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Carpe diem
Czasopismo mło dzieży LO im. Piotra Skargi w Pułtusku

20 listopada 20 l 8 r.
i 20l8/20l9, nr l
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Od Redakcji
Zmęczeni jesienią

i oczekujący pierwszego
śniegu, pogodzfiśmy się
z odejściem absolwentów
i wreszcie zaaklimatyzowa-
J.śmy się w urokliwych mu-
rach Skargi. Po długiej
przerwie jednak reanimuje-
my gazetkę szkolną i przy-
pominamy, że jej obecność
nie jest anomalią a trwa-
łym elementem szkoły. Nie

ograniczamy się jednak do
samych wydarzeń szkol-
nych, ale pokazujeay też
artystyczne, sportowe, na-
ukowe, nietuzinkowe obli-
cza uczniów. Mimo wielkich
zmian, ktore targały Skargą
w jesiennym okresie,
uczniowie nie szukają sta-
bilności w banale, ale jak
zawa?E prezentują nowe,
odmienne tłeści.

Idea ,,Carpe diem"
pozostaje niezmienna, dla-
tego zachęcamy do dołącze-
nia do zespołu gaz,ety iptzy-
pominami, że biblioteka
zaws?E przyjmie zbĄka-
nych wędrowców.

Anna woltańska

Redaktor nacznlna

Są powo dy do satysfakcji

Rok szkolny 2018/2019
rozpoczął się pod znakiem
wielu zmian inwestycyj-
nych. Najlvazniejszą dla
całej społeczności szkolnej
jest zbudorvanie sali gim-
nastycznej \yraz z boiskiem
sportowym. Uroczystość
otrvarcia miała miejsce l7
paździemika 20l8 r. Kolej-
ilyffi, niezwykle waznym
przedsięwzięciem było
łvykonanie termomoderni-
zacji budynku szkoły,
w ti.Tn wymiana dachu,
osuszenie, malowanie ele-
rvacji oraz remont ogrodze-
nia wokół terenu szkolne-
go. Inwestycja ta została
zakończona 7 listopada
20i8 r, Równie ważn)ryn
remontem objęte były do-
t;,chczasowe pomieszcze-
nia - przebieralnie araz
sala gimnastyczna, Małe
zaplecza zostaĘ zaadapto-
}vane na szatnie, zaś sala
gimnastyczna przerobiona
na drvie sale lekcyjne. Do-

tychczasowa sala fitness
również od przyszłego ro-
ku będzie salą lekcyjną,
najprawdopodobniej języ-
kową. Remonry sal są ele-
mentem przygotowawczym
do roku szkolnego 20l-
9/2020, kiedy to do nasze-
go Liceum trafią uczniowie
po gimnazjum i po ósmej
klasie szkół podstawo-
wych.

Jak ważne dla codziennego
i pozalekcyjnego życia
szkolnego są te inwestycje
świadczy choćby fakt, iż
możemy wspólnie uczest-
niezyć w uroczystościach,
czego pierwszym przyĘa-
dem był 9 listopada, godz,
l 1.1 1, kiedy włączyliśmy
się w akcję ,,Rekord dla
Niepodległej" w ramach
świętowania l00. rocmicy
Odzyskania Niepodległości
i wspólnie odśpiewaliśmy
4 - zwrotkowy hymn naro-
dowy, zaś 15 listopada po

raz pierwszy zorganizow a-
liśmy u siebie IX edycję
Powiatowego Konkursu
Pieśni PatrioĘcznej,, Pieśń
ujdzie cało.., ".

W imieniu całej społeczro-
ści szkolnej serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji
inwestycji, a przede
wszystkim Zarządowi Po-
wiatu Pułruskiego waz zp.
Janem Zalewskim-
Starostą Pułtuskim oraz
p. Beatą Jóźwiak-
Wicestarostą Pułtuskim.

Całej społeczności szkolnej
życzę dobrego roku szkol-
nego i wielu sukcesów
w różnych dziedzinach.

Barbara Meredyk



Nareszcie! A jednak ma-
rzenia się spełniają! Lekcje w-f
z prawdziwego zdatzenia w nowo-
czesnej, dużej sportorvej sali.
W naszej szkole!

I7 p aździetnika podczas uroczyste-
go otwarcia nowej sali w§zy§cy

Mamy salę gim nastyczną!!!

podkreślali, że rviele pokoleń
uczniólv i nauczycieli marzyło
o hali sportowej przy naszej szkole.
Łatlvo rv to uwierzyć, gdy pomyśli
się o tej, w której do tej pory mieli-
śmy lekcje wychowania fi,zyczne,
go...

20l8/z0I9, NR l

A tlziś? Jasna, duża hala, wl-gorlne
plzebielainie, śrvietne boisko,
bramki. kosze, siatka. Tylko ćrvi-
czyć|. Ter-az zajęcia rv-f to prarvdzi-
lva przl,jern ność. Dziękujemy!!!!

B.S.

podległej. Myślę, że dla wszystkich
było to dwże przeżycie. Po wspól-
nym wykonaniu hymnu wysłucha-
liśmy wzruszającego koncertu pie-
śni patńotycznej w wykonaniu
naszych koleżanek.

Ala

- przypominając czas powstań
i wydarzenia, zktórymi utwory są
związale, bądź o których opowia-
dają. A na ekranie pojawiały się
prezentacje tematycznie, nawiązu-
jące do wykonywanych piosenek.
Choć ja wolałabym tylko słuchaó
i trochę mnie te obrazy tozprasza,
ły.

Po ogłoszeniu werdyktu
(jury naprawdę bardzo długo deba-
towało) i wręczeniu nagród pani

-- dyrektor Barbara Meredyk zapro-
siła wszystkich na kolejną jubile,
uszową edycję Konkursu Pieśni
Patriotycznej za tok. Wybiorę się
na pewno i Was też gorąco zachę-
cam. Naprawdę warto.

CARPE DlEM

W ramach obchodów 100-
lecia Odzyskania Niepodległości
braliśmy udział w różnych impre-
zach i uroczystościach. Ta była
jednak szczególna. 9 listopada o
godzinie 11.00 wszyscy - nauczy-
ciele i ucżniowie - zeszliśmy do
nowej sali gimnastycznej. Nasze
spotkanie tozpoczęła pani dyrektor

Na IX Powiatowy Konkurs
Pieśni Patriotycznej wybrałam się,
bo namówiła mnie koleżanka.
Że w naszej szkole, że wieczorem,
że śpiewa znajoma. Poszłyśmy.
I niech żałuje ten, kto nie był! Na-
sza sala sportowa wieczorem, ina.
czej oświetlorra i udekorowana,
wyglądała naprawdę uroczyście
i wyjątkowo. Na widowni zasiadła
nie tylko młodzież i nauczyciele.
Przyszli ludzie naprawdę w bardzo

_ różnym wieku. I z pewnością dla
wielu nie była to pierwsza edycja
tego konkursu.

Po części oficjalnej konfe-
ransjerzy zaprosili nas na patrio-
tyczny koncert. Bo tym właśnie
okazal się dla mnie Konkurs
,,Pieśń ujdzie cało...". Zaskoczyło
mnie, że usłyszałam wiele pieśni
patriotycznych, o których istnieniu
nie miałam pojęcia. I były napraw-
dę przejmujące. A jak pięknie za-
śpiewane! Każda to opowieść. O
bohaterstwie, poświęceniu, miłości

Dla Niepodległej

Barbara Meredyk. Podkreśliła wa-
gę wydarzeń z 11 listopada 1918
roku oraz tegorocznych obchodów
setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodleglości. O godzinie
11.11 uroczyście odśpiewaliśmy
cztery zwrotki hymnu narodowego
i w ten sposób włączyliśmy się w
ogólnopolską akcję Rekord dla Nie-

Pieśń ujdzie cało....

Ojczyzny, wierności. Bardzo podo-
, bała mi się piosenka ,,W listopa-

dzie" wykonana ptzez Karolinę
Małachowską - to w kategorii szko-
ły podstawowe i gimnazja. Zga,
dzam się z werdyktem jurorów,
któtzy I miejsce w kategorii szkoły
ponadgimna zjalne przyznali Julii
Bielińskiej za niezwykłą interpre-
tację,,Muród' Jacka Kaczmarskie-
go, jednej z moich ulubionych pio,
senek. Ptzyznam jednak, że naj-

__ większe wrażenie zrobiła na mnie
Karolina AmbroziaH Piosenką
,,Orlątko" wzruszyła publiczność do
łez. Nie ukrywam, że mnie także.,..
Pięknie zaśpiewały też nasze kole-
żartki - Natalia Kisiel, której jury
ptzyzlało III miejsce i Alicja Ma-
ciejewska, nagrodzona wyróżnie-
niem.

