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Od RedakcjiOd RedakcjiOd RedakcjiOd Redakcji    

 Przed nami Święta Bożego Narodzenia i 
Nowy Rok 2008. Cudowny czas, który spędzamy 
z rodziną. Jemy, pijemy, świętujemy. 
 
 Grudniowy numer tworzyliśmy dla Was 
właśnie z myślą o sjeście… o wypoczynku w 
otoczeniu najbliższych. Pragniemy bowiem za-
pewnić Wam relaks ale jednocześnie zachęcić 
Was do refleksji… 
  
 W świąteczną atmosferę wprowadzi Was 
Adrianna Smoczyńska tekstem pt. ”Boże Naro-
dzenie  w różnych regionach Polski”. Przygoto-
waliśmy też sprawozdanie z warsztatów dzien-
nikarskich,  w których nasza Redakcja miała 
zaszczyt uczestniczyć. 
 
 Oczywiście kontynuujemy  serie „Pod że-
glarską banderą”, „Misja”, „Szachmaty”, „Mój 
pamiętnik”. Na koniec tradycyjnie podpowiada-
my, co warto czytać i na co wybrać się do kina. 
Do łamania głów nad krzyżówką zachęci nas 
Klaudia Kamińska, humor poprawi nam natural-
nie Paula Neska. 
 

W imieniu swoim i całej Redakcji  
życzę przyjemnej lektury 
i WESOŁYCH ŚWIĄT 

 
Redaktor naczelna 

Magda Hołodok 
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Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta 

w kalendarzu kościelnym. Wszyscy cenią 
sobie ich specyficzny klimat, który rozta-

cza się na wiele dni przed świętami i po 

25 grudnia. Chociaż w poszczególnych 

regionach Polski tradycje i zwyczaje nie-

co różnią się między sobą, to święto to 

wszędzie obchodzone jest uroczyście. 

Obrzędowość Bożego Narodzenia kształ-

towała się stopniowo w ciągu kolejnych 

stuleci przeplatając prastare (z czasów 

pogańskich) zwyczaje i wierzenia ze zwy-

czajami nowszymi, przyniesionymi po 

chrystianizacji przez Kościół, a także tymi, które powstały w wiekach późniejszych w wyniku 

wzajemnego przenikania się obwiązującego obrządku kościelnego i przedchrześcijańskich 

elementów ludowej rolniczej tradycji. Zastanówmy się teraz, jak obchodzone są Święta Boże-

go Narodzenia w różnych regionach Polski. 

„Gòdë” – to określenie okresu świątecznego 

na Kaszubach między Bożym Narodzeniem 

a Trzema Królami. 

W dzień wigilijny Kaszubi starali się wstrzy-

mywać od jedzenia, dopiero wieczorem sia-

dali do wspólnej wieczerzy. Była ona postna 

i na ogół skromna. U zamożniejszych poda-

wano dawniej do 10 potraw przygotowanych 

z: grochu, fasoli, maku, suszonych grzybów  

i owoców, kapusty i ziemniaków. Najważ-
niejszą potrawą były kluski z suszonym 

owocem i kapusta z grzybami. Specjałem 

wigilijnym rybaków z półwyspu był gotowa-

ny węgorz z kluskami i śliwkami. 

Na stół wigilijny kładziono trochę siana a w 

kąt izby stawiano snop żyta, by zboże w 

nadchodzącym roku dobrze plonowało. 

Dziś w każdym domu kaszubskim znajduje 

się drzewko przystrojone małymi jabłuszkami, 

domowymi ciastami (przedstawiającymi zwie-

rzęta i gwiazdki). Trzeba jednak pamiętać, że 

choinka dawniej nie była znana na Kaszubach. 

Dotarła tutaj dopiero na początku XX wieku. 

Szczególnymi względami wśród Kaszubów 

cieszyła się chowa (zwierzęta domowe). Jesz-

cze przed wigilią otrzymywała ona najlepszą 
paszę, natomiast  po wigilii okruszyny wigilij-

nego chleba i klusek z makiem, które też ry-

bom wrzucano do wody a ptakom  stawiano w 

sadzie snop zboża. 

Według Kaszubów noc wigilijna obfituje w 

przeróżne cuda. W tej nocy m.in. „wszetka 

chowa może gadac jak ledze”. W ten dzień, 
przed północą, wszyscy udawali się na paster-

kę. Przed pójściem na nią gbur budził także 

zwierzęta domowe i drzewa słowami:        

„Me tero jidzeme na pasterkę, pójta z nama”. 
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Święta w Zakopanem to piękno gór, słońce 

odbite od śniegu na zboczach i serdeczni, 

otwarci na gości, górale.  

Stolica polskich Tatr jest idealnym miej-

scem do wypoczynku rodzinnego, uprawia-

nia turystyki górskiej i narciarstwa. A do-

datkowo Święta w Zakopanem mają niepo-

wtarzalną atmosferę. Unikalna, drewniana 

architektura i żywy folklor wprawiają przy-

jezdnych w doskonały nastrój. A gospoda-

rze robią wszystko, żeby „cepry” miały co 

wspominać po powrocie do domów! Atrak-

cji z całą pewnością nie zabraknie nikomu! 

Dlatego też Święta w Zakopanem cieszą się 
niesłabnącą popularnością od wielu lat!  

Święta Bożego Narodzenia w Zakopanem 

to tradycyjne, regionalne potrawy na Wie-

czerzy Wigilijnej, góralskie kolędy i pasto-

rałki – niepowtarzalne, urokliwe i wzrusza-

jące -  to przepiękne żłobki w drewnianych 

kościółkach, wędrówka rozgwieżdżoną no-

cą na góralską pasterkę i nieuczony, prosty 

śpiew, który odbija się echem od pobliskich 

zboczy. Nic nie da się porównać z niepo-

wtarzalną atmosferą tych przeżyć! Święta 

Bożego Narodzenia w Zakopanem przycią-
gają tłumy ludzi właśnie dlatego, że trady-

cja ich obchodów pozostała na Podhalu 

niezmieniona od wieków. 

„Śląskie” Boże Narodzenie miało także głębo-

ko rodzinny wymiar… Pierwszy dzień świąt 
należał wyłącznie do rodziny. Absolutnie nie 

należało wtedy odwiedzać, nawet najbliższych 

krewnych czy przyjaciół. Wtedy w gronie 

rodziny śpiewano kolędy, rozmawiano. Do-

piero drugi dzień świąt był dniem odwiedzin. 

 Na Śląsku długo nie było opłatka. Ta część 
Śląska, która po I wojnie znalazła się w grani-

cach państwa polskiego, jako pierwsza przyję-
ła opłatek. Opolszczyzna nie znała go w ogó-

le. Wcześniej łamano się chlebem z miodem. 

Dziś trudno wyobrazić sobie śląską wigilię 
bez opłatka… 

Na Śląsku  duże znaczenie miało wigilijne 

skupienie. To odróżniało go od innych regio-

nów Polski. Od XIX w. na Śląsku w wigilijny 

dzień nie mówiono głośno, nie było śmie-

chów. Gdzie indziej ten zwyczaj dotyczył 

tylko Wielkiego Piątku.  

Tradycyjna potrawa wigilijna to kutia, zwy-

czajowo robiona jest z obtłuczonej pszenicy, 

ziaren maku, słodu lub miodu i bakalii: orze-

chów, rodzynek i innych dodatków. 

Ile z tych zwyczajów świątecznych dotrwało 

do dzisiaj - rozejrzyjmy się dookoła siebie… 

 

 

 

 

Pierwsze święto Bożego Narodzenia na Ka-

szubach upływało w gronie rodzinnym. W 

drugie święto Kaszubi przynosili do kościoła 

w chusteczkach owies do święcenia. Obsy-

pywali nim później księdza, sąsiadów, poda-

wali zwierzętom by się dobrze chowały, 

resztę mieszali z siewnym ziarnem, celem 

zapewnienia dobrego urodzaju. Po południu 

gospodarze udawali się w odwiedziny są-
siedzkie. Od świąt aż do Trzech Króli kolę-
dowały po wsiach grupy chłopców zwani też 
„trzej królowie”. 

