towarzyszy ci w czasie lo-

tu? 

KK: To zależy jaki jest skok,  jeżeli skok już 

od progu jest udany, to czuję się od razu że 

będzie on daleki. Ale ciężko to opisać - najle-

piej samemu spróbować i mieć swoje odczu-

cia. 

Jak mobilizujesz się przed lotem? 

KK: Ciężko powiedzieć, raczej przed sko-

kiem przypominam sobie już tylko cele i zało-

żenia, które mam realizować. Mobilizacja jest 

cały czas, nie muszę dodatkowo się mobili-

zować przed samym skokiem. Ewentualnie 

powiem sobie w myśli jakieś bojowe słowo 

dla otuchy. 

Które zawody wspominasz najmilej, a któ-

re niekoniecznie? 

KK: Niestety, mam więcej niemiłych wspo-

mnień z nieudanych zawodów. Ale i są też 

przyjemne wspomnienia, np. z MŚJ ze Strb-

skiego Plesa, gdzie pomogłem drużynie zdo-

być brązowy medal. Także bardzo miło 

wspominam wszelkie zawody typu LOTOS 

CUP, kiedy startowałem jako młodzik i wy-

grywałem zawody za zawodami, biłem rekor-

dy skoczni... To były niezapomniane czasy i 

chwile.:)  

Masz brata Maćka, czy istnieje między wa-

mi jakaś wewnętrzna rywalizacja? 

KK: Rywalizacja w sporcie jest nieunikniona, 

ale w tym przypadku to jest zupełnie coś in-

nego. Zawsze trzymałem i będę trzymał za 

Maćka kciuki, zawsze będę życzył mu jak 

najlepiej. 

Z jakim członkiem kadry najbardziej się 

przyjaźnisz? Czy dochodzi między człon-

kami kadry do spięc czy też raczej żyjecie 

ze sobą w zgodzie?  

KK: Naturalnie najlepiej żyję z bratem cho-

ciaż i z nim miewam jakieś spięcia czy kłót-

nie. Generalnie spędzamy w grupie, w ka-

drze sporo czasu ze sobą i czasami takie 

drobne nieporozumienia są nieuniknione z 

każdym z zawodników. 

Wielkimi krokami zbliża sie sezon zimowy 

2012/2013. Co sądzisz o zmianach w prze-

pisach, które mają w nim nastąpić? Uła-

twią czy utrudnią życie skoczkom? 

KK: Raczej każda zmiana to utrudnienie dla 

zawodnika i sztabu, który musi te zmiany 

wprowadzić w życie. Grunt, żeby nie narze-

kać tylko jak najszybciej przyzwyczaić się do 

nowinek, robić swoje i skakać jak najdalej. 

Na koniec czy mógłbyś jakoś zachęcić 

naszych czytelników do oglądania sko-

ków? 

KK: Hmmm, jak można zachęcić kogoś do 

oglądania skoków? W sumie jak sam oglą-

dam skoki w tv to nie uważam żeby to był 

jakiś bardzo interesujący sport, ale jak ktoś 

jeszcze nie oglądał to niech spróbuje, najle-

piej na żywo, bo to zupełnie inne przeżycie. 

Jak chcecie zobaczyć przystojnych, odważ-

nych i fajnych facetów, to zapraszam pod 

skocznię lub przed tv :P. 
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 Po miesiącach spekulacji wreszcie doczekaliśmy się potwierdzenia tych sen-

sacyjnych doniesień; Lewis Hamilton podpisał trzyletni kontrakt z zespołem Merce-

desa. Oznacza to, że Brytyjczyk zajmie dotychczasowe miejsce Michaela Schuma-

chera u boku Nico Rosberga. Natomiast nowym partnerem zespołowym Jensona 

Buttona w McLarenia zostanie Sergio Perez. 

 Sam Hamilton wydaje się zadowolony ze swojej decyzji: „ - Czas bym podjął 

nowe wyzwanie. Jestem podekscytowany rozpoczęciem nowego rozdziału z AMG 

Mercedes Petronas F1 Team. Wierzę, że mogę pomoc Srebrnym Strzałom awanso-

wać na szczyt i wywalczyć to, co jest naszą wspólną ambicją – mistrzostwo” – po-

wiedział. 