To był nie tylko Konkurs,
koncert, ale ciekawa i oryginalna
lekcja historii. W klimat każdej z

' piosenekwprowadzalikonferansje-
. r:zy - Magda, Alicja, Bartek i Kuba
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Odkrywanie staro zyŁnego Egiptu

Egipt faraonów owiany pierlvszlr próbę naukowego opisa-
tajemnicą piramid i innych monu- nia piramid rv Gizie, badając ko-
mentalnych budowli do dziś fascy- morę groborvą w piramidzie Che-
nuje i inspiruje. pionierem w od- opsa oraz pozostałości sfinksa, bro-
krywaniu kraju nad Nilem była niącego dostępu do wejścia pirani-
Francja. Na polecenie samego Na- dy,
poleona, który był pasjonatem na-
uki, w tym historii, razem z wypra_ Pisząc o pierwszyclr egiptologach
wą wojskową pod Piramidy zorea_ nie sposób nie wspomnieć o Jean-
nizowano w 1798 r. też wvora e Frangois Champollionie, fran-
naukową. Jej celem byto "łoUycie 

cuskim filologu, który większośó
kompleksowej wiedzy o Egipcie. swojego naukowego życia poświęcił
Na czele licznej grupy naukJwców ĘiPtowi. Zwykł często nawiaó:
stanął Dominique Vivant De_ ,,Jestem cały dla Egiptu, a on jest
non - francuski arystokrata, mu_ całY dla mnie", Znał 76 języków.
zealnik, twórca egipiologii. Do jego NauczYł się m.in.: greki, łaciny,
licznych zasług, jeśli cńodzi o- oł- hebrajskiego, arabskiego, sylyj,
krywanie Egrptu należy; rvydanie s}iego, koPtyjskiego. Starożytny
d,,vutonrowej pracy zatytułowanej Egipt interesował go od dziecka.
,,Podróże po-Dolnym i GÓnym Egip- W wieku zaledwie 17 lat opubliko,

Egiptu" (bescription cle l'igypte",,. llzY Porór,vnawczej. !Y 1799 t, zna,
Jego rycirry są rv1.,ja,tkorve i Ilrają ]eziono bazaltorvy Kamień z Roset-
niezwykły rvalor pozna",.r1,, g,tyz tY. którY został zaprezentolvany 3

część utrlvaloriych przez niego na lata póŹniej szerokiej pubiiczności
papierze zabytkóiv zostało .u .iąg., na ekspozycji lv Britislr },{useun.
kolejnych lat zniszclzone rnp. śrĘ_ BYł oI} Pokryty inskrypcjani
tynia Amenhotepa I]I na *1,spi! tego same8o tekstu w trzech wer_
Elefantynie). Denon podjął jako sjach (hieroglify, pismo demotycz-

greckie). Po rvieloletniej żnud-

, cie" (,Voyage dan.s la Bosse et 1iąit_ rvał pierlvszą nal)ę kraju nad Ni_
: te Egypte"), strvorzenie 1ó0 rysun_ 

- 
lern. Jedllak największyln dokona- _

i ków zabytkórv, zalnieszczonyclr rv rriem Champoiliona był rozszyfro_
i z4_tomowym dziele .,opisanie walrie lrieroglifórv na zasadzie ana_

nej pracy Clrampollion odczytał
hieroglify, a wyniki swoich badań
opublikolvał w 1822 r. Następnie
interrsywnie pracował nad pod-
ręcznikiem gramatyki staroegip-
skiej, którego rrie ukończył, gdyż w
1832 r. zmarł (prawdopodobnie z
przepracowania!).

Dzięki francuskiemu uczonenu
możemy dowiedzieć się m. in, co

uczęni. Powieść o archeologii. Jeśli
zaś chcecie więcej dowiedzieć się
o poliglocie, który tozszyftował
hieroglifu, to posłuclrajcie koniecz-
nie audycji polskiego radia:
,,Champollion - nieprzeciętnie zdol-
ny lingwista"

Lidia Ambroziak
nauczycielka historii

Trzynasta Noc Naukowców

28 września 2018r.
miała miejsce kolejna, XIII Noc
Naukowców. Jest to impreza o za-
sięgu europejskim, a jej celem jest
prezentacja nauki dzieciom.

W tym roku w tej ważnej dla
popularyzacji nauki imprezie po
raz pierwszy wzięli udział ucznio-
wie Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku, pre-
zentując przygotowane przez siebie
przedstawienie ,,Alicja w krainie
chemif' otaz watsztaty chemiczne,

Wtaz z dyrektor szkoły
Barbarą Meredyk grupa uczniów
w składzie Alicja Pawlak, Weroni-
ka Laskowska i Jakub Nożykowski
- tegoroczni absolwenci klasy bio-
logiczno - chemicznej oraz ucznio-
wie klasy IID biomedycznej
w składzie weronika kaczmar-
czyk, Zuzanna Skrzecz, Wiktoria
Gerek, Wiktoria Drobot, Dominik
Nuszkiewicz i Kamil Częch godnie
reprezentowali Liceum Ogólno-
kształcące im. Piotra Skargi w Puł-
tusku. Uczniów przygotowała na-

uczyciel
lak.

mgr Danuta Paw-

Alicja Pawlak ułożyła
scenariusz pokazu i wystąpiła w
nim w roli Naukowca. serca dzieci
podbiła Weronika Kaczmarczyk w
fantastycznej roli Alicji. Trochę
straszył Kapelusznik, w którego
postać wcieliła się Weronika La-
skowska. Duźe brawa należą się
wszystkim pozostałym - niezmor-
dowanym wykonawcom warszta-
tów chemicznych.

il
i,
]

1

zawierają inskrypcje znajdujące 
l

się rve wnętrzach piramid. Teksty 
l

pirarnid to niezwykle ciekawe zbio- 
l

ry modlitw, zaklęć, z fragmentami 
l

mitów i legend, które przybliżają l
nam nadal tajemniczy świat Staro- i

żyŁnego Egiptu. 
l

O wielu innych ciekawych odkry- 
|

ciach dotyczących cyrvilizacji egip- 
|

skiej nrożecie p,-zeczytać w książce 
l

C, W. Cerama Bogowie, goby i-1
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podczas warsztatów od-
wiedzające inrprezę dzieci dowie-
dzialy się, co to jest suchy lód i jak
można go użyć do pompo,ivania
balonórv, hodowały ogrody krze_
mianowe, suszyły kwiatki kobalto-
we, badały napięcie powierzchnio_
we wody i tropiły wodę ukrytą
w skałach. Największe emocje !vy-
woływal efektowny fotobłysk i zło-
ty deszcz oraz lokomotywa - ele-
menty pokazu chemicznego powta-
tzanego czterokrotnie podczas
trwania imprezy. Ogromne brawa
i okrzyki zachwytu podczas poka-
zów były nagrodą dla prezentują-
cych.

Całe przedsięwzięcie
było możliwe dzięki zaangażowa-

CARPE DlEM

niu dyrekcji szkoły, która wspiera-
ła pomysł udziału naszego Liceum
r,v Nocy Naukowców oraz całej spo-
łeczności szkolnej, w wolnych chwi.
lach dzielnie produkującej białe
kwiatki z bibuły - niezbędne pod-
czas warsztatów chemicznych.

Pomysłodaw czynią całego
przedsięwzięcia była Agata Gago,
reprezentująca edukacyjny kanał
telewizyjny Da Vinci, który był
spon§orem odczynników chemicz-
nych i szkła laboratoryjnego oraz
samego wyjazdu i pobytu w Pozna-
niu wszystkich uczestników.

Po trudach Nocy Naukow-
ców młodzież miała okazję zwie-
dzić Poznań. Naszymi przewodni-

sTR. 4

kami b1,li ilo]ontariusze - studenci
Politec}rniki Poztlań_.kiej - JózeE-
na i Tonlesz. Pięklle j-sienna pogo-
da torvalz5,szl,ła naszej lvl,cieczce.
Zmęczeni, ale zaclorvo}eni lvrócili-
śny do Pultuska następnego dnia.
Dziękuję uczniom i absolrventom,
aktualnie studentom Wydziałów
Chemicznych Politechniki War-
szarvskiej, Unirversl,tetu Lubel-
skiego i Unilversytetu Białostoc-
kiego za chęć i udział rv tej lłażnej
dla chemii uroczl,stości,

Danuta Parvlak
nauczycielka cherrrii

Moia pasia - sport

"' Zuzanna Kamińska uczy się rł -.* daje radę 9, Jeśli mam treningi _ Obecnie jestem w zapleczu kadry
i YYSr:j .klasie .n:?:zeCo Liceum,, a w hali, to na siłowni - z naprawd! narodowej; 18listopada mam testy

juŻ odniosła wielki sportowy sukces dużymi ciężarami. To długie i cięż- do kadry głównej. 
-

- zdobyła brqzowy medal Mi- kie treningi. Temu poświęcam li-
strzostw Polshi juniorów mtod,- stopad i grudzień. Jak znalazłaŚ się w kadrze?
szych w skoku w dal w lipcu 2018
rohu. Specjalnie dla Was przepro-
wadziliśmy z niq krótki wywiad.

Jak z:aczęła się twoja przygoda
ze sportem?

Trudno powiedzieć. Chyba od mo-
mentu, kiedy w trzeciej klasie
szkoły podstawowej pojechałam na
zawody i wzięłam udział w skoku
w dal. Zajęłam I miejsce.

A kiedy zaczęlaś prawdziwe
treningi?

i_i We wrześniu w drugiej klasie gim-
nazjum, czyli w 2015 roku.

Kto był twoim trenerem?

Mam wciąż tego samego trenera,
to pan Andrzej K}awczak, nauczy-
ciel wychowania fizycznego.

Jak wygląda Twój trening ?

To zaleĘ od okresu w roku. W zi-
mie trenuję wytrzymałość, czyl|
dużo biegam w lesie, nawet jak jest
duży mróz. Trener mówi, że powin-
nam przebiec 12 km, ale ja zwykle

A potem?

W styczniu zaczyrra się sezon stał-
towy i moje treningi są nieco lżej-
sze, natomiast skupiamy się na
technice skoku. Biegam na krótkie
dystanse i je powtarzam, np. 100
metrów po dziesięć razy w określo-
nym czasie. Tak przygotowuję się
do rozbiegu na skoczni.

A twoje wakacje? Lato?