Adrianna Smoczyńska Ig 
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Spotkanie Bardzo Kulturalne  

Nasza grupa dziennikarska została zaproszona na jedno ze Spotkań Bardzo Kultural-
nych organizowanych przez MSCODN. Gośćmi były wspaniałe osobowości: reżysera 
Andrzeja Barańskiego i dziennikarza oraz przyjaciela Mirona Białoszewskiego 
(któremu spotkanie było poświęcone) Tadeusza Sobolewskiego. Szkolna Redakcja 
przed tym spotkaniem miała przyjemność zawitać ponadto w warszawskiej Kinotece, 
gdzie obejrzeliśmy film Barańskiego o Białoszewskim pt. Parę osób, mały czas. Rzecz 
działa się 22 i 29 października b.r. 

To, co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu 
A. Saint-Exupery 

Mam cię w dupie,  
chcę pisać i będę pisać 

Parę osób, mały czas w reżyserii Andrze-
ja Barańskiego to poruszający film 
przedstawiający losy dwojga bohaterów 
Mirona Białoszewskiego i Jadwigi 
Stańczakowej. Film nie ma charakteru 
biograficznego, jest pokazany przez pry-
zmat wrażeń Jadwigi Stańczakowej, po-
etki i przyjaciółki Białoszewskiego. To     
z jej punktu widzenia przedstawione są 
losy bohaterów, to ona, już po śmierci 
Mirona, powraca pamięcią do lat z nim 
spędzonych. W role niewidomej poetki 
wcieliła się Krystyna Janda, i była to 
bezsprzecznie jedną z najwybitniejszych 
kreacji aktorki. Janda otrzymała za tę 
rolę nagrodę na festiwalu w Gdyni w 20-
05 roku. Jadwiga Stańczakowa dążyła do 
życia w świecie sztuki. Pisała liryki, wier-
sze dla dzieci i nie tylko. Była pozbawio-
na kompleksów. Jest niewidoma, a do 
tego cierpi na depresję, jej życie zmienia 
się, gdy poznaje ekscentrycznego poetę i 
prozaika Białoszewskiego. Cała akcja 
filmu rozgrywa się w mieszkaniu poety 
na ulicy Hożej,  gdzie odbywały się spo-
tkania miłośników literatury Białoszew-
skiego. Bohaterka dzięki niemu uczy się 
samodzielności. Przyjaźń ta nie pozostaje 
także bez wpływu na twórczość Mirona.  

Jadwiga  
Stańczakowa 

Była osobą bardzo ciepłą, chciała być ko-
muś potrzebna, chciała komuś podarować 
siebie. Wspólnie z Białoszewskim próbo-
wali się nawzajem ratować, ona jego od 
przytłaczającej ciemności, on ją od samot-
ności i depresji. Cały film jest jakby ponad 
seksualnością i namiętnością. Bo ten zwią-
zek, zrodzony z miłości do sztuki i oparty 
na bliskości duchowej, rozjaśnił życie 
dwojga poetów, 
uczynił ich szczę-
śliwszymi.  Boha-
terowie nie zmie-
niają się, nie prze-
chodzą nieprawdo-
podobnych meta-
morfoz. Po prostu 
są. To film o specy-
ficznym widzeniu 
świata, jego inten-
sywnym odczuwa-
niu i przeżywaniu, 
o twórczości, która 
jest sensem – jego 
i jej – istnienia,     
o głębokiej potrze-
bie pisania. Owo-
cem ich przyjaźni 
jest Dziennik. 
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W 1958 r. zrezygnowała z funkcji naczel-
nego redaktora „Pochodni", aby poświęcić 
się pracy literackiej. Odczuwała silny we-
wnętrzny przymus pisania i pragnęła 
sprawdzić się jako pisarka. I jak się potem 
okazało, dokonała w życiu właściwego wy-
boru. Swoją twórczość literacką rozpoczę-
ła od cyklu felietonów radiowych. Wydała 
też zbiory krótkich opowiadań – „Ślepak”, 
„Przejścia”, „Boicie się czarnego ptaka”. 
Na pewnym etapie jej życia los zetknął ją z 
Mironem Białoszewskim. Przyjaźń Jadwi-
gi i Mirona należała do najciekawszych 
związków, bowiem łączyła ich bliskość 
intelektualna. Byli idealnie zharmonizo-
wani i idealnie się uzupełniali. Pisany 
przez nich wspólnie „Dziennik we dwoje” 

to pozycja pod wielo-
ma względami wyjąt-
kowa. Jest też nieoce-
nionym źródłem wie-
dzy o życiu i osobowo-
ści autora „Donosów 
rzeczywistości”. Istnie-
je opinia, że przyjaźń, 
jaką Stańczakowa 
świadczyła Mironowi, 
to jej drugie dzieło 
obok dzieła literackie-

go. Jadwiga Stańczakowa otrzymała za 
swą twórczość wiele odznaczeń i nagród w 
kraju i za granicą. Po śmierci Mirona 
Stańczakowa zajęła się uporządkowaniem 
spuścizny literackiej poety i popularyzacją 
jego twórczości. W swoim domu na Hożej 
urządziła Izbę Pamięci Mirona Białoszew-
skiego, w której zostało wszystko tak jak 
za życia poety. Wierzyła, że połączą się 
znów po śmierci, bo Miron „czeka na nią 
w Zaświecie z powitalnym wierszem.” Do 
ostatnich lat życia Jadwiga była bardzo 
aktywna. Przyczyniła się do założenia 
Fundacji Mirona Białoszewskiego i zbudo-
wania jego pomnika na cmentarzu. Nadal 
tworzyła swoją poezję, pisała zagadki           
i wierszyki dla młodszej wnuczki Celi. 
Zmarła w czerwcu 1996 r. w wieku 77 lat. 
Spoczywa na warszawskich Powązkach. 

Jadwiga Stańczakowa urodziła się 1918 
r. w Warszawie, z tym miastem związała 
prawie całe swoje życie. Tu zaczęła przed 
wojną studia na Akademii Nauk Poli-
tycznych i tu przeżyła koszmar czasu 
zagłady - okupację hitlerowską. Była 
prześladowana z racji swego pochodze-
nia i musiała się ukrywać. Była śliczną, 
jasną blondynką o niebieskich oczach      
i ten typ aryjskiej urody na pewno po-
magał jej przetrwać w tamtych czasach. 
W 1944 r. znalazła się w wyzwolonym 
Lublinie i rozpoczęła wymarzoną pracę 
dziennikarską w dzienniku „Głos Ludu”. 
W rok później przeniosła się wraz z mę-
żem do Gdańska i tam kontynuowała 
swą pracę w „Dzienniku Bałtyckim".      
W młodym wie-
ku dotknęła ją 
choroba oczu, 
widziała coraz 
gorzej, a po uro-
dzeniu   w 1948 
roku córki Ani, 
straciła wzrok. 
Runęły jej ma-
rzenia o karierze 
dziennikarskiej  
i życie straciło 
sens. Załamana wróciła do Warszawy, 
gdzie mieszkali jej rodzice. I tu szczęście 
uśmiechnęło się do niej. W 1951 r. po-
znała Stanisława Madeja, członka Zarzą-
du Głównego PZN, który wprowadził ją 
do Związku. W 1952 r., w najtrudniej-
szym okresie stalinizmu i komunistycz-
nej cenzury, otrzymała stanowisko re-
daktora naczelnego „Pochodni”. Była 
pierwszą kompetentną redaktorką. Jej 
reportaże z wyjazdów w teren wnosiły 
wówczas jakiś powiew nowości do pisma 
składającego się głównie z przedruków, 
w interesujący sposób przybliżały czytel-
nikom problemy niewidomych. Kierowa-
ła również kwartalnikiem „Niewidoma 
Kobieta". Nie czuła się spełniona jako 
dziennikarka, więc postanowiła dalej 
szukać swojego miejsca w życiu..  
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W dniu wyboru 

