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Od Redakcji 

Następny taki rok dopiero za 50 lat!  

Polska świętuje 1050 rocznicę chrztu swojego pierwszego wielkiego władcy, księcia Mieszka I. Wyda-

rzenie to traktuje się i określa jako chrzest Polski. Mimo że w 966 roku raczej nie wpędzano gromada-

mi naszych słowiańskich przodków do jezior czy rzek, aby ich ochrzcić, to nie jest to określenie przesa-

dzone – według średniowiecznych norm władca reprezentował wszystkich swoich poddanych. A w 

nazwie „chrzest Polski” chodzi o jeszcze jedną rzecz – owo wydarzenie było nie tylko aktem religij-

nym. Mieszko I zapewne w dużym stopniu kierował się względami politycznymi i jeśli chciał zaistnieć 

na arenie międzynarodowej w chrześcijańskiej Europie (oraz zyskać ochronę cesarza, papieża i innych 

władców chrześcijańskich przed sąsiadami jakże chętnie najeżdżającymi państwo Polan pod pretek-

stem nawracania pogan), po prostu musiał zdecydować się na taki krok. Niemniej jednak nie należy 

negować jego osobistych motywów – książę poznał chrześcijaństwo znacznie wcześniej, choćby dzięki 

przyjaźni z cesarzem Ottonem (historycy donoszą, że obaj władcy utrzymywali częste kontakty, a nie-

miecki kronikarz Thietmar pisze nawet, że Mieszko kiedyś podarował cesarzowi wielbłąda! Skąd go 

wziął???).  

Część redaktorów naszej gazetki w kwietniu odbyła wędrówkę śladami pierwszych Piastów. Dlatego 

też duża część artykułów porusza tematy związane z Wielkopolską, Piastami, chrztem Polski, św. Woj-

ciechem i innymi ważnymi osobami działającymi na terenie tego prapolskiego regionu. Może zachęci-

my kogoś do wybrania się w czasie wakacji do Poznania, Gniezna, Pobiedzisk, Lednogóry lub innych 

miejsc w przepięknej, pełnej lasów i jezior Wielkopolsce? Naprawdę warto – my pokochaliśmy tę kra-

inę pełną wspaniałych zabytków i życzliwych mieszkańców! 

Na naszym warszawskim i kasprzakowym podwórku też oczywiście sporo się dzieje. Oprócz tego, że 

odbyły się pisemne i ustne matury, mogliśmy też uczestniczyć w wielu różnych wydarzeniach, o któ-

rych piszą nasi redaktorzy w drugiej części gazetki. No i oczywiście szykujemy się do wakacji, a latem 

nie ma nic lepszego niż sport! Dlatego podpowiadamy, jak skutecznie i aktywnie zregenerować siły i 

poprawić kondycję. A jak już się zmęczycie szaleństwami rowerowymi lub wrotkowymi, to sięgnijcie 

po recenzowaną przez nas książkę lub płytę. Albo przeczytajcie doskonałe opowiadanie zamykające 

ten numer gazetki.  
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Chrzest Polski – Polska pamięta 

Historyk Kościoła, ksiądz profesor Janusz Zbudniewek mówi, że 14 kwietnia jest umowną datą przyjęcia 

przez Mieszka I chrztu. Podkreśla zarazem, że jest to data bardzo prawdopodobna, którą należy akcep-

tować ponieważ trzeba na jakiejś dacie się oprzeć. Więc opierając się na tej dacie to już 1050 lat Polska 

jest państwem chrześcijańskim, i z tej okazji nasze państwo szykuje wiele wydarzeń i obchodów na 

cześć rocznicy tego jakże wspaniałego wydarzenia.  

 

Pod przewodnictwem legata papieskiego Pietro Parolina 14 kwietnia w Gnieźnie odbyły się uroczystości 

1050 rocznicy Chrztu Polski. W tych uroczystościach brał udział prezydent Andrzej Duda. Główne uro-

czystości odbyły się na Ostrowie Lednickim zwanym także „Świętą Wyspą” lub „Wyspą Władców”. W 

katedrze gnieźnieńskiej została odprawiona msza święta, również prowadzona przez legata papieskie-

go. Podczas mszy użyto pastorału kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz tak zwanego Kielicha Dąbrówki 

z około 1190 roku, jednego z nielicznych zachowanych dzieł polskiego złotnictwa z okresu od X do XIII 

wieku. Historyczną symbolikę miały także białe ornaty uszyte w liczbie 160 specjalnie na tę uroczystość, 

których wzór haftu nawiązuje do lednickiej stauroteki. Motyw zaprojektowały gnieźnieńskie siostry kar-

melitanki bose.  

 

W Poznaniu 15 kwietnia odbyły się obrady Zgromadzenia Narodowego wraz z orędziem prezydenta An-

drzeja Dudy w Sali Ziemi MTP. 16 kwietnia odbyła się Msza św. na poznańskim stadionie z udziałem ty-

sięcy wolontariuszy, 1050 chórzystów, orkiestry, kompozytorów i dyrygentów, m.in. Aleksandra Grefa, 

Ewy Sykulskiej, Karoliny Piotrowskiej-Sobczak, Huberta Kowalskiego i Katarzyny Stroińskiej-Sierant, a 

także solistów, m.in. Leopolda Twardowskiego i Kingi Kielich oraz zespołów, np. Arka Noego. Hasłem 

obchodów były słowa "Gdzie chrzest, tam nadzieja", a Leopard Twardowski skomponował hymn pod 

takim tytułem. Uroczystości tego wspaniałego dnia odbywały się w wielu miastach, ulicami przechodzi-

ły marsze, na słupach wywieszone były flagi.  
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Z 1050 rocznicą chrztu Polski związanych jest ponad 60 różnych uroczystości, które będą obchodzone 

na obszarze całego kraju. Organizowane są różnego rodzaju koncerty, zawody, urozyste msze święte. 

Największym wydarzeniem będą Światowe Dni Młodzieży. Na ŚDM do Polski zawita papież Franciszek, 

który będzie prowadził całe wydarzenie. W ŚDM wezmie udział wiele tysięcy młodych ludzi nie tylko z 

naszego kraju. ŚDM są wydarzeniem międzynarodowym. Obchody główne ŚDM odbędą się 26-31 lipca 

w Krakowie, lecz wiele miast, takich jak Warszawa, będzie prowadziło obchody powiązane ściśle z głów-

nymi wydarzeniami. Będą zapewne transmitowane na żywo na bilbordach wydarzenia z Krakowa. Wi-

zyta papieża to dla Polski wielki zaszczyt, do tego dodajmy setki tysięcy młodzieży obchodzącej ŚDM, 

ale także rocznicę chrztu Polski. 

TEMAT NUMERU - Milenium Chrztu Polski - walka o dusze Polaków  

Dokładnie 50 lat temu w Poznaniu miały miejsce obchody 1000. rocznicy Chrztu Polski. Zgodnie z zamy-

słem kard. Stefana Wyszyńskiego, ich przebieg był bardzo uroczysty, stanowiły swoiste ukoronowanie 

Wielkiej Nowenny. Władze komunistyczne były skrajnie nieprzychylne organizowanym uroczystościom. 

Starały się za wszelką cenę zakłócić ich przebieg, odrzeć je z niezwykłej atmosfery patriotyzmu i głębo-

kiej wiary. W ramach tych działań władze PRL zorganizowały obchody 1000-lecia państwa polskiego, 

zorganizowano akcję „Tysiąc szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”, a także zachęcano do brania czyn-

nego udziału w różnego rodzaju rozrywkach. Cel był jeden - oderwać uwagę od uroczystości kościel-

nych.  

Patryk Golba  
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Wielka Nowenna  

Idea Wielkiej Nowenny zrodziła się podczas przymusowego odosobnienia (uwięzienia przez władze 

PRL) kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziewięcioletni plan był programem zmierzającym do ożywie-

nia i odbudowy wszystkich dziedzin chrześcijaństwa w całej Polsce, a także próbą wprowadzenia treści 

Ślubów Jasnogórskich Narodu w codzienne życie Polaków. „Musimy (…) być w pełni świadomi tego, co 

stało się na Jasnej Górze, i tego, co się ma stać w naszych parafiach w maju przyszłego roku, jak 

również tego, do czego dążymy: gruntownej przemiany ducha Narodu przed Milenium” – pisał Ksiądz 

Prymas w „Apelu do duchowieństwa”. 

Hasła sugerujące odbudowę poszczególnych dziedzin wiary na kolejne lata przedstawiał się w następu-

jący sposób:  

 

Rok I. 1957/58: "Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego Pasterzom" 

 

Rok II. 1958/59: "Naród wierny łasce" - życie w łasce Bożej i przeciwstawianie się każdemu grzechowi 

 

Rok III. 1959/60: "Życie jest światłością ludzi" - rok życia, obrona życia duszy i ciała 

 

Rok IV. 1960/61: "Małżeństwo - sakrament wielki w Kościele"  
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Rok V. 1961/62: "Rodzina Bogiem silna" - wychowanie w duchu Chry-

stusowym 

 

Rok VI. 1962/63: "Młodzież wierna Chrystusowi" 

 

Rok VII. 1963/64: "Abyście się społecznie miłowali" - sprawiedliwość 

i miłość społeczna 

 

Rok VIII. 1964/65: "Nowy człowiek w Chrystusie" - walka z wadami na-

rodowymi, pielęgnowanie cnót chrześcijańskich i narodowych 

 

Rok IX. 1965/66: "Weź w opiekę Naród cały" - cześć Maryi jako Królowej Polski.  

Plan został zrealizowany w niemalże 100%. Wielu Polaków pogłębiło swoją wiarę, stała się ona także 

swoistą ostoją wolności. Podczas Nowenny peregrynowano kopię obrazu „Matki Boskiej Często-

chowskiej”, co na tyle nie spodobało się ówczesnym władzom, że obraz został „aresztowany”. W ra-

mach protestu i wielkiego oburzenia do polskich parafii zaczęły objazdowo trafiać puste ramy. Kolej-

nym pokazem dumy i niezłomności Polaków w swoich dążeniach było odczytanie na Jasnej Górze Ja-

snogórskich Ślubów Czystości napisanych przez kard. Stefana Wyszyńskiego.  

Arcywymownym symbolem stał się pusty fotel, stojący na samym środku, wyraźnie pokazujący ocze-

kiwanie narodu na uwięzionego Prymasa Tysiąclecia. 

Władysław Gomułka- ówczesny przywódca partii, nie szczędził funduszy na realizację Tysiąclecia Pań-

stwa Polskiego. Mało brakowało, a na Jasnej Górze zagrałby zespół „The Beatles”! 

Gdy dzwoniły dzwony kościoła, zagłuszały je salwy armatnie. Po mieście przejechała parada wojsko-

wa. Gdy mszę prowadził kardynał Stefan Wyszyński, na niedalekim placu przemawiał Władysław Go-

mułka. W telewizji przygotowano specjalny program obejmujący świetne filmy - wszystko to byle tyl-

ko odciągnąć uwagę Polaków od uroczystości kościelnych. Po tych pamiętnych wydarzeniach obie 

strony ogłosiły swoje zwycięstwo. Jednak prawdziwym wygranym wydaje się jednak kardynał Wy-

szyński i jego koncepcja, że ustrój komunistyczny to tylko okres przejściowy w historii Polski.  
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Najsmutniejszym epizodem całych obchodów było niewyrażenie zgody władz państwowych na wjazd 

do kraju papieża Pawła VI. Po raz kolejny wymownym tego symbolem pozostał pusty fotel. Wydarze-

nia pamiętnego 1966 roku pozostały w pamięci wielu milionów Polaków. Są symbolem pokojowej i 

inteligentnej walki z nieprzyjaznymi rządami komunistów. Kardynał Stefan Wyszyński osiągnął coś 

wspaniałego. Zjednoczył w tym trudnym czasie prawie cały naród, dając nadzieję na lepsze jutro. Moż-

na nie zgadzać się ze wszystkimi poglądami Kościoła Katolickiego, jednakże jedno jest niepodważalne - 

w tamtym okresie stał się jedną z nielicznych ostoi prawdziwej, wolnej polskości, niebojącej się powie-

dzieć stanowczego „NIE” dużo silniejszemu przeciwnikowi. Wdzięczność kardynałowi Wyszyńskiemu 

należy się także za godne upamiętnienie tak ważnego wydarzenia jakim był Chrzest Polski, nie danie 

szansy komunistom na zniszczenie propagandą wydarzenia tak niepowtarzalnego i unikatowego.  