Teraz jestem juniorem, więc będę
___ miała wakacje, ale_ w roku po-

przednim, jako juhior młodszy,
całe lato trenowałam, miałam po
dwa, trzy treningi dziennie, a na
obozach zdarzały się i cztery.

Rozumiem, że to obozy treniu-
gowe?

Ja je nazywam sportowymi, a są to
obozy organizowane ptzez zaplecze
Kadry Narodowej.

Jesteś w naszej kadrze naro-
dowej? To naprawdę wielki
sukces.

W klasie ttzeciej gimnazjum pod-
czas Mistrzostrv Polski }Iłodzików
w Słubicach zdobyłam brązorvy
medal w skoku rv dal. 1 lvtedy do-
stałam powołanie do zaplecza ka-
dry.

Co z tego dla ciebie rvynikło?

PZLA (Polski Zlviązek Lekkoatle-
tyki) sponsoruje mi cztery obozy
w roku. To są rvyjazdy do bardzo
dobrych ośrodkórv sportu, np. do
Spały czy Cetnierva,

-- Często jeżdzisz na zarvody? *'

Zawody są co tydzień lv rveekendy.
Na Mistrzostrva Po]ski jedzie
pierwsza dwudziestka . Jezeli uzy-
skam odpowiedni rvl,nik, nie jeżdżę 

]

na każde, tylko na rrlbrane, żeby 
i

się sprawdzić. Z reguły, też, jak już
dostanę się na mistrzostlva Polski,
jeżdżę tydzień lub drva rvcześniej
na zawody sprawdzające.

A zd,atzyło się, żebyś się nie
dostała?

Od czasu kiedy trenuję - nie.
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Lubisz braó udzial w zawo-
dach, na przykład w mistrzo-
stwach PoIski?

Tak. Bo jest tam naprawdę wspa-
niała atmosfera. To napięcie, adre-
nalina - to uczucie jedyne w swoim
rodzaju.

Które zawody wspominasz naj-
milej?

Myślę, że tegoroczne w Chorzowie,
w lipcu 2018 roku. Ciężko praco-
wałam przygotowując się do nich.
Czułam się na pierwszą ósemkę, a
pobiłam swój rekord życiowy (5,5
m) i to na mistrzostwach Polski!
To był chyba najszczęśliwszy dzień
w moim życiu, tetazjuż wiem, dla-
czego sportowcy płaczą gdy odnio-
są sukces.

Jak wyglądą Twój zwykły
dzień? Jak godzisz swoją pasję
ze szkołą?

Początek roku to zwykle regenera-
cja, muszę ,,ogarnąć" szkołę, po-

układać wszystko. Od połowy paź-
dziernika zaczynam treningi.
W poniedziałki, środy i piątki tre-
nuję po południu, tak około dwóch
godzin, z tym, że w piątki jeżdżę
na treningi do Warszawy. Tam
trenuję też skok o tyczce, ale na
razie traktuję to trochę jak zaba-
wę. Wtorki i czwartki po szkole
chodzę na siłownię, a ostatnio
także na basen. Ptzyznam się, że
nie trmiem pływać, a chciałabym
bardzo,

Skok w dal to twoja ulubiona
dyscyplina?

To trudne pytanie. Jestem przy-
wiązana do skoku w dal, ale myślę,
że jest wiele ładniejszych sportów,
jak skok o tyczce czy bieg przez
płotki.

Co jest dla ciebie najtrudniej-
sze w sporcie?

Myślę, że zmęczenie psychiczne,
nawet bardziej niż fizyczne.

A w Twojej dyscyplinie?

To, o czym powiem, dotyczy chyba
każdej dyscypliny, i io nie tyiko
sportowej. Najtrudniej jest, gdy nie
widzę postępów, kiedy nie udaje mi
się osiągnąć tego, co zaplanowa-
łam. I nie chodzi tu o miejsca
w zawodach, a o codzienne treno-
wanie. Na szczęście niepowodze-
nia mnie nie załamują raczej mo-
bilizują do dalszych treningów.

Co robisz w czasie wolnym?

Najbardziej lubię go spędzać
zprzyjaciólmi.

Dziękujemy za tozlrr'owę i ży-
czytny... właśnie, czego ci ży-
czyć?

Może udziału w Mistrzostwach
Europy?

Tego Ci życzylay. r wielu, wielu
sukcesów!

Redakcja

Rajd Szlalłiem Żołnierz
Wyhlętych organizou,any jest co
rohu prżez IPN i ma nc, celu
upamiętnienie boh aterów, lłtó-
rzy po zakończeniu uojny uciąż
oddQwali żlcie za Ojczlznę.
Młodzież, lłtóra uczestniczy
ll) rajdzie musi stawić czołc,
zadaniom zwiqzanym z działal-
nościq podziemia antyłłomuni-
stycznego i unikąć przy tym za-
sadzeh NI{|,YD i KB|Y zorgani-
zowanych na trqsie przez re-
honstruktorów history-cznych. *--
W tym rohu wyjechaliśmy na
PodIasie.

6.06.2018

Pierwszy dzień to jakieś szaleń-
stwo. Już w szkole dużo się nasłu-
chaliśmy o poprzednich Rajdach
i emocjach, jakie im towatzyszyły,
jednak przysłuchiwać się opowie-
ściom (nawet najlepiej opowiada-
nym) a jechać na Podlasie i uciekać
przed żołnierzami, to zupełnie co
innego.

Marsz jako czujki. Każdy szelest

Wspomnienia z Rajdu

w lesie był podejrzany. Każdy sa-
mochód mógł przewozić NKWD.
Każda złamana gałąź mogła ozna-
czać zasadzkę za rogiem! Dobrze,
że Karolina - na§z kochany dowód-
ca - potrafiła zachować spokój. Gdy
tylko zbliżał się zakręt, najpierw
biegły czujki i sprawdzały czy ni-
kogo nie ma. Reszta grupy dopiero
po usłyszeniu sygnału ruszała da-
lej. (Całe to maszerowanie tak nam
się spodobało, że niechcący zrobili-
śmy o 20 km za dużo..,)

,j

8.06.2018

Koło 16.00 dotarliśmy do szkoły,
gdzie mieliśmy nocować. Każdy
myślał tylko o tym, żeby się poło-
żyć. Jak najkrótszą drogą (czyli
przez okno) cała grupa poszła na
boisko. Rozłożyliśmy kocyki i już
zaslpialiśmy w cieniu drzew i przy
dźwiękach gitary, aż tu nagle zza
budynku wyskoczył niczym wście-
kły niedźwiedź - wóz NKWD! Pr,zy-
mocowany do niego karabin zło-
wieszczo lśnił w słońcu. W jednej

chwili przestało nas wszystko bo-
leć. Jeszcze nigdy nie widziałam
tak szybkiego rozpoczęcia biegu
z pozycjileżącejl Wszyscy się pode-
rwali i biegli, nie oglądając się za
siebie. Dopiero po kilkudziesięciu
metrach dotarły do nas krzyki

- Eeej, poczekajcie! Przywieźliśmy
wam lody i spaghetti...

9.06.2018

- 
Dzisiaj upał dał nam się we znaki.
Długi marsz, grube mundury i pa-
lące słońce to nie jest dobre połą-
czenie. Dowództwo zadecydowało,
że na następną trasę wychodzimy
wcześniej. O trzeciej w nocy. Żeby
przypadkiem nie zaspać, położyli-
śmy się bardzo wcześnie. Ten wie-
czór był chyba najpiękniejszym ze
wszystkich rajdowych wieczorów.
Słońce powoli zachodziła, a Bartek
grał nam kołysanki na gitarze.

BUM!
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Usłyszałam straszny hałas i nie
wiedziałam o co chodzi.

BUM!BUM!BUM!

W końcu otworzyłam oczy i zoba-
czyłam błyski dookoła. I ten okrop-
ny hałas. Okrążyli nas i strzelali
do okien. Jeden z żolnieruy przeło,
żył karabin ptzez okno. Przypo-
mniało mi się, że przed zaśnięciem
zostawiliśmy je uchy-
lone.

- Otwierać! Otoczyli-
śmy was! Nie macie
jak uciec!

Chyba z l5 osób
zmieściło się do ma-
lutkiej łazienki przy
korytarzu. Wszyscy aż
drżeliśmy ze §trachu.

Gdy NKWD już sobie
poszło nie mogliśmy
zasnąć, wciąż pełni

; emocji. Zresztą i tak
i za godzinę musieliśmy
i ruszać. Zaparzyliśmy

Lato, jakźre cie ublagać?

Pro śbą j aką? Łkanie m j akim?

Tak ci pilno pójść i zabraó

w walizce zieleń i ptaki?

K,I. Gałczyński

Tegoroczne wakacje były _*_
dla mnie naprawdę niezwykłe.
A szczególnie sierpień. Odkryłam
Mazury! Przez miesiąc mieszka-
łam w domku nad jeziorem Nidz-
kim. Tak odpoczywać można tylko
tam. Cisza, dookoła las, tajemnicza
ścieżka wokół jeziora, prowadząca
cza§em wśród bagien, czasem po
wzniesieniach, między wysmukły-
mi sosnami albo obok potężnych,
mocarnych dębów, ale zawlze
z widokiem na błękitną taflę jezio,
ra.

CARPE DlEM

herbatę i czekaliśmy, aż wybije
3,00.

10.06.2018

Ależ ten matsz o 3.00 w nocy był
piękny. Czuliśmy się jak prarvdzi-
wi Zolnierze Wyklęci. Czujki były
jeszcze uważniejsze niż wcześniej.
Cała grupa szła w zupełnej ciszy.
Wtedy już nie było żartów. Otacza,

sTR. 6

ła nas komp}etna ciemność i sły-
chać było tylko oclgłosy dzikich
zrvierząt rv oddali.