Białoszewski - arystokratyczny lump 

Podczas spotkania w warszawskim liceum im. 
L. Staffa, padło wiele pytań dotyczących filmu 
i stosunku reżysera do poety. Plany nakręce-
nia filmu pojawiły się, gdy jeszcze uczęszcza-
łem do szkoły filmowej. Gdy otrzymałem 
dziennik od Jadwigi Stańczakowej postano-
wiłem stworzyć film nie tylko biograficzny — 
mówi reżyser — Dlatego też był on nakręcony 
przez pryzmat Jadwigi. Dzięki temu, pozwa-
lał dostrzec więcej. Przecież najważniejsze 
portrety powstają nie wprost…  

Miron Białoszewski był osobą, która nie do 
końca dała się poznać. Już sam film wiele mó-
wi o jego tajemniczym charakterze. Ten obraz 
rewelacyjnie pokazuje wszystkie sprzeczności 
rządzące duszą poety. Z jednej strony Miron 
był człowiekiem ekscentrycznym, nazywają-
cym rzeczy po imieniu i nie bojącym się mó-
wić wprost o swoim indywidualizmie. Zara-
zem był jednak zupełnie niesamodzielny         
w sprawach codziennych. To uaktywniało Ja-
dwigę, która pełniła rolę sekretarki jak i opie-
kunki dokarmiającej i dbającej o zdrowie Bia-
łoszewskiego. Stali się oni swoimi powiernika-
mi, uzupełniali się wzajemnie. 

  

Tomiki poetyckie: 

Obroty rzeczy (1956)  
Rachunek zachciankowy (1959)  

Mylne wzruszenia (1961)  
Było i było (1965)  

Poezje wybrane (1976)  
Odczepić się (1978)  

Wiersze wybrane i dobrane (1980)  
Oho (1985)  

Moja świadomość tańczy 
Tomy wierszy i prozy: 

Rozkurz (1980)  
Stara proza i nowe wiersze (1984)  

Teatr Osobny (1973)  
Obmapywanie Europy. Aaameryka.  

Ostatnie wiersze (1988 – pośmiertnie)  
Ach gdyby nawet piec zabrali  

Namuzowywanie  
Ja stróż latarnik nadaję z mrówkowca 

Tomy prozatorskie: 

  Pamiętnik z powstania warszawskiego 

(1970)  
Donosy rzeczywistości (1973)  

Szumy, zlepy, ciągi (1976)  
Zawał (1977) 

Białoszewski nauczył Stańczakową okre-
ślenia „ślepa”. Być może było to zbyt bru-
talne określenie, jednakże zmuszało ją do 
zaakceptowania swojego kalectwa. Miała 
naturę depresyjną. Miron był inny. W zu-
pełności pogodzony ze swym losem             
i śmiercią. Ich platoniczne uczucie prze-
trwało nawet  tak ciężką próbę, jak kryty-
kę prób pisarskich Jadwigi, gdyż - jak sam 
mówił - nie znosił „piszących bab”. 
(Jadwiga się tym zresztą nie przejęła: 
Mam cię w dupie, chcę pisać i będę pisać 
- odpowiedziała). Miron to poeta konkre-
tu i myśli ostatecznych. Potrafił z najbar-
dziej trywialnych rzeczy uczynić sztukę, 
pisać poematy o durszlaku i wiersze o pie-
cu… Jadwidze podsunął więc pisanie         
o ślepocie - bo ślepota właśnie była tym jej 
zwyczajnym życiem. Bóg dał ci ślepotę, 
zrób z niej sztukę…  
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Poezja Mirona  
Białoszewskiego  

niekiedy uważana jest 
za dziwactwo czy bełko-
tliwą gadaninę. Uprawiał 
on zabawę ze słowem, 
która kryła w sobie    

treści światopoglądowe. 
Nie bał się opisywać 
przeżyć psychicznych 

poprzez zjawiska         
takie jak: przejęzycze-
nia,  peryfrazy, parodie. 
Często odwoływał się do 

języka mówionego,    
potocznego. Gra słów 
stała się sposobem na 

odzwierciedlenie rzeczy-
wistości. 

 
Tekst i opracowanie: 

Agata Szmeja  
i Ania Gonera II c 

"ORTOEPISEN"  
 

Siedzą ludzie schowanimo  
knąc sobie plecypalt  

PRĘT...! Lu...!  
Pręt ! Lu !  

nie wytrzymajcie - wyżymajcie plecy z palt  
szkoda was moknięcia 

 
TŁUMACZENIE:    
Tytuł: ORTO- ortografia 
          EPI- epika 
          SEN- sen 
Treść: LU- lunął 
          LU- ludzie  
 
KOMENTARZ  BIAŁOSZEWSKIEGO: 
A co do moich dziwaczności, frymuśności,       
to chyba często przesada. Dlaczego ludzie mają 
opór przed używaniem metafizyki codziennej? 
Sami przecież jej używają i skrótów też.  

Nicość to dla Mirona piękna rzecz. Może 
dlatego budził kontrowersje, dlatego San-
dauer nazwał go arystokratycznym lum-
pem, z powodu babrania się w rzeczach zwy-
kłych. Tylko Miron odnajdywał w tych zwy-
kłych rzeczach głęboki sens. Widział w nich  
o wiele więcej niż inni. Z tego powodu dla 
jednych to po prostu dziwak, dla innych 
wielki poeta. A wszystko dlatego, że swoją 
prostotą pisania - onieśmielał. Trzeba czy-
tać go wprost – tłumaczy Tadeusz Sobolew-
ski, tak jak by się było bardzo blisko - doda-
je Barański. Sztuka (bowiem) istnieje od 
człowieka do człowieka jak mawiał Miron. 
Dlatego też można było nazwać tego poetę 
pisarzem pism nieświętych a nawet satani-
stą języka z racji nie tylko lingwizmu, do 
jakiego zalicza się jego poezję. A on kazał się 
cieszyć (za stoikami) z tego co się ma (nawet 
ślepoty) i spokojnie przyjmować (za Herakli-
tem) fakt przemijania. 
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„Dobry reportaż powstaje ze zdziwienia. 
Albo z oczarowania jakimś człowiekiem  czy 

splotem zdarzeń. Może być z protestu. Czyli dla-
tego, że dziennikarz potrafi przejmować się         

i to nie tyko sobą”. 
 

Ewa Owsiany  
krakowska reportażystka. 

 
gatunek publicystyczno-literacki. W jego skład 
wchodzą utwory będące sprawozdaniami z rzeczy-
wistych wydarzeń, w których autor najczęściej 
uczestniczył lub których był świadkiem.  
Może podejmować różnorodną tematykę: podróż-
niczą, wojenną, społeczno-obyczajową, polityczną 
oraz sądową. Osobną grupę stanowi reportaż literacki, w którym materiał auten-
tyczny miesza się z fabularną fikcją. Elementy reportażu można odnaleźć we współ-
czesnej prozie narracyjnej: powieści, noweli, opowiadaniu. Pojawił się w drugiej 
połowie XIX wieku, co miało ścisły związek z rozwojem prasy. Jego rolę pełniły 
wcześniej opisy i relacje z podróży, listy i  pamiętniki. 

Przed napisaniem: 

• należy być świadkiem lub słuchaczem opisywanych sytuacji albo dotrzeć do ki ku 
świadków przedstawianego zdarzenia; 

• wydarzenie, które chcemy opisać jest rzeczywiście niecodzienne. 

W trakcie: 

• przynajmniej trzy akapity: wstęp, rozwinięcie, zakończenie; 
• powinien zawierać realne treści; 
• narrator w reportażu może ujawniać własne opinie, oceny mieszając je z informacjami; 
• większe przekonanie czytelnika, że jesteśmy świadkami wydarzenia, uzyskamy gdy 

dodamy cytaty bohaterów; 
• nie ma sztywnego schematu poprawnego reportażu, zazwyczaj ma charakter proble-

mowy; 
• należy również uwzględnić miejsce, czas i akcję oraz godność bohaterów.... 
 