Łukasz Zwierzchowski  
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TEMAT NUMERU - Zjazd Gnieźnieński  

Pamiętacie to z połowy gimnazjum? Data łatwa do zapamiętania, 1000 rok (7-15 marca, jeżeli cię to 

interesuje), ale czy pamiętacie, o co w nim chodziło? Cesarz Otton III (ówczesny władca Niemiec) 

pielgrzymował do grobu św. Wojciecha i przy okazji spotkał się z (wtedy jeszcze księciem) Bolesła-

wem I Chrobrym w Gnieźnie. Ale jak to spotkanie odbiło się na przyszłych losach Polski? 

Celem Ottona nie była tylko pogawędka z Chrobrym. Cesarz chciał uzyskać poparcie polskiego księ-

cia (a przyszłego króla) w planie utworzenia zachodniego cesarstwa uniwersalistycznego. Cesarzowi 

marzyło się nowe Cesarstwo Rzymskie. Jego plan obejmował przejęcie władzy nad chrześcijańskimi 

krajami zachodu (Galia, Germania, Italia, Słowiańszczyzna). 

Po zaplanowanej modlitwie Ottona przy grobie św. Wojciecha władcy wymienili się prezentami. 

Chrobry dostał diadem na głowę i kopię włóczni św. Maurycego, a cesarz fragment relikwii św. Woj-

ciecha. Bolesław przychylił się do planu utworzenia wielkiego cesarstwa. Najważniejszym dla nas 

efektem tego spotkania było utworzenie metropolii (arcybiskupstwa) gnieźnieńskiej. Była to pierw-

sza taka metropolia w Polsce, a na jej czele stanął brat zamordowanego w Prusach św. Wojciecha, 

Radzim Gaudenty. Jednocześnie powstały biskupstwa w Krakowie, Kołobrzegu i Poznaniu, wszystkie 

oprócz poznańskiej podległy Gnieźnieńskiej. Zjazd Gnieźnieński przyczynił się do umocnienia pozycji 

Polski wśród krajów Europy. 

Gall Anonim tak opisał to wydarzenie w swej kronice: “Bolesław przyjął go tak zaszczytnie i okazale, 

jak wypadało przyjąć króla, cesarza rzymskiego i dostojnego gościa. Albowiem na przybycie cesarza 

przygotował przedziwne wprost cuda; najpierw hufce, przeróżne rycerstwa, następnie dostojników 

rozstawił jak chóry, na obszernej równinie, a poszczególne, z osobna stojące hufce wyróżniała od-

mienna barwa strojów. A nie była to tania pstrokacizna byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze 

rzeczy, jakie można znaleźć gdziekolwiek na świecie [...]. Zważywszy jego chwałę, potęgę i bogactwo 

cesarz rzymski zawołał w podziwie: Na koronę mego cesarstwa, to co widzę większe jest niż wieść 

głosiła [...]. A zdjąwszy z głowy swej diadem cesarski, włożył go na głowę Bolesława na zadatek prze-

mierza i przyjaźni [...] i za chorągiew tryumfalną dał mu w darze gwoźdź z krzyża Pańskiego wraz z 

włócznią św. Maurycego, w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię św. Wojciecha. I tak wielką 

owego dnia złączyli się przyjaźnią, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa i 

nazwał go przyjacielem i sprzymierzeńcem narodu rzymskiego”. Widać, że się nieźle Chrobry napra-

cował, żeby zrobić wrażenie na cesarzu. Musiało mu bardzo zależeć na tej metropolii. 

 



Jednym z najciekawszych punktów naszej gazetkowej wycieczki była 

wizyta w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Zaprezentowało nam 

ono swoje pokaźne zbiory, jednak moją uwagę przykuł pewien piękny, 

nieco schowany malutki kielich. Nasza grupka zwiedzających, chcąc się 

dowiedzieć, ile on może być warty, spytała o to panią muzealniczkę 

stojącą obok. Ta odpowiedziała, że kielich jako dobro narodowe bardzo 

trudno jest wycenić, wspomniała też, że podczas wystawy w Niem-

czech kielich ubezpieczony był na kwotę 2 000 000 €.  

 

Czasza zbudowana z agatu pochodzi z Bizancjum z X wieku. Otoczona 

jest złotym koszyczkiem wykonanym w XX wieku, którego pierwowzorem był srebrny koszyczek z XVI 

wieku. Niestety do naszych czasów nie zachowała się w całości, gdyż pewnego razu ktoś upuścił kielich i 

powstało w nim pęknięcie, które jednak nie było na tyle widoczne, by psuło kompozycję obiektu. Na 

szczególną uwagę zasługuje Nodus czyli część między czaszą a podstawką.  

Możemy zobaczyć na nim niektóre elementy z Drzwi Gnieźnieńskich, takie 

jak: lew, drapieżny ptak czy też postać mężczyzny.  

 

Według legendy był on używany przez samego świętego Wojciecha, jednak 

jest to mało prawdopodobne, gdyż jego gabaryty znacznie utrudniają spra-

wowanie nim mszy. Chodzi tu głównie o jego ciężar. Można powiedzieć, że 

w kielichu zagnieździła się jakaś magia. Nie sposób oderwać od niego wzro-

ku. Wydaje się powoli hipnotyzować człowieka. Agatowe prążki po dłuż-

szym wpatrywaniu się wydają się ruchome.  
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Od 1997 roku organizowane są przez fundację św. Wojciecha nowoczesne “Zjazdy Gnieźnieńskie”. W tym 

roku odbył się X Zjazd Gnieźnieński pod hasłem “Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześci-

jaństwa”. Polegają one na różnych wykładach, konferencjach i warsztatach związanych z tematem zjazdu, 

a towarzyszą im wydarzenia kulturalne oraz religijne. Kolejne edycje Zjazdu Gnieźnieńskiego zaszczycają 

swą obecnością aktualnie sprawujący urząd prezydenci Polski oraz przedstawiciele episkopatu Polski. 

Udział w Zjeździe Gnieźnieńskim może w zasadzie wziąć każdy.  

Adam Brol  

TEMAT NUMERU - Kielich, który zawładnął moim umysłem  

Dominik Poślada  
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TEMAT NUMERU - Co się stało z świętym Wojciechem?  

Wszyscy Polacy doskonale znają albo przynajmniej słyszeli o naszym pierwszym świętym, Wojcie-

chu. Jednak nie wszyscy znają jego historię oraz nie wiedzą, co się stało ze świętym ciałem po złoże-

niu w katedrze gnieźnieńskiej. W artykule opiszę, jakie to przygody przytrafiły się naszemu święte-

mu za życia i po śmierci. 

 

Skrócona historia 

Wojciech pochodził z Czech, gdzie był biskupem w diecezji praskiej, ale z powodu jego kontrower-

syjnej działalności musiał wyjechać. Pojechał do Rzymu, gdzie wstąpił na kilka lat do zakonu bene-

dyktynów. Jednak po śmierci jego następcy w Pradze papież wysłał go z powrotem na poprzednie 

stanowisko. Ale tu znów po niedługim czasie znalazł się pośrodku konfliktu dwóch rodów, więc spa-

kował walizki i wyjechał z Pragi na zawsze. Jednak w drodze do Rzymu doszły do niego wieści, że 

jego rodzina pokłóciła się z księciem Bolesławem II, czeskim władcą. Papież dał mu wybór: mógł 

wrócić do Czech lub oddać się działalności misyjnej. Wojciech decyduje się na misję wśród pogań-

skich Prusów, zwłaszcza, że znalazł poparcie u Bolesława Chrobrego, który zaprosił go na swój dwór 

w Gnieźnie. Został tam przyjęty z największymi honorami, a sam książę zaoferował mu posadę swo-

jego pośrednika dyplomatycznego w Europie. Wojciech jednak odmawia pełnienia tej funkcji, gorą-

co pragnąc poświęcić się działalności misyjnej.  

 

Na początku 997 roku Wojciech opuszcza miasto w towarzystwie trzydziestu wojów podarowanych 

przez Bolesława do opieki nad przyszłym świętym. Po krótkim pobycie w Gdańsku biskup odprawił 

swoich „ochroniarzy”, nie chcąc, aby ekspedycja wyglądałam na wyprawę zbrojną. I tak biskup i to-

warzyszący mu duchowni zapuścili się w głąb Prus. Mimo kilku prób nawiązania kontaktu z miejsco-

wą ludnością wyprawa nie spotkała się z przychylnym przyjęciem. Kilka dni po przybyciu misjonarze 

zostali zaatakowani przez Prusów, gdyż wkroczyli na święte dla nich miejsce. Pojmano ich, Woj-

ciech został brutalnie zamordowany, a jego głowę nabito na pal. Pozostałych duchownych wypusz-

czono, aby mogli powiadomić księcia Polski o śmierci biskupa i możliwości wykupu ciała. Chrobry 

wykupił ciało męczennika za taką ilość złota, ile samo ważyło i złożył je w katedrze w Gnieźnie.  
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Kanonizacja 

Wieść o tragicznej śmierci Wojciecha szybko rozeszła się po Europie. Bolesław Chrobry podjął starania 

o kanonizację biskupa. Wielkim zaangażowaniem w tej sprawie wykazał się Otton III, cesarz Niemiec i 

przyjaciel świętego. Papież Sylwester II ogłosił Wojciecha świętym w 999 roku. Po kanonizacji odbyło 

się uroczyste „podniesienie” (elevatio) i umieszenie relikwii na ołtarzu głównym. 

Jako że to właśnie w Gnieźnie znajdowały się relikwie świętego, podniosło się znaczenie Polski w krę-

gach religijnych i politycznych. W Gnieźnie założono arcybiskupstwo, co umożliwiło Bolesławowi ko-

ronację na króla Polski.  

 

Relikwie świętego  

Po wykupieniu ciała świętego rozpoczęło się „rozdawanie” relikwii przez Chrobrego. Otton III w za-

mian za pomoc księciu na drodze do koronacji otrzymał od Bolesława ramię Wojciecha. Głowa świę-

tego została zamurowana w ścianie katedry. Inne części relikwii zostały zamknięte w bogato zdobio-

nych relikwiarzach, które w uroczyste dni obnoszono w procesjach i wystawiano dla publicznej czci. 

Mniejsze części relikwii oddano proszącym o nie parafiom.  

 

1038 rok – pierwsza kradzież  

Czesi zazdrościli Polakom posiadania tak cennych relikwii, dlatego też głowa państwa – książę Brzety-

sław stwierdził: „Wojciech był Czechem, więc to nasz święty i my go zabierzemy”. Wtedy Polska osła-

biona była wewnętrznymi walkami w Wielkopolsce oraz najazdem Prusów i Pomorzan, dlatego Czesi 

uznali to za idealny moment na atak. Z Katedry Gnieźnieńskiej ukradli relikwie Wojciecha znajdujące 

się za ołtarzem głównym oraz brata świętego, Radzyma - Gaudentego. Brzetysław wywiózł również 

cenne kosztowności, sprzęty liturgiczne, a nawet katedralne dzwony. W katedrze pozostały jedynie 

relikwie przechowywane w oddzielnych relikwiarzach. Ciało Wojciecha zostało złożone w katedrze w 

Pradze.  
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1127 – przebudowa katedry 

Podczas przebudowy katedry gnieźnieńśkiej w jej murach odnaleziono relikwiarz z głową świętego 

Wojciecha. Spowodowało to wznowienie kultu św. Wojciecha i sprawiło, że Polska znowu zaczęła się 

szczycić posiadaniem relikwii świętego. Czesi w 1143 roku ogłosili światu, że to oni posiadają praw-

dziwą głowę świętego, podważając tym samym autentyczność gnieźnieńskich relikwii. W odpowiedzi 

na zarzuty nie podjęto żadnych kroków, gdyż autentyczność gnieźnieńskich relikwii nie budziła wąt-

pliwości, na co wskazują liczne pielgrzymki i darowizny.  

