Numer 1
IX- XII.2007
Cena: 0 zł
W numerze:
Temat numeru

Sławni Podkowianie
Pola Gojawiczyńska
Zwierzaki
Wiewiórka
Kultura
Recenzja filmu
Katyń. Post mortem.
Recenzja filmu
Hotel Ruanda
Kto dostał nagrodę
literacką Nike?
Sport
Curling
Rozrywka
Humor z zeszytów
szkolnych

Cześć, witam was w nowym numerze Wiewiór. Ku mojemu zadowoleniu
nasza gazetka odradza się jak feniks z popiołów. Co znajdziecie kolejnej
jej odsłonie? Nawiązując do tematyki zaduszkowej chcieliśmy
wspomnieć tak ważny dla Polskiej historii temat Katynia. Przybliżymy
zarówno fakty w artykule historycznym jak i nowy film Andrzeja Wajdy pt.
”Katyń”. Tradycyjnie opowiemy wam o kolejnej sławnej postaci z
Podkowy Leśnej i napiszemy co dzieje się w kulturze. W dziale zwierzaki
dowiecie się dlaczego tak lubimy wiewiórki :).
Ponieważ zima zbliża się do nas wielkimi krokami, warto jest zobaczyć
jakie są ciekawe sporty zimowe – tym razem proponujemy curling.
.

Wstępniak
Z przyjemnością oddajemy pierwszy w tym roku szkolnym numer gazetki. W tym wydaniu
postanowiliśmy zająć bardzo poważnym tematem jakim jest sprawa Katyńska.
Chciałbym przypomnieć również, że trwa rozbudowa strony WWW szkoły : www.wiewiory.edu.pl.
Na bieżąco dodawane są zdjęcia z wycieczek i uroczystości szkolnych. Zachęcam wszystkich do
nadsyłania zdjęć z życia szkoły oraz poszczególnych klas w celu umieszczenia na stronie WWW.
Mam nadzieję, iż niebawem również „Kołek” zaprezentuje nam film z życia szkoły, który będziemy
mogli umieścić jako film reklamowy na naszej stronie (trzymam za słowo ☺).
Na stronie szkoły w sekcji „Informacje/gazetka” znajdziecie także archiwalne numery naszej
gazetki. Pojawiły się również nowe przydatne materiały dla licealistów.
Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w przygotowaniu kolejnych numerów gazetki szkolnej
co może pozytywnie wpłynąć na wygląd i zawartość merytoryczną naszej gazetki. Gazetka
będzie przygotowywana głównie w piątki, lecz artykuły czy propozycje nowych działów możecie
podsyłać także mailem lub przynosić w formie cyfrowej.
Życzę miłej lektury.
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H i s t o r ia
9 kwietnia 1940 r.: „Piąta rano. Od świtu dzień rozpoczął
się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w celkach (straszne!).
Przywieziono gdzieś do lasku; coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa
rewizja. Zabrano zegarek na którym była godzina 6:30”

Ostatni zapis majora Adama Solskiego prowadzącego pamiętnik
w obozie w Kozielsku. Ciało majora odnaleziono trzy lata później
w lasku katyńskim.

Sprawa lasku w Katyniu część pierwsza.
Problemy dotyczące zbrodni dokonanej
w Katyniu, nadużyć i fałszerstw władz zarówno
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jak i Związku
Radzieckiego, przy bierności Zachodu, budzą po dziś
dzień powszechne zainteresowanie opinii publicznej.
Przykładem jest obecnie emitowany na ekranach kin
film Andrzeja Wajdy „ Katyń”. Reżyser, syn kapitana
Jakuba Wajdy (Kawalera Krzyża Srebrnego Orderu
Virtuti Militari uczestnika kampanii wrześniowej
1939 r.) zamordowanego w lesie katyńskim,
opowiada w nim o cierpieniu i dramacie wielu rodzin
katyńskich, o kłamstwie które zmusiło do milczenia
wielu ludzi przez pół wieku .
Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia
sprawy katyńskiej. Ze względu na złożoność sprawy
podzielony został na dwie części. Pierwsza obejmuje
lata od pierwszej wzmianki o odkryciu grobów po
zaprezentowanie oficjalnych sprawozdań komisji
z miejsca mordu, zarysowanie ogólnej sytuacji
politycznej Polski podczas drugiej wojny światowej.
W części drugiej zarysowane zostaną perypetie
sprawy Katynia w okresie PRL-u.
Latem 1942 roku grupa Polaków
zatrudnionych w niemieckich oddziałach „TODTA”
stacjonujących w okolicach Smoleńska została
poinformowana przez miejscowa ludność, że w
lasach Katynia, w rejonie „Kosogór” nad brzegami
Dniepru, 15 km na zachód od Smoleńska, przed kilku
laty mordowano Polaków. Robotnicy rozpoczęli
prywatne śledztwo, lecz ze względu na
przemieszczenie ich oddziałów w inny rejon musieli
odejść. Na jednych z pagórków pozostawili dwa
brzozowe krzyże. Sprawa znaleziska zamarła, a
niemieckie władze informowane o odkryciu nie
wykazywały zainteresowania sprawą. 18 lutego 1943
roku pod nadzorem dowództwa niemieckiej armii
„Środek” odbyła się pierwsza próbna ekshumacja ciał