Angelika Łuczak I g 
Źródło: „Terminy literackie na bardzo dobry”.  
Opracowali Barbara i Krzysztof Giermscy.  
Agencja wydawnicza GRAM, Warszawa 2000. 
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W obronie tolerancji religijnej 
 

Co to jest tolerancja? 
Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego, tolerancja to „szacunek dla cudzych poglą-
dów lub wierzeń wyrażający się w dopuszczeniu ich do głosu; wyrozumiałość, pobłażanie, 

wobec jakiegoś zjawiska.” Przejawem tolerancji religijnej będzie zatem szacunek dla wy-

znawców innych religii. 

 

Dlaczego należy bronić tolerancji religijnej? 
Prawo wolności wyznania jest jednym z podstawowych praw gwarantujących człowiekowi 

wolność, jest jednym z podstawowych praw człowieka. Prawa człowieka to pojęcie repre-

zentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wyni-

kające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszal-

ne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane). Państwu przypisu-

je się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw czło-

wieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. 

Mówi o tym Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie 

Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. Jest to również prawo, które gwaran-

tuje Nasza Konstytucja (Rozdz.2 art.53). 

Obrona tolerancji religijnej jest zatem obroną podstawowego prawa przysługującego każ-
demu człowiekowi. Obroną jego wolności i wyrazem szacunku dla każdego z nas.  

Wyobraźmy sobie sytuację, w której od jutra zaczęłoby się prześladować wszystkich tych, 

którzy obchodzą Święta Bożego Narodzenia. Czy nie odebralibyśmy tego jako zamach na 

naszą wolność, odwieczną tradycję, groźne ograniczenie naszej wolności? 

 

Skutki braku tolerancji religijnej. 
Brak tolerancji religijnej zagraża demokracji - równym prawom wszystkich ludzi w danym 

kraju, równym prawom narodów czy wyznawców danej religii na świecie. Brak tolerancji 

religijnej prowadzi zawsze do przemocy. Skrajnym przypadkiem braku tolerancji religijnej 

jest Dżihad - Święta Wojna wypowiedziana przez odłam wyznawców Islamu. Jej przeja-

wem jest szerzący się na świcie terroryzm, atak na World Trade Center w 2001, zamachy   

w Madrycie czy Londynie. Obrona tolerancji religijnej jest zatem obroną pokoju, świata 

bez wojen i przemocy. 

 

Czy istnieją jakieś granice tolerancji religijnej? 
Pamiętajmy o tym, że tolerancja ma swoje granice. Nie możemy dopuścić do takiej sytu-

acji, że jeżeli jest to nawet zgodne z czyjąś religią można dopuszczać się czynów nie zgod-

nych z prawem oraz krzywdzenia innych ludzi w jakikolwiek sposób. Nawet jeżeli religia 

na to zezwala nie możemy przekraczać norm moralnych i prawnych. 

 

Czy należy zatem bronić tolerancji religijnej - tak.  

Czy są jakieś granice tolerancji religijnej - tak. 

 

Magda Hołodok 
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Antoni Chruściel  

pseudonim Monter 

Szanty to marynarskie pieśni, które niegdyś 
zagrzewały marynarzy do ogromnych wysił-

ków. Na żaglowcach każda czynność miała 

określony czas i rytm, inaczej praca wyglądała 

przy stawianiu żagli, pracy przy szotach*, czy 

wciąganiu kotwicy, więc pieśni dobierano do 

odpowiednich funkcji wykonywanych na ża-

glowcach. Szanty mobilizowały załogę do pra-

cy oraz podwyższały morale załogi, dzięki cze-

mu marynarze pracowali wydajniej. 

Pochodzenie szant nie jest jednoznaczne, po-

nieważ powstało zbyt wiele teorii i przypusz-

czeń dotyczących ich początków. Wiemy jed-

nak, że pierwsze pieśni śpiewano już w epoce 

elżbietańskiej, za czasów Magellana i Drake’a.  

Jednak rozkwit szant 

przypada na drugą 
połowę XIX wieku,       

w czasach wielkich 

pocztowych żaglow-

ców, jeszcze szyb-

szych kliprów oraz 

emigracji do Amery-

ki i Australii. Los 

sprawił, że zaczynał 

się wiek pary.  

Podczas wykonywania ciężkich i mozolnych prac na żaglowcach, załodze potrzeb-

na była motywacja. Aby ułatwić wykonywanie tych zadań, żeglarze zaczynali śpiewać 
przenajróżniejsze rytmiczne pieśni, zwane po dziś szantami… 

Z mórz i oceanów zniknęły potężne żaglowce, nie widać już białych żagli u rej, wyłaniają-

cych się znad widnokręgu, lecz szanty przechowywane w sercach morskich romantyków 

przetrwały do dziś… 

Znane dzisiaj szanty powstały na styku 

dwóch kultur: celtyckiej i murzyńskiej. Pieśń 
czarnych niewolników i amerykańskiego 

południa - były grupowym wyznaniem nie-

doli. Często upamiętniały szczególne, dra-

matyczne wydarzenia, czasem obrastające    

w legendę. 

Z racji swojej proweniencji język szant nie 

charakteryzuje się wysokimi walorami po-

etyckimi, piękną frazą, jest językiem pro-

stym, dosadnym, często wulgarnym. Z bie-

giem czasu szanty zmieniły swą formę, ewo-

luowały od historycznych pieśni żeglarskich 

do bardziej powszechnych, przypominają-
cych ballady (tzw. szanta klasyczna). 

SPIN 
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Polska na przełomie lat 70 i 80 XX w. stała 

się jednym z czołowych krajów na świecie, 

jeśli chodzi o szanty w najszerszym ich zna-

czeniu. Najsłynniejsze polskie szanty to m.in. 

„Morskie opowieści” czy „Bitwa”. Do elity 

polskiego środowiska szantowego należą 
m.in. EKT-Gdynia, Mechanic Szanty, Spina-

kery. 

Z mojego punktu widzenia szant naprawdę 
warto słuchać, gdyż wprowadzają słuchacza 

w magiczny, całkiem nowy dla niego świat, 

który pozwala odsłonić całkiem nowe hory-

zonty. Czasem warto odbić się od szarej co-

dzienności i przenieść się na pokład jakiegoś 
żaglowca i usłyszeć głos dziesiątków maryna-

rzy pracujących pod batutą szantymena.* 

Objaśnienia:  

* szoty - lina olinowania ruchomego służąca         

do ustawiania wolnego rogu żagla najkorzystniej 

względem kierunku wiatru. 

* szantymen - osoba (najczęściej doświadczony 

marynarz) na pokładzie, która swoim śpiewem 

nadawała ton i rytm. Mówi się  nawet, że „dobry 

szantymen znający swój fach, jest wart dziesięciu 

ludzi przy linie.” Świadczyło to o jego              

długoletnim doświadczeniu w wykonywaniu     

ciężkich prac na pokładzie. 

 

Krystian Klucznik I g 

Na ekspozycji możemy zobaczyć m.in. film 

Sergia de la Torre „Maquillapolis”, opowia-

dający historię wyzysku kobiet zatrudnio-

nych w przygranicznych fabrykach. Damian 

Ortega przedstawia dwie prace poświęcone 

symbolowi Meksyku - Volkswagenowi gar-

busowi. Rzeźba - szkielet z części samocho-

du oraz film mający oddać „hołd” odcho-

dzącemu do historii pojazdowi.  

Alida Cervantes prezentuje malarskie auto-

portrety, na których przedstawia siebie w 

różnych rolach: dobrej kobiety, czyli kury 

domowej, plażowej piękności i biednej nie-

szczęśliwej dziewczynki.  

W wielu dziełach znajdziemy odniesienia 

do historii lokalnej i tradycji artystycznej. 

Jednym z najczęściej poruszanych wątków 

jest problematyka społeczna i polityczna.   

U wielu twórców mieszkających w Tiluanie 

i San Diego pojawia się motyw politycznej  

i metaforycznej granicy między biednym     

i bogatym światem, a także nierówności 

społecznych i przemocy. Głównym rekwi-

zytem akcji artystycznej przeprowadzonej   

w czasie otwarcia wystawy przez duet per-

formerski Marcela Gina z Monterrev, była 

lina upleciona z ubrań zebranych wśród 

bezdomnych. 