26.09.20f E

Wspomnienia rajdu towarzyszą
nam lvszystkim do dnia dzisiejsze-
go. Wciąż nrrcimy piosenki, które
Bartek i Radek śpiervali nam do
snu i śmiejeny się z naszych hero-

icznych ucieczek. Ten
wl,jazd nie tylko wiele
nam uśrviadomił o losach
Zolnierzy Wyklętych i
tamtych ciężkich czasach,
ale też sprarvił, że stali-
śmy się sobie bliżsi. Do
domów lvróciliśmy bogat-
si o piękne rvspomnienia i
norvych przyjaciół. To był
cudowny czas!

Olga Rutkolvska

Lato, lato, zostań dłużej....

cu, ciepła i przejrzysta, zachęcała L_.__:
do-codziennycr, [arr"1,'1n"ffi:: y*: T-*;:'i"#.:*xlffi3'T;
sami wiecie. Lato, lato, lato. Po- ---',-',

znałam tam *.p"";i;t"lJ;. 1*_::,połamane, 
Na górę skarpy

Nawet zaczęłam r"".#'.i"r;§ lf::d'n szerokie, wygodne, drew,

żeglowania. ł" ,,ujluiaffiffii :l1T "h"dY, 
Nacl nimi Powiewa

łam, gdy moi ^":"-r *ur"."ir |:oo:""" 
z", zieloną gęsią", CÓż to

mnie żaglówką na Ó;";Ó.'Ó; za*miejsce? Wspinam się polvoli

za widoki! .l"a.r*'li;rń; i moim oczom ukazuje się dom z

wam opowiedzieó;nie "";;il; i": __:'^'_:T"""j 
cegly z piękną werandą

nim leniuchowaniu, 
^l; 

;';il.*, - 
|_o]::"'*tY 

dzikim winem, a na po- -'

które na Mazurach 
"roirń 

;; i;il lance obok, na Pniu ściętej sosnY,

szczegóLnewrażenie. ł:" i"##: ::"_11*' 
zamyŚlony człowiek, To

ka pranie. Zapytacie, łóffi ffi;- Przecież", no tak, To pomnik- Kon,

go? chwilkę .ió,p ti*osJi1 ;"., ; ;;. il?lr"-""1*"":;" ?#"",r#it",l"ili:wiadam' mu. .{, to miejsce? To leśniczówka

Tego dnia wyptynęliśm, Pranie, do której poeta tak chętnie

Tano na jezioro, pogodu- piękrra, ptzyjeżdżał i gdzie powstało wiele

a 
"najomi 

zapowiedzieli, że mają ;e_go wierszy, Tutaj napisał Kronikę

dla mnie niespodziankę. Płyniemy olsztYńshq,

wzdłuż brzegu, a tu zza zakrętu
wyłania się długi po*o"j l_:l.y- kiedyś, Y."*i""# ffi""}*l;.'łt
sokim brzegiem jezioru. Uumulem. ]€, okna.
Brzeg poroŚnięt} jesl wielkimi dę- i,fiT:-łillT"fi filir,'iX'""dmioty,Woda, mieniąca się w słoń,

s

Ą
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którymi się otaczał, książki, zdję-
cia, obtazy i rysunki, rękopisy,
pamiątki. Cztery sale - pokoje le-
śniczówki i ... życie poety. Czas
zattzymany w przedmiotach.

W sklepiku przy wejściu
kupiłam tom poezji Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego, otworzy-
łam na przypadkowej stronie i
ptzeczytałam:

Jutro popłynie my daleko,

jeszcze dalej niż te obłoki,

pohłonimy się nowym brzegom,

odhryjemy nowe zatohi...

Ptzecież ja znam te słowa,
nawet umiem je zaśpiewać! Więc
to Gałczyński?

Jeszcze zdjęcie przy po-
mniku zielonej gęsi (słynne utwory
poety, drukowane w czasopiśmie
,,Ptzekrój" nosiły tytuł Zielona Gęś)

i obejrzawszy się ostatni raz na
leśniczówkę schodzimy do jeziora.
Wracamy żaglówką do naszych
domków. W plecaku czeka tom
wierszy. Ileż uroku ma czytanie tej
poezji wśród ciszy lasu i szmeru
jeziora,.. Polecam i zachęcam do
spędzenia chociaż kilku dni nad
jeziorem Nidzkim. Odwiedźcie tam
koniecznie leśniczówkę Pranie.
A może i wam uda się odkryć dla
siebie mistrza Gałczyńskie go.

Włoskie miasteczko w słowiańskim wydaniu

Słowenia nigdy nie wyda- okazałY się słoweńskie plaże - wą- torów jazdy na hulajnodze, rolkach
wała mi się ciekawa. Małe, niewie_ skie i kamieniste, zupełnie inne i innych pojazdach tego typu. Poję-
le znaczące, dość młode państwo niŻ te nad Bałtykiem. Było na nich cie kierunku jazdy czy ogtanicze-
na południu Europy - tyle wiedzia- równieŻ duŻo luŹniej. Plaża miej- nia prędkości jest im całkowicie
łam o tym miejscu zanim sama się ska znajdowała się dosłownie mi- nieznane. Pośród wszystkich jeż-
tam znalazłam. Po spędzeniu tygo- nutę drogi od naszego miejsca za- dżących znalazło się kilka osób
dnia w mieście potocznie zwanJrm kwaterowania. Spędziliśmy na niej grających w piłkę oraŻ młode mał_

i- perłą słowińskiego wybtzeża zmie_ 
- 

całY Pierwszy dzień, ciesząc się _.____ żeństwo, uczące córkę chodzić.j niłam zdanie. Piran, miasto poło_ 1ł9ń9em_ 
i ciepłą płzejrzystą wodą Następną pozycją obowiązkową do

żone na skalistym cyplu nad mo- AdriatYku. Niedaleko Piranu wy- zobaczęnia w Piranie okazał się
rzem Adriatyckim, jest zdecydowa_ dobYwa się sól, więc nietrudno się kościół św. Jerzego, który górował
nie jednym z najbardziej uroczych domYŚliĆ, że woda w t5'm miejscu nad miastem. Wdrapanie się tam
miejsc, jakie przyszło mi odwie_ bYła okroPnie słona. Po drugiej było nie lada wyczynem, szczegól-
dzić. stronie PÓłwyspu znajdowała się nie przy wysokiej temperaturze,

rnna plaża - Fiesa. Wyglądała nie- jaka tam panuje. Jednak widoki,Jadąc tam, sPodziewałam co inaczej niż ta miÓlska, była jakie się stamtąd rozciry,ały,wyna-
9ię zastaĆ coŚ zuPełnie. innego. większa, brakowało tam pomo- gradzaly wysiłek. Z jednej §tronypierwszą tzeczao jaka mnie zasko- stów, z których skakano do wody, *id"i"liś*y bezkres motza, aczyła w piranie, był obowiązujący leżaków oraż kawiarenek. spodó- z drugiej panoramę miasta. Jesz_tam zakaz ruchu pr5rwatnych sa- bała nam się jednak bardziej, po- 

".u 
,rćriry obraz można było zoba_

mochodów, Zastanawiało mnie, jak nieważ plażowało tam jeszize czyć zzabytkowych murów miasta.
miasto może w ten sposób funkcjo- mniej osób i było jeszcze spokoj- Nitaa kamieniczka w piranie wy_
nować? Jak ludzie tam_ się prze, niej. z brzegu można było obserwó- posażona jest w okiennice, które
mieszczają jak codziennie dociera- wać jachty otaz łodzii, które leni- malowane są na różne jaskrawe

, ją do pracy? To wydawało się być
bardzo niewygodne. Jednak, gdy

,_, już się tam znalazłam, wszystko

_ niego. każdej nocy jest on opano- zauważyć, że słoweńcy dobrzeNastępną niespodzianką wywany przez młod,ocianych ama- znają ten język.

Ją c!,o pracy7 'l'o wyctawało srę być wie płynęły lub cumowały niedale- kolory, ptzez co wyglądają jeszcze
bardzo niewygodne. Jednak, gdy ko brzegu. Następna plaża-w lzo- ciekawiej.już się tam znalazłam, wszystko _ lii, sąsiednim mieście- okazałasię__*_
zrozumiałam! Istnieje możJiwość jeszcze większa i najpopularniejsza Oglądanie zachodu słońca
wjazdu do Piranu, ale tylko na wśród turystów. Ta właśnie nai_ oraz §pacerowanie do późna były
godzinę i do tego nie wszędzie. bardziej przypominała typową poi_ stałymi elementami naszego poby-
Uliczki są tam tak wąskie, że żad- ską phżt. Ńa wszystki.t :ui"up tu. Nocą miasto ożywało, głównie
ne auto po prostu się nie zmieŚci. ttzeba zakładać do wody specjalne za. sprawą muzyki. Wszyscy tury-
Pod miastem znajduje się za to buty, ze względu na tamieniste scr wychodzi z hoteli, aby cieszyć
duŻy parking, na który ę9 kilką dnoAdriatyku.- się'niesamowitąatmosferą. Wwie_
minut kursuje darmowy bus. Jak lu restauracj ach czy bąrach co wie-
się później okazało, auto wcale nie Architektura Piranu na- czór występowali artyści. Grali i
jest tam do niczego potrzebne, po- Prawdę zachwycała. Na każdym śpiewali zatówno piosenki w języ_
nieważ wszędzie jest blisko, a cu_ kroku sPotykaliŚmy coś ciekawego. ku słoweńskim, jak również
downy klimat tego miejsca tylko PierwszYm miejscem, jakie przy- wszystkim nam znane, popularne
sprzyja wieczornym spacerom. szło nam odwiedzić był Plac Tarti- utwory w języku angielsku. Warto
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Jako że Piran jest mia-
stem portowym, w prawie każdym
lokalu serwowano owoce morza
oraz ryby nat6żne sposoby.