znalezionych w lasach Katynia. Po pracach
wstępnych rozpoczęto ekshumację na wielką skalę.
W nocy z 12-13 kwietnia 1943 roku radio niemieckie
ogłosiło we wszystkich programach zagranicznych
oficjalną wiadomość o odkryciu masowych grobów
oficerów polskich znalezionych w lesie katyńskim.
Na odpowiedź Moskwy nie trzeba było długo czekać.
Dwa dni później radio moskiewskie nadało oficjalny
komunikat, w którym całkowitą winą za dokonanie
mordu w Katyniu obarczono faszystowskie Niemcy.
Od tego momentu zaczyna się jedna z największych
mistyfikacji okresu wojennego i powojennego. Kto był
odpowiedzialny za zamordowanie oficerów polskich

osadzonych w obozach jenieckich na terytorium
ZSRR?, komu zależało na fałszowaniu i zacieraniu
przez długie lata prawdy o Katyniu?.
W
świetle
dzisiejszych
badań
niepodważalne jest, iż zbrodni dokonało radzieckie
NKWD przy rozkazie odgórnym samego Józefa
Stalina. Przez prawie pół wieku pomimo fałszerstw
dokonywanych przez władze radzieckie, temat
„Katyń” był tematem tak drażliwym politycznie,
że postanowiono o nim milczeć. Niestety na tej
niechlubnej karcie historii zapisali się również politycy
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, którzy przez lata

sprawę traktowali jak temat tabu. Kraje zachodnie
dysponujące pewnymi informacjami i relacjami
z miejsca zbrodnii katyńskiej przyjęły bezpieczną
taktykę non possumus. Tragizm Katynia polega
również na tym, iż prawda o tym, że ok. 5000
oficerów polskich zostało zgładzonych przez NKWD
przez wiele lat nie mogła doczekać się ujawnienia.
Jednakże by odpowiedzieć na pytanie,
komu zależało na zatarciu prawdy należy przedstawić
kilka bardzo ważnych faktów dotyczących sprawy
Katynia w trakcie drugiej wojny światowej
i w okresie powojennym.

typu był w owym czasie stosowany przez armie
radziecką. Przy ofiarach znaleziono pamiętniki,
sowieckie gazety, przy czym ostatnia data znaleziona
w tych dokumentach to 6 maja 1940 roku. Prace
badawcze zakończono w kwietniu 1943 roku oficjalnie
z powodu zbliżającej się ofensywy radzieckiej.
Sprawozdanie trzech komisji stwierdzające winę
radzieckiego NKWD było przez wiele lat
kwestionowane i odrzucane jako dowód w sprawie
masakry katyńskiej.
Od momentu zajęcia badanych terenów przez
wojska Armii Czerwonej rozpoczyna się drugi etap
sprawy Katynia. Od jesieni 1943 roku do stycznia
1944 roku prowadziła prace badawcze specjalna
komisja radziecka. W skład komisji jako
przewodniczący wszedł doktor Nikołaj Burdenko.
To od jego nazwiska w latach powojennych
sprawozdanie
radzieckie
zaczęto
nazywać
sprawozdaniem Burdenki. Z osobą przewodniczącego
oprócz sprawozdania wiąże się jeszcze jedno
wymowne zdarzenie. Po wojnie w 1946 roku
umierający Burdendo wyznał swojemu przyjacielowi
prof. dr med. Olszańskiemu:
„…Jest rzeczą pewną, że istnieją inne Katynie i że zostaną
odkryte[...].Byliśmy zobowiązani przygotować formalne podstawy
dla oskarżenia niemieckiego[...].Wszystkie ciała spoczywały tam
od czterech lat. Śmierć nastąpiła w 1940 roku[...].Nasi towarzysze
z NKWD popełnili błąd”.