Wśród uczestników znajdują się światowe 

gwiazdy, takie jak Carlos Amorales, Migiel 

Calderon i Daniel Ortega. Wszyscy repre-

zentują młode pokolenie, czyli generację 30

-latków.  

Dlaczego warto wybrać się do Zachęty? 

Ponieważ ta wystawa naprawdę robi duże 

wrażenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ania 

 Gonera 

Nasze wyobrażenia o Meksyku zawsze były 

jednakowe: kapelusze sombrero, pustynie peł-

ne zielonych kaktusów, western, tropiki. Wy-

stawa w warszawskiej Zachęcie dużo odbiega 

od egzotycznego wizerunku Meksyku. Zebrało 

się 40 artystów, za cel mieli jedno: pokazanie 

prawdziwego Meksyku odbiegającego od ste-

reotypu. Zobaczymy tam fotografie, wideo, 

performance, instalację rzeźbiarską, rysunek    

i malarstwo. Prace obracają się głównie wokół 

tematu polityki, biedy slumsów, kobiet zmu-

szanych do ciężkiej pracy, ale znajdziemy tam 

też portrety i autoportrety artystów.  
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Znacie to cudowne uczucie, kiedy jedna chwila sprawia, że zwykłe słowa, jak choćby „dzień 

dobry” stają się symbolem czegoś niesamowitego i cudownie wspaniałego...? Czyż ono nie 

jest genialne? „Są tylko chwile, gdy widzę jasno, jaką drogą mam iść...” (Normalsi). Jedna 

z takich chwil sprawiła, że postanowiłam zaryzykować i umieścić na łamach „Nowej Jedyn-

ki” jeden ze swoich wierszy... Bo szczęściem (i innymi uczuciami też J) trzeba się dzielić... 
Moi mili... Idą święta... Czas wszechobecnej radości oraz zadumy... Życzę wszystkim, by ten 

okres przyniósł Wam spokój, harmonię i moc dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą nadcho-

dzący Nowy Rok :) 

Paulina Neska 

M a ł g o r z a t a  O l s z e w s k a  
Dary 

Niektórzy ludzie są jak dary 
Dary od losu, cudowne dary. 
Dają swą miłość i radość dają 
I cuda wielkie czasem sprawiają. 
Potrafią smutki odgonić wszelkie, 
By życie innych uczynić pięknym, 
Sprawić, by słońce jaśniej świeciło 
I by tym słabszym lepiej się żyło. 

A wizją świata zawsze radosną 
Osłodzą życie, uczynią „wiosną”! 

P a u l i n a  N e s k a 
*** 

Żyje, jak gdyby jutra miało nie być. 
Kocha całym ciałem i nie chce nic kryć. 
Tęskniąc - cierpi męki. 
Godziny udręki. 
Marny jej żywot bez Niego. 
Jedynego, wyśnionego. 
Tego blisko serca bicia 
chce słuchać u kresu życia. 
I sieje zamęt w całym mieście, 
boś posiadł jej serce niewieście. 
Cóż to? Nikły uśmiech lico spowił? 
Tak... Boś Miłość w jej duszy odnowił. 
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* * * 

Od chwili, gdy  ujrzałem Twe oczy, 
Moje Ja po nowej drodze kroczy. 
Piękna innych pań już nie dostrzegam, 
Bo już tylko o Ciebie zabiegam. 
Nie daję innym poznać po sobie, 
Że bez przerwy myślę o Tobie. 
Jednak trudne jest to zdanie... 
Ponieważ - Kocham Cię me kochanie! 
 

Z zabaw poetyckich na języku polskim - Maciek 1g 

        1        

      2            

        3         

    4            

    5            

      6         

        7        

8                 

  9              

Prowadzi: 
Klaudia 

Kamińska 

1. Przynosi prezenty:) 
2. Z kapusty, serwowany w świę-

ta, przepis można znaleźć      
w Panu Tadeuszu:) 

3. Śpiewają je kolędnicy 
4. Ubieramy ją przed świętami 
5. Dzielimy się nim przy stole 

świątecznym 
6. Msza o północy w Wigilię 
7. Pod nią się całujemy, żeby mi-

łość przetrwała:) 
8. Żona szopa:) 
9. Ciągnie sanie Mikołaja 
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Mój pamiętnik 
 

                      część 2 

Nazajutrz nastał kolejny, zwyczajny dzień. Ona poszła do szkoły, on do pracy, ale tak 
naprawdę wśród tej szarej codzienności nie potrafili o sobie zapomnieć. Krysia była 
wstrząśnięta swoim zachowaniem… Nigdy nie postępowała w ten sposób. Lubiła prze-
bywać sama i rzadko kiedy z kimś rozmawiała. Dlaczego więc nie może zapomnieć o 
człowieku, którego spotkała przypadkiem? Nie potrafiła się skupić na lekcjach. Coś ją 
niepokoiło, ale zarazem była ciekawa następnego spotkania. Nie! Ona wręcz nie mogła 
się doczekać kolejnej rozmowy z Markiem. Zastanawiała się, o czym będą rozmawiać, 
gdzie pójdą i czy on także o niej rozmyśla. To stało się tak szybko, tak nagle, a przecież 
oboje zachowują się jakby znali się od zawsze. Kiedy przyszła ze szkoły, zaczęła niecier-
pliwie czekać na chwilę, kiedy zobaczy Marka. Nagle zabrzęczał doskonale znany jej 
sygnał. Dostała smsa: 
,,Jeśli nasz spacer jest nadal aktualny to proponuję się spotkać tam gdzie wczoraj o 
17:00.Co ty na to? Nie masz innych planów?” 
To oczywiście on. Odpisała i zaczęła szykować się do wyjścia. Wychodząc, spotkała 
swoją mamę. 
-Kochanie, a ty gdzie się wybierasz? 
-Ja? Na spacer… niedługo przyjdę. Cały dzień siedzę w domu, muszę się przewietrzyć. 
-Ja dopiero wróciłam z pracy, chciałam prosić cię o pomoc przy kolacji... -powiedziała ze 
zrezygnowaniem  
-Mamo! Przecież za niedługo wracam. Wybieram się tylko na spacer. 
-No dobrze… tylko nie wróć za późno! 
Krysia nie słyszała już ostatnich słów mamy, biegła czym prędzej w umówione miejsce. 
Nie chciała się spóźnić, ani minuty 
Nagle zobaczyła go… czekał na nią radosny i uśmiechnięty. Nie mogła się doczekać, aby 
wreszcie z nim porozmawiać. Jednak to on pierwszy się odezwał: 
-Cześć! To co - idziemy się przejść? - powiedział, nie odrywając od niej wzroku. 
-Jasne. Jak minął dzień? Pogoda coraz gorsza, idzie zima. 
-Dzień jak zawsze pracowity. Wiesz, nie mogłem się doczekać naszego spotkania - wy-
znał 
-Naprawdę? Ciekawe dlaczego? 
-Może dlatego, że jesteś tak niezwykłą osobą, z którą świetnie mi się rozmawia… 
- hehe… Zaraz mi powiesz, że tęskniłeś, a w to już, wybacz, ale nie uwierzę. 
Marek złapał Krysię mocno za rękę i przyciągnął ku sobie... 
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       -Teraz mogę ci jedynie powiedzieć, że jesteś piękna! 
Uwolnił ją z uścisku, dalej trzymając dziewczynę za rękę. Krysia była zdziwiona jego 
zachowaniem. Nie wiedziała co powiedzieć, ale podobały jej się słowa Marka. Nie miała 
pojęcia jednak, czy żartował, czy tez mówił prawdę... Nie myślała o tym zbyt długo. 
Zaczarował ją swoimi słowami, głosem i tym przepięknym spojrzeniem… Była szczęśli-
wa, a w jej sercu fruwało pełno nieznośnych motylków. Dlaczego? Dlaczego czuję się 
taka radosna?  