Jednak tym, co najbardziej
zapadło mi w pamięć, były koty.
Wielkie, puszyste i leniwe koty,
które można było spotkać pru*i"

na'każdym kroku. Jednego wieczo-
ru, podczas wizyty w pizzerii, do
lokalu tak po prostu wszedł sobie
kot, taki ,,przy kości", },Iikt go nie
wyprosił, a nawet czymś poczęsto-
wał. Najcudowniejszego kota mieli
chyba jednak ludzie, ktirzy wynaj-
mowali nam pokój. Był to najbar-
dziej puchaty i kochany kot, jakie-

go widziałam.

Bardzo miło wspominam czas spę-
dzony w Słowenii. Bez wątpienia,
jeśli tylko będę miała okazję, jesz-
cze tam wrócę. Jest to kraj warty
odwiedzenia, naprawdę polecam.

Organizacja ,,Emmau§''
powstała w 1949 roku z inicjatywy
francuskiego księdza. Abbe Pierre
spotkał kiedyś Georgesa, który
chciał popełnić samobójstwo, stał
się on pierwszym członkiem wspól-
noty Neuilly-Plaisance pod Pary-
żem. Wkrótce inicjatywa tozsze-
rzyła się na wszystkie kontynenty,
obecnie działa w ponad 40 krajach

i na całym świecie (w Polsce w Lu-j blinie, Nowym Sączu, Krakowie
i Rzeszowie). Wspólnoty zajmują
się sprzedażą używanych mebli,
ubrań i najrozmaitszych przedmio-
tów. Jest to jedyne fu6dło ich
utrzymania. Przyjmują każdego
potrzebującego, który staje §ię
członkiem tej nadzwyc zajnej todzi-
ny na tak długo, na ile potrzebuje,

Emmaus Poudriere w Pe-
ruwelz (miasteczko oddalone 80
km od Brukseli) swoją siedzibę ma
na terenie dawnej fabryki. Założo-
ny został w 1958 roku, obecnie li-
czy 70 członków w kilku miastach.
Na stałe w peruwelz mieszka ok.
20 osób; chrześcijanie, muzułmanie
i ateiści najtlżniejszych narodowo-i r aterści najtóżniejszych narodowo-

._ 9.i. Pochodzą z Maroka, Indii,
Rwandy, Hiszpanii, Francji, Belgii,
czy też Senegalu. Niedawno nale-
żał do nich także Polak, który zało-
żył rodzinę i mieszka tetaz gdzieś
w okolicach Brukseli. Wspólnota
od 10 lat na okres dwóch tygodnie
przyjmuje kilkunastu wolontariu-
szy, którzy przez ponad 14 dni żyją
i pracują wraz z nią (w lipcu tego
roku łącznie przyjechało 5 osób:
Francuzka, Niemka;: Hiszpan,
dwie Polki i Tajwańczyk studiują-
cy w Szwecji i jedna osoba z Tur-
cji). Pobyt jest całkowicie darmo-
llry.

Zuzia

W Poudrierie, zawsze po
kolacji, należy spodziewać się dese-, Iu, oczywiście za każdym tazem
innego. Raz są to śliwki pod kru-
szonką Bussifa (przemiłego maro-
kańskiego miłośnika Chopina,
mieszkającego w Belgii od kilku-
dziesięciu lat), albo też tortowe
pr6by związane ze zbliżającym się
śiubem we wspólnocie. Czasem
jedliśmy coś na podobieństwo cze-

,,- -,..* koladowego i karmelowego aksa-
mitnego kremu-budyniu, lecz naj-
większą atrakcję stanowiły kuli-
narne popisy wolontariuszy z Tur-
cji. Parzyli nam turecką kawę
z cynamonem, częstowali chałwą
ciasteczkami z serem i najróżniej-
szymi słodkościami, a najpyszniej-
szą z nich był deser ,,a§ure'' (z cie-
cietzycy, bakalii, kaszy pęczak,
fasoli, cukru, wody różanej i posy-
pany owocami granatu). Wszyscy
rozsmakowali się także w zupełnie
im nieznanych toruńskich pierni-
kach.

Wieczory upływały nam na

Jedyny taki wolontariat

Emmaus to wspólnota, tówki, obrazy i inne bibeloty. Cza-prawdziwa rodzina, na której zaw- sem też na sprzed.aższły ekologicz-sze można polegać. Mieszkańcy ne wa'zywa z terenu poudriere,
Poudriere w Peruwelz żyją ze sobą pyszne i aromatyczne, sprzedawa-w zgodzie i harmonii, są niezwykle ne po śmiesznió niskich cenach.wdzięczni za każdą okazaną im Niezaprzeczulrri", |ru"u w te dnipomoc, przeogromny teren pofa- była najcieka*srą i najbardziejbryczny i ttzy gigantyczne maga- fascynującą.
zyny, pochłaniająogrom czasu. Na
kilkanaście osób mieszkających we Niewątpliwie największą
wspólnocie pracy jest zdecyd,owa_ PrzyjemnoŚcią która może spotkać

__ nie zbyt dużo. Każdy członek spo- turYstę w Belgii są wafle, koniecz-
-- łeczności ma określone obowiązki -*- nie zjedzone na brukselskiej lub

na dany dzień, który jest ułożony brugijskiej starówce. Wszędzie
według,powtarzającego się sche_ unosi się zapach płynnej czekola_
matu. Sniadanie do 7:30, p|źniej dy, jednego z niezbędnych waflo-
praca, a podczas niej dwie 15 wYch dodatków. Kraj ten słynie
minutowe przerwy na kawę, także z piwa, frytek i wszechobec_
o 10.00 i 15.30, spędza się je wspól_ nYch komiksów.
nie, siedząc razem, rozmawiając
i żartując. Obiad o godzinie 12.30,
kolacja o 18.00. Wyjątki stanowią
dwa dni, wtorki i piątki, podczas
których jeden z magazynów w Pe-
ruwelz zamienia się w sklep. Wte-
dy poranki są wolne od pracy, ale
kiedy rozpoczyna się trzygodzinna
sprzedaż, nie obowiązują przerwy.
Nasze zadania polegały na pako-
waniu zakupów w poszczególnych

.- działach, transportowaniu zaku-
pionych mebli i odnoszenig pakun-
ków do punktu odbioru przy wej-
ściu, czy też pomocy w kawiarence.
A klientów była masa, za każdym
tazem z niecierpliwością czekali na
otwarcie magazynu. Byli wśród
nich także wytrawni łowcy okazji,
ale większość stanowili zwyczajli
ludzie, chcący za niewielką cenę
wyposażyć dom. Cały sklep jest
jedną wielką zagadką pełną pięk-
nych, starych i nowych, bardzo
tanich tzeczy. Od książek, ptzez
komiksy, zabawki, ubrania, buty,
elektronikę, meble, figurki, pocz-
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; wyr-ywanle chrvastórv. §-}-kop!.\\,a-
i nie ziemniakórv i mal.che\\-ek. kar- ----
: mienie kóz i kró]ikólv. pomoc
] ,," 1--_^L__ji w kuchni, splzątanie obejścia.

czyli przetzucanie i 1,t.z+rr-,r2pllię
drervna na opał, zamiatanle zaku-
rzonych pomieszczeń niellzr-rva-

rvspólnym piciu herbaty, oczyrvi-
ście Łeż tureckiej. Dlrrgie rozmowy
toczyły się rvokół naszych ojczyztt,
krrltrir, języka, obyczajórv, tradycji
i krrclrni. Najrviększe zaintereso-
rvanie skrrpiło się na Poisce i Trrr-
cji, rvedlrrg rvolontariuszy chvóclr
najbardziej egzotycznych krajach.
Oglądaliśrny rvystępy .,N,f azolvsza'',
tańczyliśmy do tureckiej nuzyki,
uczyliśnry się ich r,veselnych tań-
cólv, Poznarvaliśmy słorva rv na-
szych sześciu językach, a Hiszpan
dodatkorvo pobierał lekcje polskie-
8o, do którego żyrvił szczególny
sentyment (jego babcia była Polką
o nazwisku Pacanowska).