28 kwietnia 1943 roku na miejsce zbrodni
przybyła Międzynarodowa Komisja specjalistów
medycyny sądowej. W tym samym czasie działały już
dwie inne komisje: komisja specjalistów niemieckich
oraz zespół Polskiego Czerwonego Krzyża.
Po oględzinach grobów, niektórych ekshumowanych
zwłok oraz przesłuchaniu świadków komisje podpisały
sprawozdanie z badań. Wnioski końcowe trzech
komisji zgadzają się co do tego, że znalezione
w Katyniu ofiary zabito i pogrzebano na trzy lata
przed ekshumacją - w przybliżeniu wiosną 1940 roku.
Po zestawieniu dowodów stwierdzono, że wszystkie
ofiary znajdujące się w grobach pochodziły
z radzieckiego obozu jeńców w Kozielsku
i zamordowane zostały na długo przed zajęciem tego
terenu przez wojska hitlerowskie. Zabici mieli na
sobie zimowe mundury, a w grobach nie było
owadów, co wykluczało sowiecką wersję, iż zrobili to
Niemcy latem 1941 r. lub wczesną jesienią. Komisje
stwierdziły ponadto, że śmierć oficerów nastąpiła po
strzale w tył głowy. Na rękach ofiar znaleziono
rosyjskie liny, a na ciałach niektórych widoczne były
rany zadane bagnetami czworokątnymi. Bagnet tego

W okresie PRL wyznanie doktora Burdenki nie
zostało zamieszczone w żadnej oficjalnej publikacji
dotyczącej sprawy mordu w Katyniu, a publicyści oraz
politycy polscy dawali wiarę wersji radzieckiego
sprawozdania, chociaż jej przewodniczący jasno
określił, czym kierowano się podczas jego
sporządzania. Pewnym wytłumaczeniem dla
polityków polskich okresu PRL może być
nieznajomość
owej
wypowiedzi
doktora
(choć przypuszczam, że ją znali). Trudno jednak
wytłumaczyć fakt przyjęcia przez nich tak
niedorzecznego, sfałszowanego obrazu mordu
katyńskiego jak to przedstawione w sprawozdaniu
radzieckim.
Z dość nieprawdopodobnych zeznań
świadków oraz z badań niektórych grobów, komisja
sowiecka sporządziła sprawozdanie oraz wnioski
końcowe, z których wynika, że jesienią 1941 roku
w lesie katyńskim niemieckie władze okupacyjne
dokonały masowego mordu na jeńcach polskich.
W raporcie znalazło się również wytłumaczenie,
dlaczego Niemcy po odkryciu grobów tak nagłośnili
sprawę. Według sowietów:
„…W związku z pogorszeniem się dla Niemiec na początku roku
1943 ogólnej sytuacji wojennej i politycznej, niemieckie władze
okupacyjne przedsięwzięły w celach prowokacyjnych szereg
środków, zmierzających do przypisania ich własnych zbrodni
organom władzy radzieckie z takim wyrachowaniem, aby skłócić
Rosjan z Polakami”.