Tego dnia rozmawiali dosłownie o wszystkim. ,,Kim jest ten człowiek, który 
tak doskonale mnie rozumie?” - myślała. Choć robiło się coraz zimniej, oni nie zwracali 
na to uwagi. Nie widzieli niczego prócz siebie nawzajem. Nim się zorientowała, minęły 
dwie godziny… 
-Jejku! Jest już strasznie późno! Muszę iść, bo obiecałam mamie, że pomogę jej przy goto-
waniu. 
- Masz rację, ja też mam jeszcze dzisiaj masę pracy. Jednak tak cudownie mi się z tobą 
rozmawiało, że zapomniałem o całym świecie. 
Krysia znowu się zarumieniła. Nikt, nigdy nie mówił tak do niej…  
Kiedy musieli się pożegnać, Marek, tak jak wcześniej, przyciągnął delikatnie Krysię do 
siebie, ale tym razem leciutko całując ją w usta... Delikatnie dotknął swoimi wargami   
jej warg, a ona jakby przeniosła się do innego świata… Nogi ugięły się 
pod nią, a serce łomotało jak nigdy. Nagle oprzytomniała                          
i cicho odezwała się…     
 
cdn 

*** 

O Tobie i wierszach 
 
 
 
Dotyk Twej skóry najostrzejszy 
Jest jak promień słońca najdelikatniejszy... 
Brąz Twych oczu nieprzenikniony 
I wygląd Twej figury, jakby wyśniony. 
Wszystko to jakby było nieprawdą... 
Nie tylko w mym wierszu uczynię Cię sławną, 
Bo chcę, by każdy poznał Twą osobowość, 
Żeby zaznał spokoju i uczucia miłości... 
Lub też wszystkiego, co sobie tylko wymarzy... 
I życzę mu tego, niech to się zdarzy. 
Lecz niech nie zabiera mi Cię w całości, 
Niech zostawi mi skrawek Twej osobowości. 
Skrawek najmilszy i poszukiwany, 
Ale na szczęście dobrze schowany. 

Bo strata by to była i wieczne katusze 
Gdybym na zawsze stracił Twą duszę. 
Nie mogę stracić, co w Tobie najpiękniejsze... 
Opisują to te słowa dzisiejsze, 
W których serce i wieczność odbija posłuchanie 
I tych słów takie jest zadanie, 
Byś wiedziała, iż tęsknię stale... 
I chyba nie mogę Cię przestać kochać wcale. 
No cóż – tak to jest jak kobieta zawróci w głowie. 
I widać to tutaj, w mym każdym słowie. 
Widać to w każdej strofie i wersie, 
Że, gdy siedząc tutaj i pisząc swe wiersze, 
Myślami jestem daleko, przy Tobie… 
I szepczę Ci tęsknie w rymowanej mowie, 
By zakończyć wiersz w sposób wyśniony, 
I poczuć dotyk Twych ust wymarzony 
I ujrzeć w Twych oczach słowo „My” 
O takich rzeczach nawet nie śnią sny...  
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Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do 
lektury już drugiego wydania „Szachmatów”.  

Dziś pragnę przedstawić w skrócie, jak wyglądała  
rewolucja w świecie szachowym, która przypadła  

na przełom XVIII i XIX wieku.  

 

Okres ten przez wielu nazywany jest „renesansem szachowym”. Właśnie w tym czasie zainte-

resowanie „królewską grą” wzrosło i szachy stały się bardzo popularną rozrywką. Powstawały 

lokale, gdzie można było zjeść, napić się, pogawędzić w miłym towarzystwie a także zagrać 
partyjkę... Życie w wielu miasteczkach toczyło się właśnie w takich miejscach, gdzie po go-

dzinach pracy ludzie spotykali się i poświęcali intelektualnej rozrywce, która wówczas była 

bardzo modna.  

Każdy taki klub miał swojego „mistrza” gracza, który był najsilniejszym zawodnikiem w oko-

licy. Wielkim wyczynem było pokonanie tego mistrza i odebranie mu umownego tytułu,        

a kolejnym ciekawym wydarzeniem była konfrontacja gracza przyjezdnego z tutejszymi naj-

silniejszymi zawodnikami. Często byli to zwykli gracze, bądź prawdziwi mistrzowie, których 

cechowała skromność i pokonany często nawet nie wiedział, z kim przegrał swoją partię.  

Słynny arcymistrz niemiecki Adolf Anderssen, zwycięzca 1-szego międzynarodowego turnie-

ju naszej epoki, rozegranego w Londynie w 1851 r., powracał pewnego razu do swego rodzin-

nego miasta Wrocławia. W drodze tej, nie wiadomo, czy z powodu zmiany rozkładu jazdy, 

spóźnienia pociągu, czy po prostu jakiejś „strategicznej pomyłki” mistrz Anderssen znalazł się 
niespodziewanie wieczorem w małym miasteczku, leżącym na uboczu od głównego szlaku, 

skąd następny odpowiadający mu pociąg odjeżdżał dopiero na drugi dzień rano. Cóż miał 

zatem robić mistrz szachowy w tak beznadziejnej sytuacji?... Anderssen pospieszył nie-

zwłocznie do miejscowego klubu szachowego, po przybyciu jednak na miejsce nie przedsta-

wił się, zachowując ścisłe „Incognito”. Dość łatwo udało mu się namówić mistrza klubu na 

jedna partię, którą oczywiście szybko wygrał. Wobec tego zaproponował partnerowi w na-

stępnej partii gońca „for” i tę jednak wygrał w krótkim czasie. Z kolei zaproponował wieżę 
„for”, ponieważ jednak i tym razem bardzo szybko odniósł zwycięstwo – nie pozostawiało już 
mistrzowi nic innego, jak w 4-tej partii dać przeciwnikowi hetman „for”. Po przegraniu i w tej 

partii lokalny champion westchnął z głębi serca: „Jestem tu najlepszym szachistą i nigdy jesz-

cze nie zdarzyło mi się, aby ktoś dawał mi hetmana „for”... Jak się pan właściwie nazywa?” 

„Anderssen – padła odpowiedź. „Ach, tak! Ten słynny Anderssen! To nic dziwnego, że pan 

mógł mi śmiało dać hetmana „for”!” „Ależ nie, panie – odpowiedział Anderssen – Ja nie je-

stem tym Anderssenem, ale tylko trochę go znam. Jeden z moich przyjaciół, który zawsze 

daje mi hetmana „for” jest jego przyjacielem i Anderssen jemu właśnie daje hetmana „for”. 
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Jednak rozgrywki szachowe nie ograniczały się do lokalnych turniejów. Wraz ze wzrostem 

popularności szachów powstawały  turnieje krajowe, międzynarodowe aż pokuszono się     
o wyłonienie najlepszego szachisty świata. W XIX i w pierwszej połowie XX wieku mecze 

mistrzowskie odbywały się w oparciu o bardzo nieformalne zasady. Szachista, który uważał 

się za silniejszego od aktualnego mistrza świata po prostu wyzywał go na szachowy pojedy-

nek. Nie istniał formalny system kwalifikacji. Zasady rozgrywania meczów nie były sztyw-

no ustalone i były przedmiotem czasami bardzo trudnych negocjacji, w których decydujący 

głos miał zazwyczaj aktualny mistrz świata. Z tego powodu niektórzy wybitni szachiści 

(m.in. najwybitniejszy polski arcymistrz Akiba Rubinstein), którzy aspirowali do tytułu mi-

strza takiej szansy byli pozbawieni. Niemniej, powszechnie uważa się, że nieformalny sys-

tem działał skutecznie i wyłaniał mistrzów, którzy rzeczywiście byli najsilniejszymi gracza-

mi swoich czasów. 

• Alexander Deschapelles            

w latach 1800-1821.  

• Louis de la Bourdonnais           

w latach 1821-1840. W 1821 

pokonał Deschapellesa +6 -1=0. 

Potwierdził swój prymat w mec-

zach z Aleksandrem McDon-

nellem w 1934 roku.  

• Howard Staunton w latach     

1843-1851. Po śmierci la Bour-

donnaisa (1840) dwóch szachi-

stów uważano za najwybitniej-

szych, Howarda Stauntona         

i Pierre’a Saint-Amanta. W 

1843 roku Staunton pokonał 

Saint-Amanta +11 -6 =4.  