 Innego zda- nia wydaje się dotych-

czasowy szef Le- wisa, Martin Whit-

marsh: „ - Każdy, kto opuszcza zespół 

McLaren, wie- dząc, że chce zdobyć 

tytuł, popełniłby błąd. Niezależnie od 

tego, czy mamy patrzeć na ostatnie 

cztery albo nawet czterdzieści lat, mamy 

fantastyczny ze- spół. Chciałbym to po-

wiedzieć każde- mu kierowcy, który 

chce wygrywać w tym sporcie: przyjdź i 

dołącz do McLarena. Jeśli ktoś chce wygrywać, nie radzę opuszczać McLarena, ale 

muszę uszanować decyzję Lewisa i życzę mu wszystkiego dobrego. Przedstawili-

śmy mu bardzo dobrą ofertę. Pracowaliśmy nad tym, aby został, ponieważ zawsze 

była opcja, że odejdzie.” 

 Mimo wszystko chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Brytyjczyk 

był związany z McLarenem od 12 roku życia, to w nim zadebiutował w F1, zdobył 

tytuł mistrza świata, McLaren dał Lewisowi wszystko, o czym ten mógł marzyć. 

Zresztą McLaren to jedna z dawnych i aktualnych ekip, która wciąż jest na szczycie 

i jest wstanie zagwarantować swoim kierowcom samochód godny mistrzostwa. Mer-

cedes z kolei dostał lekkiej zadyszki. Chociaż może decyzja Hamiltona była słusz-

na? Od dawna wiadomo, że stosunki między nim a Buttonem nie były najlepsze, a 

rywalizacja między tą dwójką nie zawsze przynosiła korzyści ekipie z Woking 

(mowa o sytuacjii, gdy Hamilton opublikował na twitterze zdjęcie telemetrii pracy 

silnika, by udowodnić jak go skrzywdzono; oczywiście były to tajne dane).  

 W aktualnym sezonie Hamilton zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 153 ptk. i 

wciąż liczy się w walce o mistrzostwo. Przed nim są lider klasyfikacji generalnej Se-

bastian Vettel (215 ptk.), Fernando Alonso (209 ptk.) i Kimi Räikkönen (167 ptk.) W 

klasyfikacji konstruktorów McLaren jest trzeci, a Mercedes piąty. Ciekawe więc co 

pokażą w nowym sezonie 2013 Hamilton, McLaren i Mercedes.  

A jednak, Hamilton w Mercedesie! 

Źródła: F1zone.pl, mercedes-amg-f1.com 
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 „Chory z urojenia" Moliera to sztuka wyśmiewająca niepokój związany z różnymi 

chorobami. Argan (Andrzej Grabowski) cierpi na ten uraz psychiczny. Ma dwie córki, które 

chce wydać za mąż za specjalistów w leczeniu różnorakich chorób. Cała akcja skupia  się 

wokół urojonej choroby głównego bohatera. Narzeka on wciąż na swój stan zdrowie, bierze 

mnóstwo lekarstw i jest przeczulony na jego punkcie. Jego zdrowiem zajmują się dwaj spe-

cjaliści: doktor Czyściciel (Henryk Talar) oraz aptekarz Wonny (Bartłomiej Firlet). Są oni 

jedynymi i niepodważalnymi autorytetami  domowego despoty. Bardzo wyrazistą postacią 

jest również pokojówka Antosia (Joanna Kurowska), która zajmuje się domem na co dzień. 

Podchodzi ona do chorób swojego chlebodawcy z dystansem i w sposób niezwykle żarto-

bliwy. 

 Komedia ta pokazuje dowcipnie, złośliwie i – trzeba przyznać – śmiesznie   problem 

hipochondryków. 

 Oprócz wymienionych już wcześniej aktorów w sztuce tej występuje wiele ciekawych 

postaci, a mianowicie: obłudna żona Argana - Belina (Anna Korcz), dwie córki Aniela 

(Marta Kurzak) i Ludwisia (Maria Pawłowska,  tępy syn lekarza Pana Biegunki Tomasz 

(Bartłomiej Firlet), ukochany Anieli - Kleant (Piotr Piksa), rejent Pan Wiara (Mateusz Lisiec-

ki) oraz życiowo racjonalny brat Argana - Berald (Andrzej Szopa).  

 Sztuka ta jest ciekawa i niezwykle zabawna oraz daje widzowi do myślenia. Choroba 

jest tu metaforą samotności i potrzeby bezwarunkowej akceptacji i miłości ze trony najbliż-

szych. Z pozoru beztroska komedia odkrywa przed widzem bezradność medycyny wobec 

cierpienia, chorób i śmierci. Sądzę, że warto się na nią wybrać z wielu powodów.   