W sprawozdaniu radzieckim nie było
oczywiście mowy o radzieckich bagnetach i linach;
te dowody pominięto. W przeciwieństwie do komisji
międzynarodowej, gdzie badaniom przyglądali się
niezależni obserwatorzy, do badań radzieckich nie
dopuszczono żadnych postronnych obserwatorów,
a jedynie dziennikarzy o prosowieckich poglądach.
Mimo jawnych fałszerstw radzieckich to
właśnie sprawozdanie zostało przyjęte przez komisje
sędziowskie podczas Procesu Norymberskiego, który
toczył się w latach 1945-1946. Proces norymberski
miał tą specyfikę, że sądził Niemców jako zbrodniarzy
występujących przeciwko całej ludzkości. Opinia
publiczna oczekiwała długich list zarzutów oraz
wysokich wyroków, a sędziowie pod jej presją skłonni
byli przyjąć każdy dokument, który przyczyniłby się do
pogrążenia Niemców. Sowieci korzystając z faktu
wejścia w skład komisji sędziowskiej jako mocarstwo
zwycięskiej koalicji, postanowili raz jeszcze zagrać
kartą Katynia. Obok głównego zarzutu zbrodni
przeciwko ludzkości, Niemcy odpowiadali również za
zamordowanie w Katyniu oficerów polskich,
a propozycje tę wysunęli właśnie sowieci. Mądrym
jest przysłowie, iż: „Prawda zawsze wychodzi na jaw”.
Podczas Procesu Norymberskiego tak nie było.
Sędziowie radzieccy po przedstawieniu dowodów
i przesłuchaniu „świadków”, skompromitowani się,
a chcąc wyjść z twarzą postanowili wyciszyć zarzut,
który przypisali Niemcom. Wyrok norymberski, który
ogłoszony został w dniach 30 września –
1 października 1946 r., o zbrodni katyńskiej w ogóle
nie wspominał.
W kontekście Procesu Norymberskiego
nasuwa się pytanie, dlaczego mocarstwa koalicyjne
nie zareagowały na jawne fałszowanie prawdy przez
Związek Radziecki?, przecież były w posiadaniu
raportów, relacji z miejsca mordu.
Wydaje się bardzo prawdopodobne, że
politykom zachodnim bardziej zależało na utrzymaniu
po wojnie sojusznika jakim był Związek Radziecki, niż
na wyjaśnieniu prawdziwych okoliczności morderstwa
w Katyniu. Drugim czynnikiem jest również
społeczeństwo, które bardziej wierzyło sojusznikom
niż agresorom i to właśnie te czynniki odegrały
decydującą rolę podczas Procesu Norymberskiego
oraz w powojennych perypetiach sprawy Katynia.
Artykuł rozpoczęliśmy od przedstawienia
zbrodni katyńskiej z 1940 r., cofnijmy się jednak kilka
lat wcześniej. 17 września 1939 roku wojska
radzieckie gwałcąc pakt o nieagresji wkroczyły na
wschodnie ziemie Polski. Latem 1941 roku sytuacja
polityczna zmieniła się. Rozpoczął się atak Niemiec
na niedawnego sojusznika - ZSRR. Okoliczności te
pozwoliły na ponowne nawiązanie stosunków
dyplomatycznych pomiędzy rządami Polski na

emigracji oraz Radzieckim. Układ w tej sprawie
podpisany został w Londynie 30 lipca 1941 roku przez
gen. Sikorskiego, podpisującego go w imieniu Polski,
oraz ambasadora radzieckiego w Wielkiej Brytanii –
Majskiego (układ Sikorski- Majski) . Układ wspominał
również o utworzeniu w ZSRR armii polskiej, która
miała brać udział w walkach na froncie wschodnim.
Rozpoczęły się zabiegi wokół formowania sił
zbrojnych w ZSRR. Już po kilku miesiącach
zauważono, że brakuje ok. 15.000 żołnierzy, głównie
oficerów. W toku śledztwa ustalono, że brakujący
żołnierze przebywali do wiosny 1940 roku w trzech
radzieckich obozach w miejscowościach: Kozielsk,
Starobielsk i Ostaszków. Próby zlokalizowania
miejsca pobytu jeńców okazały się bezowocne.
W czasie pobytu gen. Sikorskiego w Moskwie
(co miało miejsce 3 grudnia 1941 roku) odbyła się
bardzo ciekawa rozmowa. Uczestniczył w niej też
gen. Anders, a tematem była sprawa zaginionych
oficerów. W czasie rozmowy na uporczywe pytania:
Gdzie są ci ludzie? Stalin odpowiedział: Uciekli.
Na pytanie gen. Andersa dokąd mogli uciec? Stalin
odparł: Do Mandżurii.
Sprawa odkrycia grobów w Katyniu i pewne
zabiegi Polaków zmierzające do odkrycia prawdy,
posłużyły Stalinowi do zerwania stosunków
dyplomatycznych z polskim rządem. Zdarzenie
nabiera kształtu gdy doda się, iż na kilka tygodni
przed odkryciem grobów pod auspicjami sowieckimi
utworzony został Związek Patriotów Polskich (Wanda
Wasilewska) składający się z polskich komunistów,
którego głównym celem było oddanie Polski po wojnie
w ręce komunistycznych polityków zależnych od
ZSRR. Sprawa Katynia posłużyła wiec Stalinowi jako
doskonały pretekst do zdyskredytowania rządu
polskiego w oczach opinii światowej i zerwania z nim
stosunków dyplomatycznych.
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Sławni Podkowianie
Pola Gojawiczyńska
Powieściopisarka, jej imieniem nazwana została Miejska Biblioteka Publiczna w Podkowie Leśnej.
„Z literatury się nie żyje. Żyje się
przy literaturze, poprzez literaturę, koło
niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale

Wandę. W 1931 r. zamieszkała w Szrleju niedaleko
Piekar.

W

tym

czasie

nowelę

Dzieciństwo

przeczytała Zofia Nałkowska i przyczyniła się do

sam jej twórca wyżyć z tego nie może”

Pola Gojawiczyńska

uzyskania

przez

Gojawiczyńską

stypendium

Urodziła się w 1896 roku

Funduszu Kultury Narodowej. W 1932 roku zaczęła

Warszawie

rodzinie

publikować utwory i współpracować z „Gazetą

rzemieślniczej. Była córką

Polską”. W 1936 roku pisarka została członkiem

Anastazji z Krawczyków i Jana Kóźniakowskiego,

władz oddziału Związku Zawodowego Literatów

stolarza, który prowadził warsztat przy ulicy

Polskich. W 1937 roku wystawiono jej sztukę

Nowolipki. Uczyła się w szkole powszechnej, jednak

Współczesne. Okres II wojny światowej spędziła

w 1905 roku po strajku szkolnym została wydalona,

koło Warszawy. W 1943 roku była aresztowana i

później naukę pobierała na kompletach, na pensji,

więziona na Pawiaku w kobiecym oddziale Serbia.

wreszcie rozpoczęła kursy dla wychowawczyń w

Opisała to we wspomnieniach pt.: Krata. Po wyjściu

przedszkolu, nie zdobyła żadnego zawodu. W 1914

z więzienia, ciężko chora, leczyła się w lecznicy św.

roku jej rodzina wyjechała do Rosji. Apolonia, zdana

Józefa i ukrywała się w domu Iwaszkiewiczów. W

sama

jako

roku 1944 Pola Gojawiczyńska wraz z córką

miejskich,

znalazła się w domu zaprzyjaźnionych z nią

na

siebie,

wychowawczyni
podwarszawskich

w

w

rozpoczęła

pracę

przedszkolach

ochronkach,

bibliotekach

i

Iwaszkiewiczów w Stawisku. Podkowa Leśna

teatrzykach amatorskich. Pierwsze próby pisarskie

zrobiła wielkie wrażenie na pisarce. Przy ulicy

wysłała wraz z listem do Gabrieli Zapolskiej i

Błońskiej kupiła działkę i wybudowała tam mały

zyskała jej aprobatę. W czasie I wojny światowej

drewniany domek letniskowy. Najbardziej znane

brała udział w pracy niepodległościowej i należała

powieści

do Polskiej Organizacji Wojskowej. Pierwszym jej

Nowolipek i Rajska jabłoń. Jej złote myśli do dzisiaj

utworem była nowela Dwa fragmenty, za którą w

funkcjonują

1915 roku otrzymała wyróżnienie czasopisma „Echo

uniwersalnym znaczeniu, przesłaniu. Oto kilka z

Pragi”. Powstał wtedy szkic noweli Dzieciństwo. W

nich:

1920 roku wyszła za mąż za Stanisława

„Potrzebny jest czyjś uśmiech, aby samemu też się uśmiechnąć”

Gojawiczyńskiego, rok później urodziła córkę

„Smutek - to najgorsza pora dnia"