• Adolf Anderssen w latach      

1851-1858, zwycięzca pierwsze-

go międzynarodowego turnieju, 

rozegranego w 1851 roku w 

Londynie. W półfinale tego 

turnieju niespodziewanie      

rozgromił głównego faworyta 

Stauntona (+4 -1 =0),           

zawody rozgrywano systemem 

pucharowym. 

• Paul Morphy w latach 1858-

1884. W 1858 roku w Paryżu 

pokonał Anderssena +7 -2 =2.  

Za pierwszy oficjalny mecz o tytuł mistrza uważa się ten rozegrany w 1886 roku, w którym 

Wilhelm Steinitz pokonał Johannesa Zukertorta.  

Umieszczona powyżej lista przedstawia chronologicznie oficjalnych mistrzów świata.     

Sylwetka każdego z nich będzie szczegółowo omawiana przeze mnie w następnych nume-

rach „Nowej Jedynki”. 

Mateusz Lewandowski IG     

Niekwestionowani mistrzowie świata  
 

• Wilhelm Steinitz, 1886 -1894 

• Emanuel Laser, 1894-1921 

• Jose Raul Capablanca, 1921-1927 

• Aleksander Alechin,                         
1927-1935 i 1937-1946 

• Max Euwe, 1935-1937 

• Michaił Botwinnik, 1948-1957,  
1958-1960 i 1961-1963 

• Wasilij Smysłow, 1957-1958 

• Michaił Tal, 1960-1961 

• Tiran Petrosjan, 1963-1969 

• Borys Spalski, 1969-1972 

• Robert Fischer, 1972-1975 

• Anatolij Karpow, 1975-1985 

• Garbi Kasparow, 1985-1993 

• Wladimir Kramnik, 2006-2007 

• Viswanathan Anand, 2007-nadal 
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czyli malarstwo flamandzkie w całej okazałości 

W Narodowym wielkie wydarzenie! Wystawione zostały obrazy 
najwybitniejszych osobowości - plejady wybitnych mistrzów ma-
larstwa flamandzkiego, m.in. Rubens, van Dyck, Jordanes, Boel 
czy De Vos. Byli to malarze historii religijnych i mitologicznych, 
portreciści, mistrzowie pejzażu, specjaliści od martwych natur     
i przedstawień zwierząt, malarze rodzajowych scen plebejskich. 
Obrazy zostały przywiezione z Wiednia, Poznania, Wrocławia 
jednak większość pochodzi ze zbiorów muzeum w Warszawie. 

Całe malarstwo flamandzkie odznacza się wielkim bogactwem. Wzniosły 
heroiczny patos istnieje obok rodzajowego realizmu, iluzjonizmu w oddaniu 
zmysłowości i witalności, form natury i świata ludzkiego. Szuka ono jednak 
nie tylko „uczty dla oka”, ale i pouczenia filozoficznego, moralnego, religij-
nego, przekazując treści symboliczne, zgodnie z etyką humanistów i kontr-
reformacyjną ideologią teologów. Cechy te ujawniają się w każdym gatunku 
malarstwa flamandzkiego.  

Zgodnie z podziałem gatunkowym została zaaranżowana cała wystawa. Jest 
ona podzielona na pewne sekcje. Pierwsza z nich to Storia (historia), czyli 
wielkie i małe historie, gdzie zobaczymy obrazy religijne, alegoryczne i mi-
tologiczne. Obrazem otwierającym ten rozdział jest „Ścięcie młodej niewia-
sty ”Abrahama van Diepembeck z 1640 roku. Najbardziej ujmującym obra-
zem jest „Święta rodzina z małym świętym Janem Chrzcicielem, jego rodzi-
cami i aniołem” z 1616 roku.  

Następnie przechodzimy w Świat zmysłów -  mitologiczne sceny rodzajo-
we, gdzie zobaczymy obrazy o tematyce bachicznej lub pastoralnej oraz ob-
razy odnoszące te mitologiczne wyobrażenia do idealizowanej wizji wiej-
skiego życia ówczesnych Niderlandów. Tu zwracamy uwagę na obraz Ru-
bensa „Pijany Sylen” z 1611 r., jednak nie same postacie wywierają na nas 
wielki zachwyt, ale naczynia, które swoim blaskiem, przejrzystością spra-
wiają wrażenie realistycznych. 

Kolejny etap to Bogaty świat zwierząt, gdzie ukazana jest fascynacja 
mistrzów flamandzkich barwnością i witalnością ptactwa i zwierząt domo-
wych, dzikich, wyrażana w takich obrazach jak: „Koncerty ptasie”, 
„Spiżarnie”, „Trofea myśliwskie”, „Polowania”. 

Autoportret ze słonecznikiem 
Van Dyck 
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Królestwo Flory i Cerery. 
Tu znajdziemy naukę moralną natury, czyli 
kwiaty i owoce, gdzie oglądamy rozkwit nurtu 
malarstwa martwych natur, zwłaszcza tych          
z kwiatami i owocami z całym ich przepychem 
barw i kształtów, ale i wyrazistym poczuciem 
religijnym, moralistycznym lub filozoficznym. 

Następnie przechodzimy w świat Malarstwa 
krajobrazowego. To malownicza przyroda, 
gdzie prezentują się różne wizje natury: dzikiej, 
nieujarzmionej, groźnej, ale też przekształcanej, 
poddanej działaniu człowieka (pejzaże parkowe), 
wreszcie - wizje malownicze, osobliwe, szukające 
w świecie przyrody efektów wielobarwności.  

Portrety oficjalne i prywatne. 

Kolejny etap naszej wędrówki to świat wizerun-
ku dworskiego oraz mniej sformalizowane por-
trety rodzinne, przedstawienia kolekcjonerów 
oraz portrety o półrodzajowym charakterze. 

Cała wystawę zamyka odrębny dział, czyli Malarstwo gabinetowe. Prezentowane 
są tu specyficzne niderlandzkie typy obrazów kolekcjonerskich, ukazujących pejzaże   
z historiami, martwe natury, wnętrza architektoniczne, a zwłaszcza sceny z życia gmi-
nu, chłopstwa lub plebsu - brutalne w swym drastycznym naturalizmie, lecz malarsko 
niezwykle efektowne.                                                                                                                      

I tu kończy się nasza wycieczka po świecie malarstwa  flamandzkiego. 

 

Wystawa      
zorganizowana 
w Warszawskim 
Muzeum        
Narodowym     
to porywające 
widowisko,      
na którym      
każdy powinien 
się znaleźć     
bez względu na 
własne prefe-
rencje. Jest 
obowiązkowa.  

Trwa do              
30 XII 2007 r.  

 

Ania Gonera 
 

Paul Rubens, Trzy gracje (u góry)  
Pijany Sylen (na dole) 
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Już tytuł wskazuje, że na pogrzebie nie uświadczymy tylko opła-

kiwania zmarłego członka rodziny, ale komplikacji w życiu ży-

jących. Pogrzeb jako temat komedii jest w miarę powszechny,   

a zjazd rodziny, która nie widziała się przez dłuższy okres czasu, 

zawsze kończy się wypłynięciem ukrywanych od lat tajemnic     

i uprzedzeń. Tak jest i w najnowszym filmie Franka Oza,         

a poszczególne elementy wychodzą lepiej lub gorzej.  

Obraz kręci się wokół zmarłego seniora rodu. Cała rodzina przy-

bywa na pogrzeb, w tym: Daniel (Matthew Macfadyen) - nie-

spełniony pisarz, żyjący w cieniu swego brata, Robert (Rupert 

Grave) - sławny aktor mieszkający w Nowym Jorku i rzadko 

odwiedzający rodzinę, Martha (Daisy Donovan) - kuzynka, któ-

ra przyjeżdża ze swoim narzeczonym Simonem (Alan Dudyk)     

i bardzo chce wywrzeć dobre wrażenie na swoim ojcu oraz wię-
cej spokrewnionych indywiduów. Jak nie trudno się domyślić, 
każda z postaci zmieni tor przebiegu uroczystości, a tymczasem 

pojawienie się zagadkowego nieznajomego, który grozi wyja-

wieniem skrywanej tajemnicy rodzinnej, sprawi, że bracia mu-

szą połączyć siły, aby nie dopuścić do skandalu.  