Pobyt rve rvspólnocie po-
trafr lviele nauczyć. Do naszl.ch
obowiązkórv należały zul,kłe prace
ogrodolve: zbieranie wal.zy\\- na
obiad, zrywanie ślirvek, cz!. czarne-
go bzu, z którego Alphonsine goto-
lvała przepyszne konfitu11. (ich
smak zapamięta się na całe zl-cie),
wyrylvanie chrvastórv. rr-5-kopl.rva-

nych magazynów, wyrzucanie
wszelkich kamieni i trocin, praca
w magazynie, polegająca na po-
rządkowaniu starych rupieciar.ni,
ładowaniu ciężaró,wek, myciu
szklanek, pakowaniu porceiany
ptzeznaczonej do wysyłki do innej
wspólnoty, czyszczeniu płyt winy-
lowych, układaniu butów i ubrań,
§przątaniu po dniach sprzedażo-
wych. Szczęśliwcom udawało się
załapać do tozvłożenia zamówio-
nych mebli czy też np. zabawek do
pobliskich miast i miasteczek. Pra-
ca zazwczaj była bardzo ciężka i
męcząca, wymagała dużych pokła-
dów sił i energii, których ptzez
krótki sen stale nam brakowało.
Wszyscy mieszkańcy, a także wo-
lontariusze, nastawieni byli na
zupełnie bezinteresowną pomoc.
Najwspanialszą nagrodę stanowiły
jednak słowa wdzięczności, troska
i uśmiechy mieszkańców Poudrie-
re. Byliśmy dziesiątą grupą którą
przyjmowali, a pod koniec drugiego
tygodnia okazało się, że pierwszą
która tak ciężko pracowała. Julio, *__
nasz opiekun, który wraz z Yves-
'em zarządzał całym przybytkiem,
w weekendy organizował dla nas
wycieczki po Belgii. Dzięki nim
zwiedziliśmy Brukselę, Brugię i

Turnai. Opowiadał o historii Bel-
gii, pokazyrvał wszystkie zakamar-
ki miast, częstował czekoladkami,
zabtał nas też na słynne, belgijskie
lody.

Mieszkańców wspólnoty
na pierwszy rzut oka nic nie łączy.
To zbieranina z ptzeróżnych zakąt-
ków Europy i Afryki. A jednak są
rodziną. Jest to dla mnie fenome-
nem, szlachetnym, prawdziwym
i pięknym doświadczeniem. Poud,-
riere nie istniałoby bez tego poro-
zumienia, prawdziwej miłości
i akceptacji, pracowitości, hartu
i pogody ducha. Dwutygodniowy
pobyt w Peruwelz pozostanie pięk-
nym wspomnieniem, czasem,
w którym na kilkanaście dni wszy-
scy stanowiliśmy jedność, pomimo
swych odmienności. Mam nadzieję,
że jeszcze nie raz pojadę w odwie-
dziny do wspólnoty Poudriere, któ-
la zawsze jest gotowa pomagać i ze
szczętą radością przyjmie każdego
pod swoje skrzydła.

Serdecznie i z całego serca
Was tam zaptaszam!

karolina Ambroziak

Po krótkiej rozTywce ze
strojami pożegnaliśmy się z prze-
wodnikiem i udaliśmy na lekcję
gotowania królewskich potraw.
W obszernej kuchni Villi Intrata
z pięknym widokiem na ogród

-*-- przygotowaliśmy dania według
staropolskiego przepisu. Oczywi-
ście, nie obyło się bez pomocy za-
wodowych kucharzy, którzy deli
katnie poprowadzili nas przez pro-
ces gotowania, lecz koniec końców
większość placy przy przytządza-
niu potrawy spadała na nasze bar-
ki. Powierzone nam zadania wyko-
naliśmy sprawnie. Zaowocowało to
ptzytządzeniem kiszki z ryby sło-
nej, a także ulipek z kremem. Ryba
wyszła znakomicie, choć to deser
przyćmił danie główne, zdobywając
zdecydowanie więcej pochwał.

Na salonach u Sarmaty

Jednyn z nielicznych rvzbuclziły lv niektórych mieszaneprzywilejóiv ucznior,skiego ż-vcia uczucia, czemu dawaii wytaz ktzy-jest możlrrvość lryjazdó\\: na wy- wiąc się z obtzydzeiiu uluo wybu-cieczki. skorzystanie z tego prawa chając śmiechem. !v kim bowiemzawiodło nas na majestatl,czny nie wzbudziłaby emocji informacja
dwór Jana III rv Wi]anorvie. Piek- o całowaniu ,uładcy *".topę, .urrrlę- ny,. barokolvy pałac od pierrvszego .";;;;;;;;.;;ry;##ńH:

i :::r""^1,:^l^r^"_:}ł:_1:,,.",:j," 
,r1.9]ą ivielu z na§ rviedz'iało, że wąsydem, oddającym wielkość majątku u mężczyzn i wachlarze u kobietkróla. Próbowaliśmy także połzi- służly ukryciu Ń;;;; wstydli-wiać piękno pałacowyclr ogrodów, wego feleru-"dro*ia i uiody - bra-lecz niestety, nie mieliśmy na to ków w uzębieniu. ws"ystki.h nasczasu. poruszyła opowieść o mękach ko-

W pałacu por ,, , biet, kręPowanych drucianymi gor,

zwykle miły o,;;;lT"f,i,ó iijTi"ffixl"TŁHl;r*xl
;l,,XlX.-i;,X:il"#:3*.J:: *,i s*iu, *uńu;ki;"h iulo,,o* po_

łl* jl*:**t;rf t*"tffi ffiif T'. j.#J-iillł',i,xT;,::"'"

radzenia sobie z nimi. Rozwiązania
stosowane ptzez laszych przodków
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Zwiedzanie pałacu było wielce in-
teresujące, a lekcje gotowania do-
starczyły nam dużo dobrej zabawy.

Audiobooh? AIeż nie! W czasach,
kiedy głównym środkiem przelł,azu
było rad.i.o, stuchowiska cieszyły się
ogromnyn,l. pawodzenie, a wystę1>o-
wali w nich, wspaniali aktorzy.

,,Pan Jowialski" Aleksan-
dra Fredry w reżyserii Aleksandra
Zelwercwicza, wielkiej postaci pol-
skiego teatru, jest najstarszym
zachowanym w całości słuchowi-
skiem Polskiego Radia. Zostało ono
zrealizowane 16 stycznia 1949 ro-
ku.

Słuchając "Pana Jowial-
skiego" obcujemy z prawdziwie
wielką grą aktorską. Przepiękny
akcent i dykcja legend polskiego
teatru wprost onieśmielają słucha-
cza. Gesty i ruchy aktorów stają
się rzeczywiste i widzialne w wy-
obraźni, pomimo braku obrazu.
Tembr ich głosów wprowadza
w zupełnie inpy świat, wywierając
tym samym niesamowite wraże-
nie, Czyste, przejrzyste, ciepłe
i szlachetne, cotaz tzadziej spoty-
kane. Spektakl wyreżyserował
Aleksander Zelwerowicz, wybitny
przedwojenny aktor i profesor, au-
tor ,,Gawęd starego komediantą".
Wcielił się on również w postać
szambelana.

Kolejna sława międzywo-
jennego kina i teatru, a również
i opery, występująca w tym wła-
śnie słuchowisku to Mieczysława

CARPE DlEM

Z pewnością jeszcze nieraz powró-
cimy do tej pięknej rezydencji, aby
wziąć udział w kolejnych lekcjach

sTR. l0

kucharskich i ptzyrządzió najtóż-
niejsze magnackie przysmaki.

W pozostałych rolach wy-
stępr.iją: Lucyna Bracka (Pani Jo-
rvialska), Franciszek Dominiak
(Janusz), Wieńczysłarv Gliński
(Ludmir) i Henryk N{ałkorvski
(Służący).

Gorapo zachęcam do lvy-
słuchania całego nagrania. To nie-
samorvite przeżl,cie, dośrviadczenie
prarvdzirvej, pięknej i klasycznej
sztuki aktorskiej, pełne.; elegancji,
przepełnionej urokiem. Niespoty-
kany dziś rvar,cztat aktorski
wprost przenosi słuchacza do
przedwojennego teatru i na długo
pozostaje rv jego pamięci.

Karolina Ambroziak I1Ic

,,- Jężeli kłamię, niech nrnie pio-
run trzaśnie!
Tak zacząl kłamca. \\Item za-
grzmiało rvłaśnie, A on. czym prę-
dzej dokończając norr1,:

- Zem zawsze kłamał i kłanać go-

torvy."
Pąn Jowialsi;l A. Fredro

Nagranie znajdziecie na stronie Ninateki,
platformy internetorvej, na której udo-
stępniane są zbiory Narodori,ego Instytu-
tu Audiorvizualnego. Link do strony Ni-
nateki znajdziecie na stronie interneto-
rvej naszej biblioteki, lv zakładce Adresy-
Edukacyjne.

Słuchowisko,, Pan Jowialski"

Ćwiklińska, najpopularniejsza ak-
torka charakterystyczna owych
czasów (od 1933 do 1939 roku za-
grała w 38 frlmach). Zanim Euge-
niusz Bodo zaangażował ją po taz
pierwszy do filmu ,,Jego ekscelen-
cja subiekt'', miała na koncie tysią-
ce występów jako uznana śpie-
waczka operowa. W ,,Panu Jowial-
skim" występuje w roli Szambela-
nowej, matki Heleny. Helenę zaś
gra początkująca gwiazda kina
dwudziestolecia międzywojennego
Stanisława Stępniówna. Wybuch
wojny przeszkodził jej w rozwoju
świetnie zapowiadającej
się kariery. Zagtała tylko w jed-
nym filmie, "Włóczęgi" (1938),

- 
z lwowskimi batiarami szczepkiem 

-i Tońkiem, a także Heleną Gros-
sówną Zbigniewem Rakowieckim
i z wcześniej już wspomnianą Ćwi-
klińską.

W głównej roli mamy za-
szczyt usłyszeć Ludwika Solskiego,
legendę polskiego teatru, aktora,
dyrektora i reżysera. Był także
pionierem wystawiania na deskach
teatru rosyjskich dzieł Tołstoja czy
Czechowa. W postać Wiktora zaś
wcielił się obdarzony przepięknym,
aksamitnym głosem Czesław
Wołłejko, wówczas młody i począt-
kujący aktor (znany między inny-
mi z takich frlmów jak ,,Zaklęte
rewiTy", ,,Lalka", czy "Młodość
Chopina").