Relikwie spoczywały spokojnie w katedrze aż do XV wieku, kiedy to podczas walk wewnętrznych za 

czasów Władysława Łokietka ukrywano je w zamku w Uniejowie, gdzie przeleżały aż do końca poto-

pu szwedzkiego. W 1660 roku relikwie powróciły do Gniezna.  

 

Dalsze losy relikwii 

W 1923 roku w Gnieźnie miała miejsce zuchwała kradzież. W ciągu dnia stróż pilnujący katedry za-

snął na służbie, a ze świątyni zniknął złoty relikwiarz wraz z głową św. Wojciecha. Sprawców nigdy nie 

ukarano, a relikwiarz przepadł na zawsze.  

Kolejna wielka kradzież w archikatedrze gnieźnieńskiej miała miejsce w nocy z 19 na 20 marca 1986 

roku. Ze świątyni zniknął wówczas wykonany przez holenderskiego złotnika Petera von der Renena w 

roku 1662 srebrny relikwiarz św. Wojciecha – dzieło o wyjątkowych walorach artystycznych i otacza-

ne szczególną czcią przez katolików. Pozostawione ślady świadczyły o braku szacunku i brutalności 

podczas przenoszenia zabytku. W wyniku prowadzonego śledztwa odnaleziono przestępców w Gdań-

sku. Jednak relikwiarz został nieodwracalnie zniszczony. Złodzieje przetopili pozyskane srebro w celu 

jego sprzedaży. 

 

Czytając historię świętego Wojciecha, można przyznać, że za życia większość jego planów kończyła 

się porażką, a prawdziwy sukces odniósł dopiero po śmierci, kiedy jego historią zainteresowała się 

cała Europa. Dzięki uznaniu go za świętego Bolesław Chrobry mógł zostać koronowany na króla, a 

Polska zaczęła być postrzegana jako kraj w pełni chrześcijański i liczący się na międzynarodowej are-

nie politycznej. Posiadanie własnej archidiecezji uniezależniało nasz kraj od Niemców w sensie religij-

nym i politycznym.  

 
Piotr Chmielewski  
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TEMAT NUMERU - Jan Lubrański – dobroczyńca Ostrowa Tumskiego  

Poznań, za czasów Piastów, odegrał bardzo ważną rolę w formowaniu się 

państwa polskiego. Swój udział miała też wyspa Ostrów Tumski, kiedyś 

osobna miejscowość, dzisiaj – część Poznania. To na niej w X wieku po-

wstał gród piastowski. Znajdowała się tam między innymi rezydencja 

Mieszka I, stacja misyjna biskupa Jordana oraz kościół Najświętszej Marii 

Panny.  

W XIII wieku Przemysł I przeniósł siedzibę książęcą ma zachodni brzeg 

Warty, w związku z czym znalazła się ona we władaniu biskupów. Pod ko-

niec XV wieku, biskupem został Jan Lubrański, który urzędował aż do swojej śmierci. Położył on ol-

brzymie zasługi dla miasta. W historii Polski zasłużył się jako prawnik i dyplomata (był doradcą i 

współpracownikiem królów Jana Olbrachta, Aleksandra Jagiellończyka oraz Zygmunta I Starego), do 

historii Poznania przeszedł jako mecenas kultury renesansowej, ale też dbający o nowoczesną infra-

strukturę Ostrowa Tumskiego.  

Największą zasługą Lubrańskiego było utworzenie w  XVI 

wieku akademii nazwanej jego imieniem, która przetrwała aż 

do XVIII wieku, kiedy to została zlikwidowana w ramach re-

formy oświaty przeprowadzonej przez Komisję Edukacji Na-

rodowej. Absolwentami tej pierwszej w Poznaniu uczelni wyższej byli między innymi poeta Klemens 

Janicki, lekarz Józef Struś oraz matematyk i astronom Jan Śniadecki. Odgrywała ona rolę rywala Aka-

demii Krakowskiej, co świadczy o jej niegdyś wysokiej pozycji. Na potrzeby Akademii wzniesiono no-

wy budynek, który przetrwał do dzisiaj i w którym obecnie mieści się Muzeum Archidiecezjalne.  

Innym osiągnięciem Lubrańskiego była, również zachowana do dzisiaj Psałteria dla kolegium 12 psał-

terzystów, którzy odśpiewywali poranną mszę oraz przez całą noc psalmy w poznańskiej katedrze. 

Biskup wyposażył wyspę też w wodociągi i brukowane ulice.  Otoczył ją murami, mając na względzie 

nie tylko bezpieczeństwo, ale też prestiż swojej siedziby.  

Jako biskup, Jan Lubrański posiadał ogromny majątek. Zwykle spadki były zapisywane na rodzinę, jed-

nak on wszystko oddał na rozwój Ostrowa Tumskiego. Świadczy to o jego zamiłowaniu do swojej sie-

dziby i jej mieszkańców, bo naprawdę mało który biskup w tamtych czasach oddałby cały swój mają-

tek bezinteresownie, nie zostawiając praktycznie niczego swojej rodzinie. Dzięki jego majątkowi aka-

demia zyskiwała sławę, a mieszkańcy żyli w dostatku.  

Artur Rzemek  
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TEMAT NUMERU - Edward Raczyński – o wielkiej postaci jako o człowieku  

Pewnie spodziewasz się kolejnej nudnej i tylko stresz-

czonej biografii osoby, która nic wielkiego w życiu nie 

zrobiła. Mylę się? Muszę Cię zmartwić. Rozczarujesz się, 

bo przedstawię postać Edwarda Raczyńskiego jako bo-

gatego człowieka, który chciał dobrze, a skończył kiep-

sko. Nie wierzysz? Czytaj dalej.  

Oczywiście wypada przedstawić pana, którego widzisz na 

zdjęciu obok. Jest to Edward Raczyński, postać barwna i 

bardzo ciekawa. Dlaczego? Otóż ten człowiek przez 59 

lat swojego życia zrobił więcej niż ja i ty pewnie zrobimy 

do końca naszego. Edward był hrabią, kawalerem orderu 

Virtuti Militari, mecenasem sztuki, żołnierzem armii na-

poleońskiej i Wielkiego Księstwa Poznańskiego, kilku-

krotnie deputowany na sejmy i tak dalej. Można by wymieniać jeszcze sporo, ale puenta jest taka, że 

jest to postać na tyle zasłużona, że warto napisać i przeczytać o niej artykuł.  

Mały Edzio przyszedł na świat 2 kwietnia 1786 roku, czyli jest ode mnie starszy o całe 212 lat i 56 dni. 

Był poznaniakiem, a więc większość jego życia jest powiązana z właśnie tym miastem, jak i z pięknym 

regionem, jakim jest Wielkopolska. O dzieciństwie niewiele wiemy, ale można przypuszczać, że całe 

podwórko bało się Edwarda, bo w wieku raptem 20 lat zaciągnął się do armii „małego-wielkiego” 

człowieka, którym był Napoleon. Później służył również w armii Wielkiego Księstwa Poznańskiego. 

Jego służba wojskowa trwała tylko do 1809 roku. Rok później Raczyński wyruszył w najważniejszą po-

dróż swojego życia. Zwiedzał kraje północnej Europy, m.in. Laponię czy Szwecję. Jak sam mówił, była 

to jego najwspanialsza podróż w życiu. Nie była to jego jedyna wyprawa, ale nie będę opisywał każ-

dej po kolei. Drugą ważną była ta na Bliski Wschód w roku 1814, kiedy brał udział w pracach wykopa-

liskowych Troi. Dzienniki z tej wyprawy były ważnym elementem w poznaniu tureckiej kultury i spo-

sobu życia.  
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Edward Raczyński był również działa-

czem politycznym, mecenasem sztuki i 

wielce ambitnym człowiekiem. Wśród 

jego zapisków, bowiem znaleziono pro-

jekt szybowca z trzciny, który jednak nig-

dy nie odniósł sukcesu. W swoim domu 

miał ogromny księgozbiór, co skutkowa-

ło w roku 1829 założeniem Biblioteki Ra-

czyńskich. Od roku 1827 członek war-

szawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wspierał również finansowo twórców i uczonych, takich 

jak Adam Mickiewicz.  

 

Prywatnie mąż Konstancji z Potockich, z którą doczekał się syna Rogera Maurycego. Oprócz tego był 

pradziadkiem innego ważnego człowieka w historii naszego kraju, Edwarda Bernarda Raczyńskiego, 

najstarszego i najdłużej żyjącego prezydenta Polski, który dożył ponad 101 lat.  

 

Jednak dlaczego, jak wcześniej pisałem, Edward Raczyński kiepsko skończył? Otóż wspólnie z bisku-

pem poznańskim Teofilem Wolickim był autorem i współfundatorem Złotej Kaplicy w Katedrze Po-

znańskiej. Za jego pieniądze zostały wykonane dwie piękne rzeźby Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 

Jak to przy dużych inwestycjach bywa, szukano jakichś nieprawidłowości czy przewinień i nie ominęło 

to również Edwarda. Został oskarżony przez wielu, m.in. Kazimierza Szumana, słynnego polskiego 

prawnika. Oprócz tego została wywarta na nim w związ-

ku z zarzutami wielka presja społeczna, co doprowadziło 

do tego, że 20 stycznia 1845 roku Edward Raczyński ode-

brał sobie życie. Zrobił to w taki sam sposób, w jak żył, 

czyli wielki. Nie podciął sobie żył, nie skoczył z wysokości, 

ani się nie powiesił. Strzelił sobie w głowę, ale nie z pisto-

letu, a z armatki wiwatówki.  

 

Postać Edwarda Raczyńskiego może nie zmieni wiele w twoim życiu, ale na pewno zasłużył on, by 

wiedzieć o tym człowieku i o jego dokonaniach.  Mateusz Szulc  
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TEMAT NUMERU - Skansen miniatur  

A gdyby tak istniało muzeum, w którym zamiast podziwiać eksponaty, można podziwiać inne muzea 

i budynki? "Bzdura" - pewnie pomyślała większość z was. Podczas naszego gazetkowego pobytu w 

Wielkopolsce mogliśmy zobaczyć skansen miniatur, który ukazuje wyżej wymienioną ideę.  

W skansenie położonym w połowie drogi między Gnieznem a Poznaniem, dokładniej w Pobiedzi-

skach, znaleźć możemy makiety przeróżnych budowli. Głównym zadaniem skansenu jest pokazanie 

zwiedzającym, jak wygląd rozwój budowy - Makiety przedstawiają wielkopolskie budynki z wielu 

epok.  
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35 obiektów wykonanych jest z dokładną starannością w skali 1:20. Materiały użyte przy konstruk-

cjach to tworzywo sztuczne, ale niektóre fragmenty wykonane są z takich samych materiałów jak 

oryginały.  
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Skansen jest miłą odskocznią od innych "typowych muzeów", gdzie w zamkniętych czterech ścia-

nach ogląda się tylko przedmioty na półkach. Jest to także idealne miejsce do wspólnego spędzenia 

czasu ze względu na brak typowej dla muzeów „sztywności” miejsca. Ot, wszystkie makiety umiesz-

czone zostały na świeżym powietrzu, w "ogródku".  

Dokładne i zgodne z rzeczywistością odwzorowanie detali sprawia, że obserwator ma możliwość za-

poznania się z konstrukcją każdego z budynku. Dzięki niewielkim rozmiarom, można oszacować wiel-

kość gmachu i zastanowić się nad procesem jego powstania.  