Zgon na pogrzebie jest typowym przykładem czarnej angielskiej 

komedii. Wszystko byłoby dobrze, gdyby twórcy nie potykali 

się, miejscami serwując widzowi humor rodem z American Pie. 

Spośród wielu historii twórcom nie udało się znaleźć złotego 

środka, niektóre nadmiernie rozwijając, a niektórym poświęcając 

zbyt mało czasu. Jednak nawet to nie jest w stanie przeszkodzić 
śmietance brytyjskich aktorów w przykuciu uwagi widza na całe 

półtorej godziny.  

Zgon na pogrzebie jest sprawnie wyreżyserowaną i zrealizowa-

ną, lekką, ironiczną  komedią. Profesjonalizm aktorów tuszuje 

wpadki scenarzysty, a wpływy czarnych komedii usprawniają 
odbiór filmu i odróżniają go od produkowanych masowo żenują-
cych amerykańskich obrazów.    

Ewa Struniawska IG 

Tytuł:  

Zgon na pogrzebie  
(Heath At a Funeral) 

Gatunek:  

Komedia  

Produkcja:  

Niemcy, USA,  

Wielka Brytania  

Reżyser: Frank Oz 

Scenariusz:  

Dean Craig 



 23 

 

Załatwiaczka 
Autor: Milena Wójtowicz 

Wydawnictwo: Fabryka Słów, rok wydania: 2007 
Autorka książki już na okładce chce nas przekonać, że czytelnika czeka pełna humoru, nagłych 

zwrotów akcji i rozterek życiowych bohaterki - fantastyczna historia z wampirami oraz czaro-

dziejami w tle. Nie wszystkie z zapowiedzianych atrakcji są w zasięgu odbiorcy, a powieść 
sprawdza się bardziej, jako zbiór opowiadań, a nie pełna historia. Główną bohaterką jest Mał-

gorzata Brzeska, Polka studiująca w Anglii, konkretniej w miasteczku Exeter. W spadku po 

pewnej uroczej staruszce dostaje dom oraz pracę. Otóż Małgorzata jest tytułową załatwiaczką. 

Dosadnie mówiąc, musi zrobić wszystko, czego zażyczą sobie ludzie (bądź też inne stworze-

nia) znające formułkę. Ze względu na względną bezpłatność jej usług (Firma pobiera za nie 

ukryte koszty) jest bardzo zajęta, a żyje jedynie dzięki tabletkom, które pozwalają jej funkcjo-

nować bez snu przez kilka dni, a nawet tygodni. Kiedyś Miss Studentek, teraz nie znajduje 

czasu na życie osobiste, a dbanie o wygląd stanowi dla niej zbędny przywilej. Nie widząc per-

spektyw na wywiązanie się z kontraktu z Firmą (opiewającego na dziesięć lat) stara się pogo-

dzić z własnym losem, a nawet go polubić. Właśnie świadkiem tych rozterek jesteśmy podczas 

czytania. Małgorzata pozostaje w bliższej zażyłości z Philipem, przystojnym, czarującym 

krwiopijcą, na którego urok jest odporna. Niestety tylko ona posiada ten przywilej, co przyspo-

rzy w przyszłości wiele kłopotów bohaterce i jej znajomym. Drugim z jej bliższych znajomych 

jest czarodziej Ben, który wbrew panującym stereotypom (Ilu czarodziejów potrzeba do wkrę-

cenia żarówki? Jednego. A czy ten czarodziej wkręci żarówkę? Nie, zrobi to jego ego.) Jest 

pracowity oraz wręcz chorobliwie oddany swojemu miasteczku, czemu wyraz daje w uczestni-

czeniu we wszelkich możliwych spotkaniach i organizacjach.             

Książka jest zbiorem opowiadań, które łączą się za pomocą rzeczonych postaci, co stanowi 

największy jej minus.  Powtarzalność pewnych komunikatów (czarodzieje, jako żądne władzy i 

samolubne stworzenia), informacji (Philip-amator kobiecych szyj), czy utyskiwań (biedne jest 

życie załatwiacz ki) irytuje, gdy ich systematyczne pojawianie się, co kilka stron stanowi nie-

odłączny element powieści. Niektóre aspekty historii wydają się czasami niepotrzebne i nic nie 

wnoszące (wyjazd do Polski), a postaciom brak pewnego ludzkiego czynnika, który przybliżył-

by ich czytelnikowi i pozwolił się z nim utożsamiać. Nie można jednak odmówić Wójtowicz 

umiejętnego prowadzenia książki w sposób lekki i zabawny. Opisy miejsc nie wydają się naj-

ważniejszymi z elementów, ale spełniają swoje zadanie ukazując typowe angielskie miastecz-

ko. Zadziwiające jest jednak, że np. w przypadku wyjazdu do Polski, czytelnik nie uświadczy 

zbytniej zmiany w opisie otoczenia. Także połączenie świata fantastycznego z rzeczywistością 
(po co uczyć się zaklęć, skoro można nagrać je na mp3 i wcisnąć play?) Zasługuje na pochwa-

łę, gdyż wydaje się naturalne, a jest także doskonałym aspektem humorystycznym. Humor 

właśnie jest tym, co broni się w tej książce. Cyniczne podejście głównej bohaterki, oraz jej 

ironiczne komentarze, które wprawiają w osłupienie jej rozmówców (na stwierdzenie, że wy-

niszcza się, stosując tyle tabletek, odpowiada, że za kilka lat po prostu wymieni sobie kilka 

organów) wywołują uśmiech na twarzy (chociaż zdecydowanie nie jest to radosny śmiech). 

Czasami autorce udaje się także przybliżyć czytelnikowi postać Małgorzaty i jej małe zwycię-
stwa (spanie po 3 godziny dziennie, randka) przeżywamy razem z nią, choć wiemy, jak to się 
skończy. Brak jednak zamknięcia pewnych kwestii z życia bohaterki, co uwydatnia brak pomy-

słu autorki na całość historii.                      

Książka wygrywa, jako historia humoru i lekkości o tym innym świecie. Nie spełnia jednak 

oczekiwań, jako opowieść fantastyczna z lekką nutą horroru i akcji. Od przygód bohaterki od-

dziela nas mur, który tylko czasem udaje się czytelnikowi zburzyć, jej uczucia nie spędzają snu 

z powiek, a powtarzanie schematów irytuje przy czytaniu całej książki za jednym zamachem. 

Pozostaje, więc jedynie lekkim deserem świątecznym, który szybko zostanie zjedzony i zapo-

mniany, chociaż pozostawia na ustach miły posmak.  

Ewa Struniawska. 



24  

 

 

Biegnie zziajany pies przez pustynię i myśli: 

- Jak zaraz nie znajdę jakiegoś drzewa, to się posikam! 

Co myśli kura uciekająca przed kogutem? 

„zrobię jeszcze trzy okrążenia, żeby nie pomyślał, że łatwa jestem”. 

Pacjentowi wydawało się, że pod jego 

łóżkiem są potwory. 

Po wielu seansach, niezadowolony        

z braku poprawy, zrezygnował ze   

swojego terapeuty. Po pewnym czasie 

spotyka go na ulicy: 

- Nawet pan nie wie, jak świetnie się 

czuję. Poszedłem do innego lekarza      

i on mnie wyleczył w ciągu jednej sesji. 

- Jak on to zrobił? 

- Kazał mi obciąć nogi od łóżka. 

Jaka jest różnica między Szkotem a Anglikiem, którzy nagle wyłysieli? 

 Zasadnicza. Anglik kupi sobie bowiem cylinder, a Szkot sprzeda grzebień... 

W kawiarni dwaj młodzi Szkoci pilnie przyglądają się dwóm dziewczętom... 

- Podejdziemy? – pyta pierwszy. 

- Tak, ale trochę poczekajmy. 

- Dlaczego? 

- Niech przedtem zapłacą rachunek... 

Kącik prowadzi:  

Paula Neska 

Szkot, który właśnie przestudiował jadłospis i ceny w restauracji, 

zwraca się do partnerki z czarującym uśmiechem: 

- No i co dziś zjemy, kochany grubasku? 