KąciI( filmowy

Na ,,Jeźdźca bez głowy"
natrafiłem przeglądając program
telewizyjny w poszukiwaniu warto-
ściowego filmu, przy którym mógŁ
bym spokojnie spędzić sobotnią
noc, co jest trudne, ponieważ więk-

Film z głową

szość filmów emitowanych o tej
porze to niskobudżetowe horrory,
które skrupulatnie omijam.
Z ,,Jeźdźcem" byłoby podobnie,
gdyby nie fakt, który wychwyciłem
kątem oka w opisie filmu - w rolę

głównego bohatera wcielił się John-
ny Depp. Było to dla mnie nie lada
zaskoczeniem, gdyż jest to aktor,
który kompletnie nie kojarzy mi się
z tym gatunkiem filmowym. Sam
film został nakręcony w 1999 roku



i jest oparty na opolviadaniu Wa-
shingtona Irvinga pod tytułem
,,Legenda o sennej kotlinie". Mo-
mentami mocno odbiega od orygi-
nalnej linii fabularnej, zalva,-tej
w dziele Irvinga.

,,J eździec" opowiada histo-
rię młodego policjanta Ichaboda
Crane's (co ciekawe, w opowiada-
niu Crane jest nauczycielem, a nie
policjantem), który został wysłany
do prowincjonalnego miasteczka,
aby zbadać sprawę brutalnych
morderstw. Według mieszkańców
dokonął ich tajemniczy Jeździec
bez głowy, Ichabod nie wierzy wie-
śniakom i postanawia im udowod-
nić, że zbrodnie są poczynaniami
obłąkanego mordercy, lecz wraz
z rozwojem sytuacji zmienia zda-
nie. Film posiada też kilka wątków
pobocznych, jak na przykład szyb-
ko rozkwitający romans Crane'a
z jednąz wieśniaczek,

CARPE DlEM

doskonale oddaje klimat t jeszcze
pogłębia odczucia odbiorcy, pozlva-
lając wręcz zanutzyć się w fabule.

Zadowalająco lvyglądają
także efekty specjalne, które, zwa-
żywszy na rok produkcji filmu,
były imponujące. Jak na dobry
horror przystało, nie mogło zabrak-
nąć także krwi, której ilości nie
powstydziłby się w swoim filmie
nawet §am Tarantino. Twórcom
jednak udało się nie przekroczyć
granic dobrego smaku, więc nie
odczuwałem nadmiernego dyskom-
fortu. Wciąż jednak krwi na ekra-
nie było na tyle dużo, by wywołać u
mnie lekkie wzdrygnięcie.

Równie świetnie wypada
obsada filmu, składająca się
z gwiazd kinematografii. W rolę
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we, zagrane ptzez tównie znakomi-
tych aktorów, przede wszystkim
Iana McDiarmida, wcielającego się
w rolę Doktora Lancastera
McDiarmid zr.arry jest z roli Impe-
ratora w ,,Gwiezdnych Wojnach'),
Christophera Lee, grającego bur-
mistrza (znanego z filmów takich
jak ,,Władca Pierścieni" cży
,,Gwiezdne Wojny'') czy Chri,
stophera Walkena, wcielającego się
w rolę tytułowego jeźdźca (Walken
kojarzony jest przede wszystkim z
ról w ,,Pulp Fiction' czy ,,Powrocie
Batmana").

Podsumowując, trudno
w tym filmie cokolwiek skrytyko-
wać. Paradoksalnie, problemem
może być sam Johnny Depp. Dla-
czego? W moim wyobrażeniu
(i myślę, że nie tylko moim) jest on
ekscentrycznym piratem lub tro-
chę szalonym producentem czeko-'
lady z upadłego miasteczka, co
początkowo odrobinę przeszkadza,

.- ło mi w odbiorze filmu, w którym
wcielał się w XlX-wiecznego poli-
cjanta. Jednak ten jego stereotypo-
wy wizerunek kompletnie wywie,
trzał z mojej głowy wtaz z rozwo-
jem fabuły. ,,Jeździec" jest solid-
nym dreszczowcem, który z pewno-
ścią na długo pozostanie w mojej
pamięci, nie tylko z powodu genial-
nego Deppa, ale także dzięki wy-
stawnej scenografii czy klimatycz-
nej muzyce. Film z pewnością za-
dowoli nie tylko wielbicieli John,
ny'ego, ale także prawdziwych ko-
neserów kina grozy.

K.N.

Reżyserią filmrr zajął się :]:]u""*o 
bohatera rvciela §ię

Tim Burton, słynący;' ,l;i.iiI ;":t"rffi'xlJ ,yffl i:^ll; #:łi mrocznego_ .kina, co nre bl'ło dla -- - ,lodu*ać . Zagta! po mistrzorvsku,
mnie rvielkim zaskoczetltelll. gLi;,zi , "'--,,";' ',*'- nie pozwalając oderwać od siebie
często możemy się spotkać z 1ego ']^:_,';;;;.;:;,* ,;,:;"" ..
współpracą " J"h"..r;,^";;i.""; :,::: ' 

PrzYkuwał większość mojej

Gvarto zaulvażyć,u.,;,..;#i;; Bxftń:iiŁ:',.:iiłr;:x",Triljest bardzo o\vocr]a , \ie inaczej 
"t*o.f..y 

mrocznego, zapomniane-
było i tym razem. Sc-narirrsz Bur- :_ _,.;^;"R^_. _,.""r^..;
tona zabiera rvidza *- -:,-^t:-,:^;--, go Ptzez Boga miasteczka, nawie-

podróż lv lviek r,.'8i::#iH j::ł::: o::,;ł"*ł."'ili,Tj?:i?:
w całym filmie jest nieztl,},kle do- _ _^_ . 

e; niema'
pracowana, zachrv5,ca srroim reali- w-slomnlec o Jego mlmlc1

"-"-, doskonale,",,i;;;;';#. ;,i""fi-x"ń:1.: i,Ti3iiu,§",""ul
rviętnastorlieczne miasteczko. Ęt_.
Dzi,eła dopełnia *,,;ff;;;;;: T*;"j;lil|i3f Ł"J;ł§:i, T§
nowana przez Danny'ego Ellmana * zvłu.t momentach, co dodało
(komponorvał muzYkę. 

T. 
irr; 

, ,do aaaptacji nieco lekkości. Na uwagę
,,Alicji lv krainie czarórl"'). która ,u.i"g"ją też postacie drugoplano_

Moda na czytanie

"Chudszy" Stephena Kinga, czyli iakzanudzić czytelnika

Stephen King - szeroko
arrarly jako wybitny amerykański
pisarz, autor znany głownie z |ttte,

ratury grozy. Wiele z jego dzieł
przeszło do klasyki gatunku, m,in.
"Lśnienie", "To", "Cmętatz zwie,

żąt". Autor był również wielokrot-
nie nagradzany za swoją twór-
czość.

Stephen King to niewątpliwie wy-
bitny twórca, lecz przez niektórych

uważany jest za pisarza, który nie,
potrzebnie "leje wodę". I właśnie to
dostrzegam w ,,Chudszym". Ow
horror (choć do grozy mu daleko),
traktuje o Billym Hallecku, który
jest przykładnym mężem i ojcem.

sTR. l l
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Jego życie możńa by nazwać ideal-
nym, gdyby nie zagtażająca zawa-
łem nadwaga. Sytuacja zmienia
się, gdy podczas jazdy autem ze
swoją żoną nieumyślnie potrąca i
zabija starą Cygankę. Postałviony
przed sądem, zostaje uniewinnio-
ny. Jednak ojciec kobiety, poruszo-
ny niesprawiedliwością lvyroku,
postanawia sam wymierzyć mu
karę.
I wtedy się zaczyna. Oczywiście nie
akcja książki, jak wielu z was mo-
głoby pomyś|eć, lecz zbytnie roz-
wlekanie głównego wątku, powolne
rozwijanie fabuły i momentami
nudnawa narracja. Wszystko okra-
szone dość specyficznym humorem
airtora, który nie do wszystkich
może trafiać. Do mnie nie przema-
wia.
Co więcej, w utworze nie znajdzie-
my, co ztesztą charakterystyczne

CARPE DlEM

w książkach Kinga, podziału boha-
terów na dobrych i złych, Każdy z
nich ma ,,coś za uszami', postacie
są jed}nie złe i bardziej złe, Spra-
wia to, że ciężko jest utożsamić się
z którąś z nich, można jedynie stać
z boku i obserwować rczwój lrryda-
tzeń, ptzez co opowieść może wy-
darvać nam się bardzo odległa.
Wtaz z rozwojem fabuły powoli
rozpada się wrażenie idealnej ro-
dziny, jaką rodzina Billy'ego mogła
się wydawać na początku. Główny
bohater pozostaje sam ze swoim
problemem, bez szansy na czyje-
kolwiek wsparcie. Wkrótce zacho-
wanie jego żony sprawia, że Billy
czuje się wyobcowany, zdradzony i
zaczy\a jej nienawidzić - co dosko-
nale ukazuje, jak cienka jest grani-
ca pomiędzy miłością a nienawi-
ścią.

sTR. 12

"Chudszy" to książka, która z pew-
nością nie poryrva od pierrvszej
strony. Oporł,ieść jest bardzo nrorlo-
tonna i - jak na horror - okropnie
nrtdna. Na jej niekorzyść prze]na-
rvia rórr.nież to, że ani rlie buclzi
ona rviększyc}r emocji w czytelni-
ku, ani się jej szczególnie nie prze-
żyrva. }{oim zdaniem zabrakło tu
elementórv groz1., które znajdziemy
rv innych utrvorach Kinga. Na clo-
datek zakończenia można było się
domyślić już podczas lektury książ-
ki. Gdyby nie to. ze sama książka
nie należy do najdłuższych, czyta-
nie jej by,łoby zdecl,dorvanie bar-
dziej męczące. Jednak porvieść nie
do końca jest zła. Sam pomysł na
fabułę byl ciekarv1,, kreacja bohate-
rólv rórvnież, ale przl,długie opisy
oraz przelvidl-u-aine zakończenie
nieco zarvodzą.