Jest to świetne miejsce, od którego można 

rozpocząć swoją przygodę związaną z zwie-

dzaniem Wielkopolski. Zaciekawia swym wy-

konaniem wiele osób, zarówno dorosłych, jak 

i dzieci. Dzięki urokowi, jaki ma ta położona 

tuż nad jeziorem przestrzeń, można miło spę-

dzić czas i w ciepłe popołudnie, i w chłodniej-

szy wieczór.  

Grzegorz Wójcik  
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TEMAT NUMERU - „Poznaniak to Szkot wygnany za skąpstwo!”  

Stereotypów jest wiele, i albo się w nie wierzy albo nie. Nie da się ich potwierdzić, ale nie da się im 

również zaprzeczyć. Trzeba się przekonać na własnej skórze i samemu wyciągnąć wnioski. Ludzie tu-

taj są inni. Przede wszystkim nie pędzą w zwariowanym wyścigu po pieniądze. Są spokojni, pomocni 

i życzliwi.  

Nie wierzycie? Oto dowody:  

1. Powrót z wycieczki po starej części miasta. Lodziarnia na uboczu. Masa klientów. Wchodzimy, że-

by uzupełnić braki cukru we krwi. W oczy wpada nam mała ilość smaków i wysokie ceny. Ryzyk fi-

zyk. Mimo wszystko lody wyglądają wspaniale. Nawiązuje się rozmowa.  
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 -Jeżeli te lody smakują tak samo jak wyglądają, to są warte swojej ceny.  

 -No, ludzie do nas wracają bardzo często, więc chyba są dobre. A państwo skąd są? 

 -Z Warszawy. 

Mina ekspedientki rzednie. Ręka ze szpatułką zatrzymuje się na ułamek sekundy. (Tak, lody nakłada 

płaską szpatułką, a nie tą śmieszną łyżką.) Tutaj ewidentnie nie lubi się warszawiaków lub ma się do 

nich pewien dystans. Jednak rozmowa toczy się dalej.  

 - Ooo, z Warszawy! To daleko. Ale zapraszamy ponownie przy okazji!  

Mimo długiej kolejki zarówno lody, jak i cała rozmowa, były niezapomniane.  
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2. Plac Wolności obok Biblioteki Raczyńskich. Frisbee, rolki, spacer. Nikt nie krzyczy, nie wygraża, 

nie dzwoni na policję.  

Wręcz przeciwnie, kto złapie latający dysk, odrzuca z uśmiechem. W ten sposób w pewnej chwili 

grali wszyscy na placu.  
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3. – Przepraszamy, jak można dojść do skansenu w Dziekanowicach?  

Kobieta na balkonie razem z mężem szykują się na nadchodzący deszcz. 

- Oj, musicie państwo okrążyć jezioro. Inaczej nie da rady. 

Po dokładnym wytłumaczeniu trasy obdarzają nas przyjaznym uśmiechem pełnym życzliwości.  

Pokażcie mi to w Warszawie, a pokocham ją tak jak Poznań.  

Adrianna Słowińska  
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DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU - Sprawozdanie z konferencji  

W dniu 18 kwietnia 2016 roku w naszym Zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka odbyła się kon-

ferencja naukowa „Daruj innym cząstkę siebie” poświęcona transplantologii i krwiodawstwu. Gości-

liśmy u siebie wielu ważnych gości, w tym Urszulę Jaworską, rzecznika praw obywatelskich, Adama 

Bodnara i wielu innych. Na samym początku wysłuchaliśmy prelekcji pana rzecznika, w której wspo-

minał o obecnej sytuacji prawnej regulującej działalność dawstwa narządów i krwi oraz o swoich 

planach na zmienienie obecnych przepisów. Następną osobą prezentującą nam swoją wiedzę była 

specjalistka od kultury japońskiej pani Sylwia Maria Olkejarz. Przybliżyła nam historię przeszczepów 

w Japonii oraz mówiła o trudach w rozpowszechnianiu tej dziedziny nauki ze względu na wyznawa-

ne przez Japończyków wartości. Następnie swoje wystąpienie miała Urszula Jaworska, pierwsza ko-

bieta w Polsce z przeszczepem szpiku od osoby niespokrewnionej. Opowiadała, jak razem z mężem 

założyła fundację banku dawców szpiku kostnego. Wspomniała, że na początku w rejestrze znajdo-

wało się 67 dawców. Teraz znajdujemy się na 6 miejscu na świecie pod tym względem. Następną 

prezentację poprowadził dr hab. med. Jarosław Czerwiński. Dowiedzieliśmy się, że transplantologia 

w Polsce ma już 50 lat. Pierwszy przeszczep wykonany został w 1959 roku na świecie, a w Polsce 6 

lat później. Do 2015 roku zostało u nas przeszczepionych: 21483 nerek, 2173 serca, 3833 wątroby, 

413 trzustek z nerkami i 143 płuca, razem 28240 narządów. Zapraszał nas też, byśmy odwiedzili 

stronę www.poltransplant.org.pl . Następnym prelegentem był Jan Faberski, honorowy dawca krwi. 

Przekazał nam informacje o rodzajach przeszczepów oraz historię hematologii. Zinterpretował dwa 

cytaty: „Primun non nocere” Hipokratesa i „Omne vivum exvivo” Ludwika Pasteura, co znaczy odpo-

wiednio: ‘po pierwsze nie szkodzić’ oraz ‘wszystko, co żywe, powstało z żywego’. Zapraszał nas też 

na stronę: www.shdkrp.pl . Na sam koniec próbował coś wygłosić ostatni gość – tylko próbował, bo 

nasz sprzęt niekoniecznie chciał z nim współpracować. Następnie zostały wręczone odznaki dawców 

naszym uczniom oddającym największe ilości krwi. Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne i udali 

się na poczęstunek.  

Dominik Poślada  
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DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU - MotoKasprzak  

KOŁO MOTORYZACYJNE „MotoKasprzak” to nowo powstała grupa miłośników motoryzacji w naszej 

szkole. Koło powstało z inicjatywy p. Macieja Ilcewicza i uczniów z racji coraz większego zaintereso-

wania motoryzacją wśród młodzieży. Na wstępie chcę poinformować, że NIE JEST TO GRUPA TYLKO 

DLA MOTOCYKLISTÓW. Nasze zainteresowania obejmują motocykle, samochody, rowery i wszystkie 

inne pojazdy. Nie ma żadnej selekcji, warunkiem jest tylko pasja w sercu i pozytywne myślenie. Nie 

tworzymy gangu ani grupy przestępczej. Nie trzeba mieć własnego sprzętu, niepotrzebne są nawet 

umiejętności manualne ani prawo jazdy; wystarczą chociażby marzenia, chęć spełnienia się w moto-

ryzacji czy też spróbowanie czegoś nowego.  

Jako koło mamy wielkie aspiracje i chcemy wejść w życie szkoły z hukiem. Nasze cele to  popularyza-

cja wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów ruchu drogowego,  propagowanie kulturalnego i 

bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego,  poznanie historii polskiej motoryza-

cji  przygotowanie do konkursu motoryzacyjnego na etapie szkolnym,  podniesienie wyników zda-

walności na prawo jazdy kat A i B z części teoretycznej egzaminu państwowego, poznanie budowy 

oraz działania silnika motocyklowego 4-suwowego i 2-suwowego, podstawowe naprawy i eksploata-

cja motocykla, techniki jazdy motocyklem. Kogoś może odstraszyć ta teoria, ale głównie chodzi o 

bezpieczeństwo na drodze i świetną zabawę w gronie ludzi o tym samych zainteresowaniach. Możli-

we, że wiele osób długo czekało na coś takiego, bo szczerze mówiąc, ja codziennie w sezonie letnim 

przechodząc obok motocykli na szkolnym parkingu myślałem, jak by miło było porozmawiać, pojeź-

dzić w grupie, a mogę zdradzić, że motocyklami do szkoły nie przyjeżdżają tylko uczniowie. Niestety 

nie każdego stać na taką otwartość, aby zaczepić taką osobę i po prostu z nią porozmawiać, więc do 

działalności koła można zaliczyć też integrację.  

Nie można też się wycofywać. Cytuję ucznia: ,,Tu podjeżdżają sześćsetki, to ja się nie będę pchał sku-

terem”. Nic bardziej mylnego. Każdy na drodze się liczy, sam przez kilka lat jeździłem motorowerem, 

aż w końcu mogłem zabłysnąć pod szkołą swoją płomienną sześćsetką , ale od czegoś trzeba zacząć, 

a najlepiej zrobić to w grupie. Mogę powiedzieć, że przejście po szkole z kaskiem w dłoni to miłe 

uczucie. Z ciekawostek: Nie odnotowano żadnej kradzieży czy też uszkodzenia pojazdu mechaniczne-

go na parkingu przed szkołą. Kask motocyklowy nie mieści się do szafki, ale kombinezon motocyklo-

wy da się zmieścić. Istnieje parking dla rowerów i motocykli do pojemności 125 centymetrów sze-

ściennych.  
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Nie chcemy, aby nasze działania skończyły się na słowach i obietnicach, więc przedstawiam listę za-

dań do wykonania: przeprowadzenie konkursu motoryzacyjnego – etap szkolny,  warsztaty z napra-

wy i serwisowania motocykli,  wycieczka do muzeum motoryzacji w PKiN i Otrębusach, organizacja 

pokazów bezpiecznej jazdy, przeprowadzenie w klasach I-IV naszej szkoły szkolenia na temat „Jak 

bezpiecznie poruszać się po drodze publicznej w świetle przepisów”, zorganizowanie spotkania 

uczniów z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego na temat: „Bezpieczeństwo na drodze” – pre-

lekcja. W jakim czasie uda nam się to zrealizować? Trudno oszacować, ale samo się nic nie zrobi. Dla 

osób nie posiadających swoich maszyn mam argument: żaden kierowca (np. rajdowy) nie poradzi 

sobie bez swojej ekipy. Praca mechanika czy też doradcy to bardzo odpowiedzialne i satysfakcjonu-

jące zajęcia. Motoryzacja zaś to temat, który się kocha lub się go nienawidzi. My zapraszamy wszyst-

kich zakochanych, a wrogów też chętnie wysłuchamy.  

Jakub Jeznach  

DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU - Cyber-kawał, czyli opowieść o tym, jak kiepski 
żart może zepsuć ci miesiąc  

Czwartek, 7 kwietnia, 9:50. Wracam do Kasprzaka z konkursu z języka angielskiego. Jadę tramwajem 

i naglę dostaję wiadomość “znamy się g*****rzu?” od osoby, której nigdy na oczy nie widziałem. 