 Uważam, że swoje role świetnie zagrali Andrzej Grabowski (Argan), Joanna Kurowska 

(Antosia), Bartłomiej Firlet (Tomasz Biegunka). Dawno nie widziałam tak śmiesznej, ponad-

czasowej komedii.  

Recenzje 

Chory z Urojenia Moliera - Teatr 6. Piętro 

Zrecenzowała Weronika Kuzia 
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Muse - The 2nd Law 

 Koniec roku to okres dużego ruchliwy na rynku muzycznym. A przełom wrze-
śnia i października to najlepszy moment, by pochwalić się nowymi produkcjami. Gre-
en Day, Skunk Anansie, Bob Dylan, The Killers, Papa Roach – to zaledwie garstka 
zespołów, które wydały nowe płyty w tym okresie tego roku. Zdecydowałem się za-
prezentować jeden z najciekawszych albumów tego roku.  
 Muse chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – trio z Wielkiej Brytanii słynące z cieka-
wych i eksperymentalnych aranżacyjnie utworów, czerpiące garściami z wielkiego Queen. 
Najnowszy, jeszcze ciepły, szósty album The 2nd Law miał być mocno eksperymentalny 
nawet jak na Muse. Czy rzeczywiście jest? Cóż… nie AŻ tak. Album to przede wszystkim 
potężna dawka klimatycznego rocka alternatywnego do którego przyzwyczaił nas zespół – 
fani nie muszą się o nic martwić. Utwory takie jak Supremacy, Survival, Big Freeze czy Pa-
nic Station to mozolnie wypracowany, alternatywny styl Muse. Ciekawym utworem jest rów-
nież przesiąknięty elektroniką Madness. Ponadto klimatyczne Animals i Explorers idealnie 
wpisują się w klimat płyty. Dziwić może duża ilość klimatów dubstepowych – Unsustainable 
natomiast jest kawałkiem w całości przedstawiającym wymieniony typ muzyki.  

Dla samych muzyków jest 
to również ważna płyta. Wo-
kalista (Matt Bellamy) napi-
sał utwór Follow Me dla 
swojego nowo narodzonego 
dziecka – nawiązaniem jest 
użycie nagranego bicia ser-
ca dziecka na krótko przed 
jego narodzinami. Przy 
stworzeniu tej piosenki po-
magał też brytyjski zespół 
Nero. Oprócz tego Bellamy 
dał od siebie dużo więcej 
niż na The Resistance – 
właściwie na wszystkich 
utworach usłyszeć można 
charakterystyczne wysokie, 
przywołujące na myśl Fred-
d y ’ i e g o  M e r c u r y ’ e g o , 
„wycie” wokalisty Muse. Dla 
basisty,  Chr isa Wols-
me’a, natomiast ta płyta jest 
ważna z dwu powodów. Po 
pierwsze na płycie znalazły 
się dwa utwory napisane 
oraz zaśpiewane przez nie-
go (nastrojowe Save Me 

oraz basowy i chwilami funk’owy Liquid State). Po drugie album The 2nd Law to pierwsza 
płyta Wolstenholme’a, ktorą nagrał będąc w pełni trzeźwym. Właśnie o jego walce z uzależ-
nieniem od alkoholu opowiadają stworzone przez niego utwory.  

Reasumując, The 2nd Law to ciekawy album o wielu odcieniach, który na pewno 
wart jest przesłuchania i ocenienia we własnym zakresie. Muse to zespół klasowy, z pomy-
słem na siebie i chęcią eksperymentowania i poszukiwania. Możliwe, że fani obawiali się o 
zdrowie psychiczne, gdy zespół ogłosił, że na nowej płycie będzie obecny dubstep. Jednak 
nie ma się czego obawiać – eksperymenty z muzyką elektroniczną nie przytłaczają stylu i 
klimatu zespołu, a miejscami dodają ostrości brzmieniu. Płytę pięknie kończy utwór Isolated 
System, wprowadzający nutkę melancholii oraz zmuszający do refleksji nad współczesnym 
chaosem. Płyta na pewno warta jest polecenia ze względu na niezwykłość i mnogość 
brzmień. Zrecenzował Paweł Zalewski 