Julia Jeż

Jaume Cabre:Wyznaię

Przedziwna to książka... splątana,
wymagająca uwagi, miejscami na choroba i który jak najszybciej nikowi pod rozwagę odwieczne py-
trudna - emocjonalnie raczej niż chce PrzekazaĆ ukochanej swoje tania: czym jest zło? Cry można je
intelektualnie - dająca do myśle. wsPomnienia i oddaĆ słowami pokonaó? Czy możla mu zadośó-
nia... Wciągnęła mnie od pierwszej uczucie, jakie żywił do niej niemal uczynić? I pokazuje, że chyba nikt i
strony, może ptzęz niezwykłość całe swoje życie. Mieszanka obra- nigdy tak naprawdę nie uzyska na
Darracji, przeskakującej z pierw- zów, historii nieznanych sobie osób te pytania odpowiedzi - bo zło tkwi
szej osoby na trzecią wbrew jakiej_ z,r.ÓŻnYch miejsc Świata, a nawet w samej naturze człowieka...
kolwiek logice, przenoszącej się od róŻnych przestrzeni czasowych, Nie jest to książka łatwa do czyta-
czasów współczesnych do wieków które nakładają się na siebie, jest nia, wymaga skupienia i spokoju.
Inkwizycji, by niespod,ziewanie jak obraz myŚli, które przeskakują Nie da się jej czytać szybko, jed-
zaprowadzić czytelnika do obozu z tematu na temat, od obrazu do nym tchem, a jednak nie można jej
śmierci w Oświęcimiu... Do tej za- obrazu, od wspomnienia prawdzi- teżtakpo prostu odłożyć ze słowa-
wiłości ttzeba się przyzwyczaić, ale wego do tylko wyobrażonego w mi "skończę kiedy indziej - za kilka
już po chwili przestaje się ją tak niekończącym się kalejdoskopie, miesięcy". Bo nawet kiedy odłoży-
naprawdę zauważać. Co więcej, nieustannie zmieniających się ko- my ją na chwilę, coś każe nam do
pasuje ona doskonale do teeo. lorach i kształtach, a jedne wypły- niej wrócić; historia Adriana doma-

Oscar Lewis: Dzieci Sancheza

Zadziwiająco wciągająca książka o
życiu najbiedniejs zych... Pode-
szłam do niej bez żadnych specjal-
nych oczekiwań - i okazało się, że
nie mogę jej odłożyć. Autor, amery-
kański antropotog, daje nam wgląd
w życie i sposób myślenia miesz-

kańców meksykańskich dzielnic
slumsów w latach 50. ubiegłego
wieku, i pozwala im mówić bez
przeszkód. Te kilkanaście monolo-
gów składa się na niezwykłą opo-
wieść - o relacjach rodzinnych, o
życiu, w którym miłość i przemoc

idą w parze, życiu, które zmusza do
ptzeżycia dnia za kilka zaledwie
groszy, życiu, które karue patrzeć
bezsilnie na cierpienie i śmierć naj-
bliższych... Zdecydowanie polecam
wszystkim.

Bookworm
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Srrrprising arrd holcling the Łension
to the very end, tlris is a book
about a group of boys iocked in a
maze, who have no menrories of
their previous lives and are left
there on their own. I generally

"Cheated" by Charlotte Link is an
extremely surprising thriller.
Kate Linville, a Scotland Yard po-
licewoman, breaks down when her
father is killed - murdered in his
own house in a very brutal way.
He was the most important person
in his daughter's life so she decides
to find the killer herself. soon kate
discovers that her father was a
person totally different from the
one she had thought he had been.
The novel stands out because it is

James Dashner:The lĄaze Runner

knew rvhat to expect because I had
already seen the movie based on
the book, however, I couldn't tear
myself from the pages! Contrary to
what I had thought I found a lot of
new things in Łhe story.

charlotte Link: cheated

told in an unusual way. The plot is
surprising from the first page.
Charlotte Link once again did not
disappoint me. When you're read-
ing "Cheated" you cannot get
bored. It is moving fast and you
can get to know the point of view
of each character, which by the
way is characteristic of Link's
books.
Of course, the book is not flawless.

- 
There are too many threads, which 

-are too complex and sometimes

20l8i20l9, NR l

It is a fantastic book for peopłe
who like fantasy.
"The Maze Runner" is the frrst
part ofa trilogy.

N.P.

difficult to follow. Although the
plot is generally gripping, its com-
plexity makes it a bit harder to
understand.
Anyway, "Cheated" certainly is an
excellent book and it was a plea-
sure for me to read it. If you like
Charlotte Link's style, the novel is
well worth reading.

Julita Smutkiewicz

malistycznej oprawy oraz dość ory,
ginalnej formy gry logicznej,

,,Papers, Please" obrazuje nam, jak
posłuszeństwo ideom komunistycz-
nym wymuszało bezwzględność
wobec osób, które nie spełniały
podanych kryteriów. Poprowadzo-
na w tle historia naszego bohatera
pobudza nas do refleksji nad czasa-
mi, gdy ludzie musieli odnaleźć się
w realiach życia w,,blasku" czet,

wonej gwiazdy. Elementy takie,
jak wynagrodzenie za każdy dzień
pracy konfrontowane z opłatami za

mieszkanie, |ekarza potrzebnego

naszej chorej matce, wodę, poży,

wienie itd. stanowią nie tylko inte,
gralną mechanikę gry, ale i gorzką
prawdę, ile kosztowała ówczesnych
urzędników empatia czy nieposłu,

szeństwo wobec wladzy.

CARPE DlEM

GAM|NG zoNE

Witaj czytelniku, trafiłeś wła- łę, której nie Powstydziłby się nie-

śnie do sekcji poświęconej jeden film wYsokobudŻetowy,

grom komputerowym oraz te-
matom z nimi związalymi. Za- Papers, Please
praszam Cię serdecznie do lek-' 

,,papers, please'' to swegoturY! 
rodzaju satyra na ustrój komuni-

Wielu z nas swój wolny cza§ spę_ styczny, gdzie wcielamy się w rolę
dnego z wielu urzędników służbyi dza w przyjemny dla niego sposób. Je|

i oglądamy seriale, czytamy książ_ 
- 

gę|ngj. Jak wiemy z kąrt historii, _*
ki, podróżujemy, fotografujemy, państwa komunistyczne ruądziły

lecz wśród nas jest także wiele się dość rygorystycznymi zasadami

osób, które lubią odpocząć w wirtu_ wjazdu na terytorium kraju. Tak

alnym świecie wybranej przez sie. też jest z frkcyjną ojczyznąnaszego

bie gry komputerowej. Ewolucj" bohatera, Arstozką gdzie każdego

graficzna jest najbardziej widoczn, dnia zmierzymy się z wypełnia-

dla wszystkich, jednak i treść wie_ niem bardzo precyzyjnej i restryk_

lu produkcji jest coTaz częściej cYjnej dokumentacji, dotyczącej

skierowana do dojrzałej publiczno_ osób chcących dostać się za słup
| --^_:^-___ ^ *_- _^l _.
i ś.i, ,ri""u" poruszając trudne tema- granicznY, a my pod presją czasu

i ty doty"rą"e zarówno historii, jak decydujemy, czy według danych

i i .połec"eństwa oraz mające fabu- 
1#j::11*:r":::"#i*T:fi:
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W przecirvieństwie do wy,

mienionej rvcześniej pozy,

cji, ,,Company of Heroes 2"

daje nam bezpośrednią
kontrolę otaz wpływ na

oddziały Armii Czerwonej,
gdzie naszym zadaniem
jest odpieranie ataków na,

zistów od operacji Barba,
rossa wiosną 1941 roku aż
po ekspansję na zachód,

gdzie ostatecznie naszym

zadaniem jest zdobycie Ber,
lina w 1945 roku. Jak w

przypadku każdej formy
przekazu wydarzeń histo-

rycznych, musimy z odpo,

wiednim dystansem pruyj,

mować perspektywę przed-

stawioną przez studio Relic
Entertainment. Oczywiście
największym atutem tej

produkcji jest całkowita
swoboda w wybraniu uży,

lvanych przez nas baktyk, do,

borze jednostek oraz celórv

ataku (rv granicach wytyczo-

nych przez deną akcję opera-

cyjną by uniknąć absurdórv

historlcznl,ch podczas roz,

grylvki). Iiampania Bohabe,

rórv daje nam niezrvykłą moż-

iirł,ość poznania historii II

rvojny śrviatorvej poprzez do-

śrviadczenie tego, z czym bory-

kali się dos,ódcy obu stron i
jak rvielkie straty ponosi się

w bezsensoivnych rvalkach,

Jest to jedna z najlepszych
gier drugorvojennl,ch z gatun-

ku taktycznych RTS'ólv, która

przyciągnie zarórlno miłośni-

ków historii, jak i planorvania

każdego ruchu, by przechylić

szalę zrvycięstwa na srvoją

stronę.
Kry,stian Piecychna
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Spotykamy się w auli szlrolnej
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jak zwykle w blasku świec;, ptzy gorącej herbatce,
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