Zaniepokoiło mnie to i sprawdzam wiadomości, a tam zobaczyłem to, czego najbardziej się obawia-

łem. Kilka bardzo wulgarnych, obraźliwych wiadomości wysłanych z mojego konta. “Czy zapomnia-

łem się wylogować z facebooka na jakimś komputerze? Czy ktoś ukradł mój komputer?” Spanikowa-

łem. Sprawdziłem inne wiadomości. Ordynarne, prostackie teksty wysłane do kilkunastu znajomych i 

te pokroju “Kocham cię” wysłane do kilku znajomych obydwu płci. Do jednej osoby wysłana wiado-

mość na pytania “Gdzie jesteś?” - “w bufecie”. A więc, podjeżdżając autobusem pod szkołę, biegiem 

udałem się do bufetu. Tam znalazłem kilku chłopaków siedzących przy stole. Gdy wszedłem, zachi-

chotali, ale zaraz ucichli. Chwilę tam stanąłem i jeden z nich zapytał, o co mi chodzi. Nie będąc pew-

nym, czy to na pewno oni (ich zachowanie wskazywało na to, że to oni), zapytałem “Czy macie mi 

coś do powiedzenia?”. Zdziwiło ich to pytanie, więc wytłumaczyłem im historię. Okazało się, że kilka 

minut temu była przerwa, więc w bufecie było dużo osób. Przeprosiłem ich za ten incydent, a oni 

życzyli mi szczęścia w dalszych poszukiwaniach.  
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Mój trop mnie zawiódł. Nie wiedziałem, co dalej robić. Wiedziałem jedno. Nie zapomniałem wylo-

gować się z facebooka, bo w szkole nigdy się na niego nie logowałem. Logowałem się za to na inne 

strony, na których mogłem mieć tę samą kombinację e-mailu i hasła, więc do całej akcji musiał być 

użyty keylogger. Zdruzgotany, idąc korytarzem, zobaczyłem panią Kostrzewę, moją nauczycielkę 

religii. Mam z nią w miarę dobry kontakt, więc zapytałem się, czy mogę skorzystać z komputera w 

jej sali. Zgodziła się. Tam zmieniłem hasło na każdej stronie, na której używałem tego samego hasła 

i udało mi się zmienić hasło do facebooka na telefonie. Ok, śmieszek już nie ma dostępu do mojego 

konta, teraz czas zdjąć jego cyber-maskę. Najłatwiejszym sposobem na to było powiadomienie dy-

rektora o tej sprawie i poproszenie go o odnalezienie osoby, która siedzi przy moim stanowisku w 

sali, w której używałem swoich danych logowania. Na szczęście pokój pana Zawadzkiego był tuż 

obok, więc nie było z tym problemu. Po objaśnieniu całej sprawy wicedyrektor kazał mi wrócić do 

zajęć i przyjść do niego na następnej przerwie. 

12:35, czas odkryć winnego. Wszedłem do pokoju wicedyrektora, ale natychmiast zostałem wypro-

szony, ponieważ odbywała się właśnie rozmowa z nauczycielem. Gdy czekałem na swoją kolej, pod 

pokój pana Zawadzkiego podeszło dwóch uczniów, więc kazałem im poczekać na swoją kolej. Za-

częli rozmawiać między sobą i między wierszami usłyszałem “Na co ci to było?”. Mój zmysł detekty-

wa znów się uruchomił. Podszedłem do nich i powiedziałem “I na co wam to było?”. Rozpoznali 

mnie. Zaczęli przepraszać i tłumaczyć, że to tylko takie żarty i nie wiedzieli, co robią. Nastraszyłem 

ich, że złamali przynajmniej 3 prawa kodeksu karnego i teoretycznie można za to dostać do dwóch 

lat więzienia. Oczywiście nie chciałem ich pozywać do sądu za głupie żarty, ale spodobał mi się wy-

raz na ich twarzach, kiedy to usłyszeli. Wtedy zostaliśmy poproszeni do gabinetu.  

Pan Zawadzki kazał kolegom przeprosić mnie za kawał oraz napisać wyjaśnienie i przeprosiny na 

mojej tablicy facebooka. Podaliśmy sobie rękę na zgodę i się rozeszliśmy. Po całej tej akcji czułem 

się wyczerpany psychicznie, zdenerwowany i trochę dumny ze swoich cyber-detektywistycznych 

zdolności. Zabawne jest to, że musiałem dodać ich do znajomych, aby mieli możliwość pisania na 

mojej tablicy. Ale to jeszcze nie koniec historii.  
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Przez piątek i weekend naprawiałem szkody po incydencie, na które zbierało się: 

• wysyłanie wiadomości do znajomych z przeprosinami i wytłumaczeniem sytuacji 

• zmiana tła profilowego z wielkiej flagi LGBT 

• wychodzenie z dziesiątek grup LGBT i typu “Jestem gejem i nie wstydzę się tego” 

• odlajkowywanie około stu stron gejowskich i LGBT 

• odlajkowywanie dziesiątek stron “TAK dla islamizacji Europy” 

• odlajkowywanie kilkunastu stron Polonii Warszawa (????) 

• odrzucanie zaproszeń do znajomych od gejów, którzy byli bardzo zaciekawieni moimi polu-

bieniami na facebooku 

• zmiana zdjęcia profilowego, które zostało ustawione na moje stare profilowe sprzed 5 lat. 

W poniedziałek następnego tygodnia rada pedagogiczna miała zadecydować, co zrobić z winnymi. 

Kolejnego dnia dowiedziałem się, że głos rady zadecydował o skreśleniu uczniów z listy, lecz dostali 

„wyrok w zawieszeniu”. I tutaj znowu kończyłaby się historia, gdyby nie to, co odkryłem 3 maja. 

Majówka mijała mi świetnie, więc postanowiłem wejść na stronę gitter.im, gdzie można czatować z 

innymi o programowaniu. A tam zobaczyłem coś, co przypomniało mi kwietniowy horror. Na kanale 

Warszawy, Bydgoszczy i Trójmiasta wisiały podobne wiadomości jak te sprzed miesiąca (te też wi-

siały tu już miesiąc, dawno tej strony nie odwiedzałem). Do pojedynczych użytkowników wulgarne 

teksty, a na kanale Berlina takie dotyczące Hitlera i holokaustu. Do tego otrzymałem tymczasową 

blokadę konta. Do każdego napisałem przeprosiny i wytłumaczenie. Użytkownicy kanału Trójmiasta 

przyjęli przeprosiny, a kanał warszawski nawet specjalnie zaspamował czat, aby ukryć stare wiado-

mości. 

I na tym kończy się historia pełna strachu, złości, cierpienia, ale także zrozumienia i koleżeńskiej po-

mocy. Koniec końców ja wróciłem do dawnego stanu rzeczy, a żartownisie nadal chodzą do naszej 

szkoły. Morał z tej historii jest taki: “na komputerze nic nie ginie i we własnej szkole nie możesz czuć 

się bezpieczny” oraz “zanim zrobisz komuś kawał, przemyśl konsekwencje, bo następnym razem 

dyrektor nie będzie taki łaskawy”.  

Adam Brol  
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AKTUALNOŚCI - Juwenalia PW  

Już 13 maja startują Juwenalia PW. Po raz kolejny przyciągną tłumy na stadion Syrenki. Impreza or-

ganizowana jest przez studentów. Wjazd za free. Na bramkach musimy pokazać dokument potwier-

dzający naszą pełnoletniość. 

Z tego powodu, że nie możemy wnosić ani jedzenia, ani wszelkich napojów na teren imprezy, nie 

musimy się martwić. Planowane są stoiska takie jak: grille, fast food, popcorn, wata cukrowa. Złoty 

napój bogów zdaniem organizatorów będzie lał się strumieniami. Dodatkowo sponsorem głównym 

Juwenalia PW 2016 jest Żywiec. 

Jeśli nadal zastanawiasz się, czy przyjść, przekona Cię fakt, iż zagra zarówno wielu młodych adeptów 

polskiej sceny, jak i gwiazdy, które wszyscy znamy od lat. Przyjdźcie i pokażcie, jak potraficie się ba-

wić na najlepszym festiwalu studenckim w stolicy. 

Z  dojazdem nie ma problemu, mamy do wyboru tramwaje, autobusy bądź metro.  

Organizatorzy osobom z zamiłowaniem do podróży proponują wejście od strony Pól Mokotowskich, 

które zawsze cieszy się mniejszą popularnością, dlatego też czas oczekiwania na wejście jest propor-

cjonalnie mniejszy.  

Na stadionie będzie znajdować się punkt medyczny. Można go zlokalizować na mapce, znajdującej 

się przy każdym wejściu oraz zapytać o niego w punkcie informacyjnym znajdującym się na terenie 

stadionu. Po całym terenie imprezy będą również chodzić ratownicy.  

Dostępne są koszulki i torby juwenaliowe z edycji 2016. Juwenaliowe stoisko możemy znaleźć na 

większości Pikników i Akademikaliów organizowanych przez SSPW, a także na wydziałach w trakcie 

Dni z Magnesem Jackiem. Koszulki będą również do wygrania w konkursach.  

Line up imprezy:  

Piątek (13.05): 

17:00 - Atom Heart 

17:45 - Poprarzeni Kawą Trzy 

19:00 - Luxtorpeda 

20:45 - O.S.T.R. 

22:30 - Wilki 

Sobota (14.05): 

17:20 - Glass Ballerina 

18:05 - Farben Lehre 

19:20 - Lao Che 

21:05 - Dawid Podsiadło 

22:30 - T.Love  
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AKTUALNOŚCI - Warsaw Challenge  

W weekend 7-8 maja w Warszawie miało miejsce wielkie hip-hopowe święto. Odbył się festiwal 

„Warsaw Challenge”. Przez warszawski Plac Defilad w ciągu dwóch dni przeszło ponad 20 tysięcy 

ludzi. Co sprawiło, że pozornie mały festiwal przyciągnął tak wielką publikę? Co sprawia, że tak po-

pularna impreza cieszy się pozornie małą publicznością, jak na swoją wieloletnią tradycję? Co moż-

na zobaczyć na tym festiwalu? 

Warsaw Challenge to impreza, na której można zarówno „pobujać się” do muzyki wielu czołowych 

artystów muzyki hip-hopowej, jak i nacieszyć oko konkursami tanecznymi, również tego gatunku. 

Koncerty są niesamowitą atrakcją dla widzów i słuchaczy, jednak dla tancerzy jest to wyjątkowy 

międzynarodowy konkurs. W pierwszej edycji pula nagród wynosiła 3000 zł, w obecnym momencie 

jest to już 15000zł, które w tym roku zgarnęła ekipa ze Stanów „Rock Force Crew”.  
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Pierwsza edycja „Warsaw Challenge” miała miejsce w roku 2005 i od samego początku występowa-

ły na nim wielkie gwiazdy. Przez wszystkie 8 edycji (z dwuletnią przerwą w latach 2012 i 2013) przez 

scenę Warsaw Challenge przewinęły się takie gwiazdy jak: Pezet, Jamal, Sokół, Eldo, Kaliber 44, Te-

de i wiele, wiele innych. W tym roku byli to między innymi Quebonafide, Grubson czy Otsochdzi. 

Najlepszy w tym wszystkim jest fakt, że to wielkie hip-hopowe święto jest darmowe i każdy może 

poczuć moc muzyki swoich idoli. Jednak czy każdy tego chce? Co sprawia, że festiwal z 10-letnią 

tradycją ma tylko 20 tysięczną publikę?  

Można zgadywać, rokować i typować wiele czynników, ale myślę, że przede wszystkim jest to fakt, 

że subkultura hip-hopowa obejmuje głównie ludzi młodych, często za młodych, by przyjechać sa-

memu z „Pcimia Dolnego” na warszawski festiwal, bo przecież mama czy tata nie będą jechać 200 

km, żeby „demoralizować” swoje dziecko. To właśnie 

drugi problem festiwalu. Rap i ogólnie subkultura hip

-hopowa są często postrzegane jako coś, co niszczy 

młodzież. Przecież wszystkie teksty o imprezkach, 

„ćpaniu” czy innych ciekawych czynnościach wykony-

wanych z płcią przeciwną to 100% polskiego rapu… 

Otóż nie. Warto czasem odstawić uprzedzenia na bok 

i zainteresować się tym, czego mój Maciuś słucha na 

tych swoich słuchaweczkach. Często okazuje się, że raper, który kocha imprezki zakrapiane alkoho-

lem, ma mnóstwo życiowej nauki do przekazania w innym swoim tekście i właśnie takie teksy im-

ponują Maciusiowi, a nie teksty o „czymś tam nad głową”. 

Warsaw Challenge jest świetnym dowodem na to, że hip-hop i rap też są częścią kultury, którą nie-

stety przez uprzedzenia nie każdy może lub chce zrozumieć. Na początek poznawania rapu mogę 

polecić rapera, który ma teksty głębsze niż Rów Mariański – TAU. Kto zna, ten rozumie, a kto pozna, 

nie pożałuje.  

Mateusz Szulc 
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KĄCIK SPOŁECZNO-POLITYCZNY - Ojciec integracji europejskiej  

Jean Omer Marie Gabriel Monnet – francuski polityk i ekonomista, architekt wspólnot europejskich. 

Choć nigdy nie pełnił publicznych urzędów, był obecny w tle działań wielu zachodnich rządów jako 

pragmatyczny internacjonalista. To znaczy, że opowiadał się za stworzeniem „Stanów Zjednoczo-

nych Europy”, chciał powołania do istnienia państwa europejskiego.  

 

Okres międzywojenny 
 
W wieku 31 lat Monnet został mianowany zastępcą sekretarza generalnego Ligi Narodów, tuż po jej 

utworzeniu w 1919 roku przez francuskiego premiera Georges'a Clemenceau i brytyjskiego polityka 

Arthura Balfoura. 

Rozczarowany Ligą i jej nieskutecznym systemem jednomyślności w podejmowaniu decyzji, Monnet 

zrezygnował w 1923 ze stanowiska i zajął się ponownie rodzinnym biznesem, który przeżywał w tym 

czasie kłopoty. Później, jako międzynarodowy finansista, okazał swoją skuteczność w przywracaniu 

ekonomicznych podstaw szeregu krajów Europy Środkowej i Wschodniej, stabilizując m.in. w 1927 

polskiego złotego, a rok później rumuńskiego leja. W 1929 roku założył i prowadził Bancamerica-

Blair, bank w San Francisco, a w latach 1934-1936 pracował w Chinach nad organizacyjną i ekono-

miczną stroną budowy chińskiej sieci kolejowej. 

 

II wojna światowa 
W grudniu 1939 Monnet wyjechał do Londynu, aby doglądać koordynacji wojennego potencjału 

produkcyjnego Francji i Anglii. Gdy Francja upadła w czerwcu 1940, Monnet zainspirował de Gaull-

e'a i Churchilla do przyjęcia planu swoistej unii obu krajów, aby umożliwić im przeciwstawienie się 

nazizmowi. 

W sierpniu 1940 Monnet został wysłany przez rząd brytyjski do USA jako członek brytyjskiej rady do 

spraw dostaw wojennych, gdzie został doradcą prezydenta Roosevelta. Przekonany, że Ameryka 

może być arsenałem demokracji, przekonał prezydenta do uruchomienia programu masowej pro-

dukcji uzbrojenia. Wkrótce potem, w 1941, Roosevelt uruchomił Victory Plan (Plan Zwycięstwa), 

który oznaczał faktyczne przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wspólnego wysiłku wojennego.  
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Po wojnie brytyjski etatysta John Keynes miał powiedzieć, że dzięki swoim działaniom koordynacyj-

nym Monnet prawdopodobnie skrócił czas trwania wojny o rok. 

W 1943 roku Monnet został członkiem Narodowego Komitetu Wyzwolenia, francuskiego rządu na 

uchodźstwie w Algierii. W czasie spotkania 5 sierpnia 1943 roku oświadczył Komitetowi: 

 "Nie będzie nigdy pokoju w Europie, jeśli państwa zostaną zrekonstytuowane na bazie n a -

rodowej suwerenności... Kraje Europy są za małe, aby zagwarantować swojej ludności niezbędny 

dobrobyt i postęp społeczny. Kraje europejskie muszą się ukonstytuować w postaci federacji..."  

To był początek federalizacji Europy, czyli przeciwieństwa konfederalizacji.  

 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali 
Po wyzwoleniu Monnet zaproponował rządowi francuskiemu globalny plan modernizacji i rozwoju 

ekonomicznego. Wyznaczony przez de Gaulle'a na komisarza planowania, nadzorował plan ożywie-

nia francuskiej gospodarki. W tym czasie zauważył, że tarcia między Francją i Niemcami w sprawie 

kontroli nad Zagłębiem Ruhry, ważnym regionem produkcji węgla i stali, przybrały niebezpieczne 

rozmiary, grożące wręcz wrogimi działaniami wojskowymi, jak po I wojnie światowej. Zaproponował 

wtedy ideę Wspólnoty Europejskiej, którą 9 maja 1950 przedstawił w imieniu francuskiego rządu 

minister spraw zagranicznych Robert Schuman (deklaracja Schumana). Miała ona prowadzić do 

utworzenia francusko-niemieckiej kontroli nad produkcją węgla i stali, za pośrednictwem tzw. High 

Authority (Wysoka Władza), będąc zarazem otwartą na kraje trzecie. Schuman deklarował: 

 "Przez konsolidację podstawowej produkcji i instytucję High Authority, której decyzje będą 

 wiążące dla Francji, Niemiec i wszystkim krajów, które potem dołączą, propozycja jest pierw-

szym konkretnym krokiem ku europejskiej federacji, niezbędnego warunku zachowania  pokoju". 

 Wkrótce potem pozytywnie odniosły się do propozycji Niemcy Zachodnie, Belgia, Luksem-

burg i  Holandia. Wielka Brytania, pomimo zaproszenia, nie przystąpiła do umowy, kierując się 

względami narodowej suwerenności gospodarczej. Pierwszym prezydentem High Authority został 

Monnet.  
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Wolny rynek 
W 1955 r. Monnet założył Action Committee for the United States of Europe, mający ożywić ideę 

budowy wspólnej Europy, zwłaszcza po nieudanym eksperymencie z Europejską Wspólnotą Obron-

ną. Zjednoczył on wiele partii i związków zawodowych jako siłę motoryczną dla utworzenia podstaw 

przyszłej unii. Pierwszym skutkiem było powstanie w 1958 r. na bazie Traktatów Rzymskich Europej-

skiej Wspólnoty Gospodarczej, potem Wspólnoty Europejskiej (1967) z jej ciałami. W 1973 r., już po 

śmierci kontestującego udział Wielkiej Brytanii de Gaulle'a, do wspólnoty przystąpiła Wielka Bryta-

nia. W 1974 r. powstała Rada Europejska, w 1979 r. Europejski System Monetarny. 

 

Po przejściu na emeryturę, Monnet napisał w swoim domu w Houjarray pamiętniki. W 1976 roku 

szefowie rządów Wspólnoty Europejskiej przyznali mu, jako pierwszemu, tytuł Honorowego Obywa-

tela Europy. Zmarł w 1979 roku, w wieku 91 lat. Jego prochy zostały złożone w paryskim Panteonie.  

Wiktor Molenda  

Marzeniem wielu małych chłopców i dziew-

czynek jest przeniesienie się w czasie. Chęć 

stania się wspaniałym rycerzem i zabijanie 

złych smoków, szukania skarbów i plądro-

wania bogatych statków jako pirat. Być mo-

że marzenia o życiu w zamku jako piękna i 

uwielbiana przez wszystkich księżniczka. 

Takie dziecięce wymysły często przeradzają 

się w zainteresowania, a niekiedy prawdzi-

we pasje.  

A co z fanami szalonych, różowych lat sie-

demdziesiątych?  

PO LEKCJACH - SPORT — Warszawska podróż do lat 70.  

Odpowiedzią dla takich osób będzie pierwsza 

warszawska, otworzona niedawno, gdyż zaled-

wie kilka miesięcy temu, wrotkarnia. Znajduje 

się ona na Bemowie, tuż przed granicą strefy 

biletowej. Już tutaj pojawia się z nią problem, 

na szczęście jedyny, jakiego doświadczyłem. 

Pierwszy dojazd jest prawdziwym wyzwaniem, 

ponieważ przystanek autobusowy, na którym 

powinno się wysiąść, jest jedną wśród wielu po-

łożonych pod rząd stacji na żądanie, przez co 

łatwo ją przegapić. Ponadto wrotkarnia położo-

na jest wewnątrz wielkiego magazynu,  
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a prowadzi do niej jedynie malutki znak. Mimo 

wszystko po wejściu do środka szybko zapomina 

się o poszukiwaniach. 

Pierwszym, co widzimy po wejściu do budynku, 

jest trasa, prosty owal, na wzór bieżni jak na 

stadionach. Po jego bokach oraz na środku wy-

łożone są olbrzymie, różnokolorowe, pufo-

poduszki, na których można zrobić sobie prze-

rwę w jeździe. Jest również wyznaczony i odgro-

dzony linką teren tylko z tymi poduszkami, po-

środku nich leży duży czarny stół, na którym wy-

łożone są ulotki wrotkarni. Można tam usiąść i 

spokojnie porozmawiać w klimatycznym miej-

scu, z muzyką z czasów królowania wrotek. Nie 

można również nie zauważyć graffiti na blasza-

nych ścianach magazynu. Wszystko jest utrzy-

mane w wesołych, jasnych kolorach, wyraźnie 

kojarzących się z epoką, z którą kojarzyć się 

miały. 

Na uwagę zasługują również pracownicy. Kiedy 

ja i moja dziewczyna kupowaliśmy bilet, powie-

dziano nam, że ulgi są tylko do 12 bądź 13 roku 

życia. Jednak kiedy później dziewczyna podczas 

przerwy wzięła ulotkę ze stołu, zauważyła, że 

jest na niej napisane, że ulgi są do 18 lat. Zgłosi-

liśmy to w kasie, gdzie zostaliśmy przeproszeni 

za mylący błąd na ulotkach. Powiedziano nam, 

że niestety nie mogą zwrócić nam tej części pie-

niędzy, jaką oszczędzilibyśmy, kupując bilet 

ulgowy, jednak chcąc jakoś się odpłacić, dali 

nam dwa wybrane przez nas napoje.  

Niestety, nie umiem opisać dwóch bardzo waż-

nych kwestii. Pierwszą jest muzyka, o której mogę 

powiedzieć tylko tyle, że są to przyjemne utwory 

odnajdujące się w klimatach roller disco. Jedyna 

piosenka, którą rozpoznał laik taki jak ja, było 

„Y.M.C.A" village people, jednak moja dziewczyna 

rozpoznała ich więcej i naprawdę dobrze się przy 

nich bawiła. Drugą kwestią jest sama zabawa, jaką 

to niesie. Tego wręcz nie da się opisać, ponieważ 

wiadomo, że są różni ludzie i różne gusta. Jednak 

sam nie będąc fanem rolek, łyżew i im podobnych, 

bawiłem się naprawdę dobrze, bardzo możliwe że 

w dużej części ze względu na klimat tego miejsca. 

Na pewno każdy powinien spróbować pojeździć 

tam chociaż przez godzinę.  

Mateusz Maciejewski  
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PO LEKCJACH - SPORT - Rowerem przez Mazowsze  

Zbliżają się wakacje. W dobie rozwoju technologii oraz motoryzacji ludzie bardzo często zapominają 

o ruchu oraz wysiłku fizycznym. To bardzo dziwne, zważywszy na to, że w naszym pięknym woje-

wództwie powstaje coraz więcej miejsc na spędzenie wolnego czasu na zdrowej aktywności. Nie każ-

dy lubi siedzieć w miejscu, prawda? Jeżeli lubisz podróżować, zwiedzać piękne miejsca, jakich na Ma-

zowszu pełno, polecam jazdę na rowerze.  

Rower to idealny kompromis między szybkim transportem, ciekawą rekreacją a zdrowym spędza-

niem czasu. Aktywność ta jest zależna od naszych preferencji. Lubisz jeździć szybko po drogach oraz 

trasach rowerowych ? Nie ma problemu, wsiadaj na kolarzówkę i w drogę. Wolisz jazdę na łonie na-

tury w otoczeniu lasu lub łąki z dala od cywilizacji? Wsiadaj na rower górski, który poza przeznacze-

niem do jazdy w terenie jest często wygodniejszy oraz łatwo można go przystosować do jazdy po 

drodze, kupując opony kolarskie lub inne cienkie opony. Jeżeli będziesz szukał wytłumaczenia, że 

masz stary rower, który nie jeździ tak, jak byś chciał, to nie jest to dobra wymówka. Za około 50 zło-

tych do 150 złotych możesz zakupić usługę serwisową, w której przeszkoleni do tego ludzie naprawią 

i przystosują do jazdy twój rower. Takie usługi świadczy choćby Decathlon, którego sklepów, a tym 

samym serwisów jest pełno. Sporo jest także serwisów prywatnych, w których części mogą być za-

mówione pod wasz rower.  

A co, jeżeli nie masz roweru? Z tym problemem można sobie poradzić na dwa sposoby. Zakup nowe-

go roweru we wcześniej wymienionym Decathlonie – przyzwoity egzemplarz kupimy już za 1000 zło-

tych. Otworem stoi także Internet, gdzie można znaleźć najkorzystniejsze oferty. Rower w takiej ce-

nie zawierać będzie podstawowe wyposażenie od renomowanych producentów. Warto też wspo-

mnieć, że rowery Btwin naprawiane w Decathlonie mają niższą cenę serwisu i dostępność wszystkich 

części. Rowery innych firm polecam jednak serwisować w zakładach prywatnych.  

Jeżeli nie masz tyle gotówki to, wcale nie jest to problem. Na całym Mazowszu rozmieszczone są sta-

cje rowerów Vertulio. Czym jest ta stacja? Są to parkingi rowerowe, z których możemy wypożyczyć 

rower oraz zwrócić go w innej dowolnej stacji rowerowej na terenie województwa mazowieckiego. 

Jedyne, co należy zrobić, to zarejestrować się na stronie internetowej Miejskich Rowerów Vertulio i 

tak zamówić kartę, której doładowanie umożliwi nam wypożyczanie roweru w pełni przystosowane-

go do jazdy.  
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No dobrze, mamy rower, tylko gdzie nim jeździć? Jeżeli chodzi o miasta, mamy Warszawę pełną różnych 

interesujących miejsc takich jak Pola Mokotowskie, Centrum Nauki Kopernik albo park trampolin Han-

gar646, którego oddział znajduje się na Wale Miedzeszyńskim oraz na Mokotowie, otwierany pod koniec 

maja. Jeżeli wolisz jazdę w mniejszych miejscowościach lub z dala od nich, polecam przepiękny Grodzisk 

Mazowiecki oraz jego okolice.  Wzdłuż torów kolejowych często ciągną się trasy rowerowe oraz żwirowe 

lub polne drogi. To, jak i gdzie będziesz jeździł, zależy tylko od twoich preferencji oraz chęci. O korzy-

ściach płynących z jazdy rowerem nie będę wspominał, bo każdy wie, jak na nasze zdrowie wpływa wysi-

łek oraz satysfakcja z niego płynąca. Należy teraz czekać na cieplejsze dni oraz więcej wolnego czasu. 

Przygotujcie się zatem na sezon oraz szerokiej drogi!  
Bartek Błaszczyk  

PO LEKCJACH - KSIĄŻKA - Assassin’s Creed Renesans 

 Zdecydowana większość z was zna grę firmy Ubisoft Assassin’s Creed II. 

Wiecie już, że powstają książki na podstawie filmów, filmy na podsta-

wie książek oraz gry na podstawie książek. Lecz tutaj spotykamy się z 

czymś nowym, wcześniej niespotykanym. Pierwsza myśl, która pojawiła 

się, kiedy zobaczyłem książkę napisaną na podstawie gry, to że będzie 

ona klapą. Ponieważ nie zaoferuje nam ona tego, co oferuje gra. Mimo 

tego zainwestowałem i powiedziałem sobie, że kiedyś ją przeczytam. 

Kiedy to zrobiłem, żałowałem, że tyle zwlekałem, ponieważ książka jest 

napisana po mistrzowsku. Już od samego początku znajdujemy się w 

pięknej Florencji, która opisana na papierze wygląda jeszcze lepiej niż 

wyglądała w grze. Język, jakim książka jest napisana, powoduje, że czy-

ta się ją niesamowicie lekko i zanim się spostrzeżecie, będziecie w środku nocy z czekającymi na was 

obowiązkami, które i tak mogą poczekać, bo przecież druga połowa książki sama się nie przeczyta.  

Fabuła jest dokładnie taka sama jak w grze. Młody szlachcic Ezio Auditore da Firenze zostaje zdradzony 

przez panujące rody Italii, wyrusza z Florencji w poszukiwaniu zemsty. Aby stawić czoła spiskowcom i 

przywrócić rodzinie honor, będzie musiał poznać sztukę zabijania. W podróży pomagają mu tacy ludzie 

jak Leonardo da Vinci czy Niccolo Machiavelli.  

Dla przyjaciół Ezio stanie się siłą przemian, znakiem wolności i sprawiedliwości. Dla przeciwników będzie 

on śmiertelnym zagrożeniem i koszmarem, który nawiedza nie tylko po nocach. 

Pamiętajcie. Prawda będzie spisana krwią.  
Krystian Gawroński  
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PO LEKCJACH - MUZYKA - LADY PANK "MIŁOŚĆ I WŁADZA"  

Zespół Lady Pank zdecydowanie zasłużył na mia-

no legendy polskiej muzyki - płyty z lat osiem-

dziesiątych bardzo dobrze bronią się do dziś i to 

nie wyłącznie z pobudek sentymentalnych. W 

najnowszym albumie grupy: “Miłość i władza" 

trudno jednak dopatrzeć się czegoś więcej niż 

odcinania kuponów.  

 

Na nieszczęście dla grupy pierwszy utwór zapo-

wiada najgorsze: "Miłość" to fatalny singiel, bę-

dący popową balladą bez jakiegokolwiek charak-

teru. I tak sobie myślę, że pół biedy nawet te 

niby energiczne, ale zabite nudną budową gitary czy zupełnie pozbawiona wyrazistości perkusja, 

która równie dobrze mogła być zagrana przez automat perkusyjny (gwarantuję, nikt by się nie zo-

rientował). Najtrudniejszy do przełknięcia jest śpiew Janusza Panasewicza, na który nałożono auto-

tune, mający ukryć wszelkie niedociągnięcia. Niestety, nie zrobiono tego z wyczuciem, przez co głos 

wokalisty Lady Pank sprawia wrażenie mechanicznego, a poza tym efekty nadały mu ugładzonego, 

nijakiego charakteru.  

 

Panasewicz w "Mogę sobie przecież pójść" bez ingerencji auto-tune’a byłby nieakceptowalny, co 

szczególnie słychać w refrenie, w którym program dociąga góry. Podobnie zresztą jest w 

"Momencie" czy "Czarnych myślach". Hmm, chociaż członek Lady Pank wokalistą nigdy nie był po-

nadprzeciętnym, to kiedyś przynajmniej nie starał się śpiewać ponad swoje możliwości. Wszelkie 

niedociągnięcia wokalne nadrabiał niespotykaną charyzmą. Ta uleciała, więc ostatecznie gdy słucha 

się niektórych partii wokalnych, nóż otwiera się w kieszeni.  
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Przyznaję, są momenty dobre, choć najczęściej wynikają z tzw. “deja vu”. Podczas słuchania intra w 

"Lizusach" niejednokrotnie automatycznie zaczynałem podśpiewywać "Na co komu dziś wczorajsza 

miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen?". Dalsza część utworu pokazuje, że Lady Pank najlepiej 

sprawdza się w momentach dynamicznych, przypominających o utworach, z którymi grupa jest naj-

bardziej kojarzona. A że jest tego jak na lekarstwo i większość albumu stanowią bezpłciowe popowo-

rockowe kompozycje, nie liczcie na dobry stary Lady Pank 

 

Na dodatek tekst pozostawia naprawdę wiele do życzenia: "Zazdrość mózg wypala, nienawiść żre / 

Innym się udaje, a tobie nie", "Kto maszynę czasu w garażu ma / Ten wie jak się kończy historia ta / 

Tam gdzie słońce wschodzi, tam mieszka gość / Który w końcu zrobić coś wszystkim na złość" śpiewa 

Panasewicz. A ja myślę, że rymowanki o takim zaawansowaniu układałem w czasach szkoły podsta-

wowej. 

 

Liczyłem bardziej na wyznania dojrzałego człowieka, który niejedno przeżył i ze swoim bagażem do-

świadczeń może spojrzeć na rzeczywistość dojrzalszym okiem. Niestety, dostajemy ogrom strasz-

nych banałów, któremu do dojrzałości bardzo daleko. 

 

"Miłość i władza" to pozycja wyjątkowo nieudana, która najbardziej trafi do osób, które uznają Lady 

Pank za jedyną alternatywę dla "tego badziewia, które leci w radiu co to ta zepsuta najgorsza mło-

dzież go słucha". Pozostali zauważą zaś jedynie powtarzalność, recykling pomysłów i fakt, że mamy 

do czynienia z materiałem stanowiącym idealne tło pod robienie obiadu.  

 

Moja ocena - 3/10 

Patryk Maciński  
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TWÓRCY KASPRZAKA - OPOWIEŚĆ  

Przedstawiamy opowiadanie jednej z naszych uczennic, która – jak to artystka – nie ma chęci się 
ujawniać.  

Tu zaczyna się historia. Późny wieczór, zacinający deszcz, w oddali grzmoty burzy. W barze pusto -  

zbliżała się godzina zamknięcia, a ulewa zniechęciła nawet stałych bywalców. Barman siedzący na 

stołku przy ladzie nie spodziewał się już żadnych klientów. Pracował tu od bardzo dawna; jeszcze 

zanim w jego włosach zagościły pasma siwizny, prowadził ten lokal. Takiej burzy nie widział od lat - 

położone w dolinie budynki za parę godzin zacznie zalewać. To nie pogoda na osuszanie kufli piwa.  

Nikt nie przyjdzie, a jednak nie wybierał się do domu. Co go tu trzymało? Poczucie obowiązku? Przy-

zwyczajenie? Nadzieja, że jednak ktoś nie zauważy drugiego Potopu i zamiast do arki, uda się do ba-

ru? Chyba sam nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Po prawdzie, nawet nie próbował. Siedział i 

rozkładał spokojnie pasjansa, błądząc myślami gdzieś daleko. Zresztą... Po co miałby iść do domu? 

Nikt tam na niego nie czekał. W pustym domu samotność doskwierała mu dużo bardziej, niż tutaj. 

Nie zanosiło się też na zmianę stanu rzeczy - skoro przez tyle lat jest sam, to już sam pozostanie. 

Otwarcie się drzwi wyrwało go z zadumy. Spojrzał na przybysza. Nie był to nikt, kogo by kojarzył. To 

małe miasteczko, znał z widzenia większość ludzi. Ale z tym człowiekiem nie miał do czynienia. Do-

datkowo nieznajomy wyglądał dość niestandardowo - długi czarny płaszcz i czarny kowbojski kape-

lusz. W epoce jeansów i telefonów komórkowych musiał zwracać na siebie uwagę. Na jego piersi 

pod płaszczem znajdowało się sporych rozmiarów wybrzuszenie. Spod spuszczonego nisko ronda 

kapelusza widać było tylko kilkudniowy zarost - czarny, jakżeby inaczej. 

- Dwie setki - rzucił, siadając przy barze. Jego głos brzmiał, jakby nosił w gardle dwa kilo żużlu. Albo, 

co bardziej prawdopodobne, za dużo palił. 

Iwan - bo tak było barmanowi - napełnił dwa kieliszki i postawił przed klientem. Spojrzał przy tym na 

niewielkie kałuże, jakie zebrały się na blacie wokół dłoni mężczyzny. Dobrze, że blat był pokryty la-

minatem - nawet wiadra wody mu nie zaszkodzą. Będzie jednak co sprzątać... 

Nieznajomy rozpiął płaszcz i wyjął niewielkiego szarego kocura z białym „krawatem“. Zwierzę rów-

nież było przemoknięte do suchej nitki. Usiadło na ladzie i zaczęło spokojnie pić z jednego z kielisz-

ków. 

- Proszę pana, tu nie wolno wprowadzać zwierząt.  
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Kot uniósł łeb i spojrzał jasnozielonymi oczyma na barmana. 

- Słucham? - zapytał uprzejmie.  

Iwan przez chwilę wpatrywał się w kota. Potem jednak przeniósł wzrok na człowieka w czarnym 

płaszczu. Bo to on to powiedział. Na pewno on. Koty nie mówią, a przemęczenie sprawia, że mózg 

płata figle. 

- W tym miejscu podawane jest jedzenie. Nie można tu wprowadzać zwierząt, takie są przepisy. 

Proszę zabrać pańskiego kota z lady. 

Klient nie poruszył się. Nawet nie drgnął. Niczym nie okazał, że słucha, słyszy, lub w ogóle żyje. 

Przypominał posąg wykonany z wypolerowanego czarnego kamienia. Cisza i bezruch się przedłuża-

ły... Tylko kot spokojnie pił alkohol z kieliszka. Odgłos mlaskania językiem i krople uderzające o dach 

baru były jedynymi dźwiękami, jakie docierały do uszu Iwana. 

- Nie sądzisz, że to gatunkowizm? 

Tym razem to wyraźnie były słowa kota. Z resztą nawet jego głos różnił się od głosu mężczyzny. 

Wyższy, miękki i jedwabisty, nijak się miał do zachrypniętego basu jego właściciela. 

- Koty nie mówią - poinformował kota barman. Bo i co lepszego mógł zrobić? Przecież nie będzie się 

wdawać w dyskusje ze zwierzęciem! 

- Tego też zabraniają przepisy? - prychnął kot. - Zasady są po to, żeby je łamać. 

Po czym przysunął sobie drugi kieliszek. Człowiek w płaszczu tymczasem trwał w bezruchu. Tylko 

krople wody kapały z ronda jego kapelusza na wyłożoną panelami podłogę. 

- To jest sen. 

- Nie, przyjacielu. Przykro mi - rzekł kot, kręcąc łebkiem. – Nie obudzisz się. Im szybciej się z tym 

pogodzisz, tym będzie ci łatwiej. 

Iwan spojrzał ponownie na człowieka, który kota przyniósł. Pewnie uznał go za wariata... Albo po-

dejrzewa o picie w pracy. 

Nie przejmuj się nim. To tylko ozdoba scenerii. Jest z dykty. – rzucił kot, wylizując kieliszek.  

Teraz, gdy kot o tym powiedział, postać klienta wydawała się dużo mniej trójwymiarowa. Lekko do-

tknięta w ramię, przewróciła się i legła na podłodze - mistrzowsko namalowana na kawałku dykty 

sylwetka siedzącego mężczyzny. Czy on przypadkiem nie wszedł na własnych nogach do lokalu, nie 

siedział, nie ociekał wodą? Jeśli potrafi zamówić wódkę, musi być prawdziwy! Chwilowo mózg Iwa-

na został przeciążony. 

- Spokojnie. Usiądź, napij się - mruknął kot - Albo chociaż zrób mi drinka. Mam ochotę na mojito. 
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Mężczyźnie trzęsły się ręce, gdy przygotowywał napój dla kota. Nie rozumiał, co się dookoła dzieje... 

I chyba nie chciał rozumieć. Wystarczyłoby mu w zupełności do szczęścia, gdyby to się dziać przesta-

ło. Był prostym człowiekiem, nie wtykał nosa gdzie nie trzeba, życie miał do bólu normalne. I było 

mu z tym dobrze. Gadający kot i klient zmieniający się w atrapę ze sklejki byli ostatnim, co mu było 

do szczęścia potrzebne. Poza tym... Im dziwniej zaczynało być, tym bardziej martwił się o swoje zdro-

wie psychiczne. W końcu nikt normalny nie widuje gadających kotów. Jeśli mu odbija, jeśli to wszyst-

ko nie dzieje się naprawdę... Perspektywy były raczej smutne. Pokój bez klamek, leki i elektrowstrzą-

sy, prawdopodobnie do końca życia. Nie chciał tak skończyć. Ale im bardziej mówił sobie, że kota nie 

ma, tym bardziej kot był. 

Ale... Tylko normalny człowiek może się zastanawiać, czy jest normalny, prawda? Skoro się zastana-

wia, to wszystko w porządku... Chyba. Po prostu musi pamiętać, że kota tu nie ma. 

- Oczywiście, że jestem. Myślałem, że ten etap mamy już za sobą. - prychnął kot, w jakiś sposób od-

gadując myśli Iwana - Ja tu jestem, ty tu jesteś, mojito tu jest. Nie zwariowałeś. Przyszedłem z tobą 

poważnie porozmawiać. Jak mam to zrobić, skoro wątpisz w sam fakt, że jestem? 

Iwan mruknął coś niewyraźnie, podając kotu drinka. 

- Grzeczny chłopiec. - zamruczał zwierzak, uznając zachowanie mężczyzny za kapitulację. Zanurzył 

pyszczek w mojito, pijąc je powoli. 

- O czym porozmawiać? - zapytał w końcu barman. Skoro kot nie zniknie przez niemyślenie o jego 

nieobecności, równie dobrze może chyba porozmawiać... Gorzej i tak nie będzie. 

- O tobie przyjacielu. Uciekłeś z kraju... Ile? Trzydzieści lat temu? - uniósł wzrok znad kieliszka, by 

rzucić leniwe spojrzenie rozmówcy. 

- Trzydzieści cztery. 

- Właaaśnie. Trzydzieści cztery lata. Nieźle się tutaj urządziłeś, co? Masz własny bar, pozbyłeś się ak-

centu, nawet dom masz. Nie głodujesz, masz ciepłą kurtkę i dwa posiłki dziennie. Ale chyba nie po to 

uciekałeś... Przypomnieć ci powód? 

- To było dawno i nieprawda. - rzekł Iwan tonem nieco ostrzejszym, niż zamierzał. - Byłem młody i 

głupi, kocie. Nic ci do tego. 

- Po co te nerwy? - zamruczał kot, z powrotem skupiając się na drinku - To, że jestem „człowiekiem 

inaczej“, nie znaczy, że możesz mnie traktować z góry. Nie masz ochoty powspominać starych, do-

brych czasów? 

- Skoro tyle o mnie wiesz, to czemu mnie o to pytasz? 
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- Ciekaw jestem, czy cieszy cię to, co osiągnąłeś. Czy jesteś zadowolony? Czy gdybyś dzisiaj umarł, 

mógłbyś powiedzieć „zrobiłem wszystko, co zamierzałem“? 

Oczy kota nagle złapały kontakt z jego oczami. Teraz nie były już zielone, a lodowatoniebieskie. A 

może zawsze takie były? Iwan nie wierzył już temu, co widzi. Rozmawia z gadającym kotem o tym, 

czy jest zadowolony z życia. Sytuacja była do tego stopnia nieprawdopodobna, że odpuścił sobie szu-

kanie sensu. I tak by go pewnie nie znalazł. 

- Tak sądzę. - odparł. Bo sądził. Chyba. 

- A, widzisz - rzekł kot, strzygąc lewym uchem. - Nie jesteś pewien. Tak to z wami ludźmi jest, że nig-

dy nie jesteście pewni. Dlaczego nie masz partnerki i kociąt? Nie wmówisz mi przecież, że nie chcia-

łeś ich mieć... 

- Życie tak się potoczyło. Straciłem swoją szansę. 

- Ech, ludzie, ludzie... - zamruczał kocur - Wiesz, jaki jest z tobą problem? Żyjesz przeszłością. Mogłeś 

mieć wszystko. A masz bar z kiepską wódką. Znaczy... Miałeś. 

Iwan zmarszczył brwi. Jak to „miał bar z kiepską wódką“? Po pierwsze, wódka nie jest kiepska. Roz-

cieńcza ją tylko trochę. Nikt jeszcze nie zauważył różnicy. Po drugie, wciąż ma bar - najlepszym do-

wodem na to jest fakt, że właśnie w nim siedzą. 

- Widzisz przyjacielu... - kontynuował kot - jest taki problem. Malutki. Deszcz uszkodził wsporniki da-

chu i całkiem spory jego kawałek się zapadł. Tu, gdzie teraz stoimy, znajduje się góra drewna i cegieł. 

Widzisz mnie, ponieważ umierasz. Jestem... 

- Niemożliwe, kocie. Jesteś tylko halucynacją. Kłamiesz. 

- Nie przerywaj - syknął kot - Gdybyś żył, skąd wzięłaby się ta kałuża krwi, w której stoisz? 

Mężczyzna spojrzał pod nogi. Dopiero teraz poczuł mokrą lepkość w butach i charakterystyczny za-

pach krwi. Stał pośrodku dużej, czerwonej kałuży. Krew tryskała z tętnicy udowej, barwiąc panele, 

które jeszcze wczoraj pieczołowicie czyścił. Choć wszystko wyglądało coraz bardziej surrealistycznie, 

czuł, że kot ma rację. 

- Umrę? - spojrzał na kota ze zdumieniem. Nie rozumiał, jak to możliwe... Tyle lat pracował. A teraz... 

To koniec? Tak po prostu? 

- Jestem tu, by zaproponować ci drugą szansę. Oczywiście, pod pewnym warunkiem. - oczy kota za-

lśniły ognistą czerwienią. - Chyba nikt nie chce umrzeć. A ty i tak nie wierzysz w duszę. 

Dyktowa atrapa człowieka ponownie nabrała trójwymiaru. Mężczyzna wstał i zdjął kapelusz, a spod 

kapelusza wyjął teczkę. Teoretycznie nie miała prawa się tam znaleźć - ale była. Zwykła, szara, biuro-
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wa teczka. Położył teczkę przed Iwanem. Następnie dodał do niej jeszcze pióro wieczne, eleganckie, 

z tych droższych. 

- Nie chcę umierać. - zapewnił kota Iwan. - Zgodzę się na wszystko, tylko mnie nie zabijaj. 

- Ależ to nie ja cię zabijam. To ty nie wyremontowałeś dachu, pamiętasz? Ale jeśli podpiszesz, zapo-

mnimy o sprawie. Wszystko będzie dobrze. Zaczniesz od nowa, odzyskasz swoją szansę. 

Kocur, całkiem suchy już, podsunął mężczyźnie pióro. Teraz jego futro nie było już szare, a smoliście 

czarne. Ale w takim natłoku dziwnych i niemożliwych zdarzeń to już nawet nie dziwiło. 

Iwan wziął pióro do ręki. Trzęsła mu się, gdy z wahaniem wpatrywał się w zawartość teczki - umowę. 

Nawet nie czytał. 

- Będę żył? 

- Oczywiście. Nawet mogę powiedzieć, że odczujesz poprawę. To będzie dobre, długie życie. - za-

pewnił kot, mrucząc głośno z zadowolenia. 

Podpisał, a gdy tylko oderwał pióro od kartki, wszystko zalała ciemność... 

*** 

Obudził się nagle, wyrwany z koszmaru. Jeszcze przez chwilę czuł zapach krwi i widział czerwone 

oczy kota... Ale po chwili resztki snu opuściły jego mózg, zatarły się. Nie pamiętał już, co mu się śniło. 

Pozostało tylko dziwne wrażenie, że śniło się nie pierwszy raz... Zresztą, czy to istotne? W środku 

nocy nie miał ochoty na rozmyślania. Przewrócił się na drugi bok, przytulając do żony. Jej ciepło i 

spokojny oddech szybko go uśpiły. Nie było i nie będzie żadnych kotów ani żadnych barów. Wierzył, 

że od ucieczki z Rosji ktoś nad nim czuwa. Wszystko szło najlepiej jak mogło. Miał rodzinę – jego 

dwójka dzieci smacznie spała w drugim pokoju. I te dziwne sny czy nawiedzające go chwilami deja vu 

nie mogły zniszczyć jego szczęścia. 

Nie wiedział, że czarny kot siedzi na parapecie i uśmiecha się szeroko, w łapie trzymając kieliszek mojito. A 

nawet, gdyby wiedział, uznałby to za fragment snu.  