Gojawiczyńskiej
w

języku,

to:
co

Dziewczęta
świadczy

o

z
ich

„Nie ma lepszego narzędzia propagandy dla kraju, jak jego literatura”

opracowała Dorota Łempicka

KULTUR A
Hotel Ruanda to pierwszy film z cyklu „Kino

arystokracji Tutsi. Demokratyczna próba zmiany

Współczesne”, który zapoczątkował comiesięczne

tradycyjnego porządku społecznego doprowadziła w

wyjazdy

kina

latach 1959-1961 do wojny domowej, zakończonej

Muranów. Klasy I i II mogły zobaczyć obraz

zwycięstwem liczniejszych Hutu i ucieczką z kraju

brytyjskiego reżysera Terry’ego George’a, film

większości

niekomercyjny, ale nagrodzony wieloma nagrodami

dopuszczali się masowych masakr ludności Tutsi.

filmowymi, w tym trzema nominacjami do Oscara.

Wojny domowe trwały nieustannie w latach 70, aż

licealistów

do

warszawskiego

pokonanych

Tutsi.

Zwycięzcy

Zanim o treści filmu, może warto wspomnieć o

do najbardziej tragicznych wydarzeń w roku 1994,

tytułowej Ruandzie. Jest to ośmiomilionowy kraj

które stały się kanwą wydarzeń filmu Hotel Ruanda.
W kwietniu 1994 zginął w wyniku zamachu w
katastrofie

samolotu

prezydent

Habyarimana.

Bezpośrednio po zamachu rozpoczęły się krwawe
incydenty, które przekształciły się w wojnę domową.
Utworzony rząd tymczasowy nie zapanował nad
sytuacją, mimo że znaleźli się w nim także Tutsi.
Rebelianci z FPR wkroczyli do stolicy, tocząc walki
z oddziałami rządowymi. Trwały pogromy ludności
w Afryce, który obecny kształt terytorialny zyskał

Hutu, pod koniec kwietnia 1994 roku ONZ

pod rządami władców pasterskich plemion Tutsi,

szacowało liczbę ofiar na 200 tys. osób. Setki tys.

które w XV-XVII wieku podporządkowały sobie

mieszkańców szukało schronienia za granicą,

rolnicze ludy Hutu. Kraj zorganizowany był jako

głównie w Tanzanii. Dla obrony ludności cywilnej, za

monarchia, w której dominującą rolę odgrywała

zgodą ONZ, 23 czerwca 1994 roku Francja

arystokracja feudalna wywodząca się z plemienia

rozpoczęła interwencję zbrojną. Utworzona przez

Tutsi. Ruanda była jednym z ostatnich regionów w

oddziały interwencyjne na południu kraju strefa

Afryce, do których dotarła kolonizacja europejska.

bezpieczeństwa nie była jednak respektowana

W 1885 roku na kongresie w Berlinie obszar ten

przez bojowników FPR. W lipcu 1994 roku oddziały

zaliczono do niemieckiej strefy wpływów (Niemiecka

Tutsi zdobyły stolicę i kontynuowały podbój kraju.

Afryka Wschodnia). Niemcy nie sprawowali władzy

Do ostatniego kontrolowanego przez siły rządowe

wprost,

wykorzystali

miasta Gisenyi i dalej do Zairu uciekło ponad 1 mln

miejscowych władców (bami) z plemienia Tutsi.

Hutu. 18 lipca 1994 roku FPR uznał wojnę za

Podczas I wojny światowej, kraj zajęły wojska

zakończoną i ogłosił jednostronne zawieszenie

belgijskie. Belgowie przejęli po Niemcach sposób

broni.

do

administracji

kraju

sprawowania władzy, opierając swe rządy na bami i

Ale wróćmy do filmu. Widzowie mogli zobaczyć
na ekranie tragedię przedstawioną z perspektywy
jednostki,

człowieka,

belgijskiego

hotelu

kierownika
Millie

luksusowego

Collines

Paula

Rusebagina. Paul ma to szczęście, że pochodzi z
plemienia Hutu, stempel w dowodzie osobistym
świadczy o jego „nietykalności”, dużo mniej

ludności w czasie powrotu z żywnością i w

szczęścia ma natomiast żona Paula Tatiana, której

momencie,

korzenie tkwią w plemieniu Tutsi. Paul, być może

samobójstwo, skacząc wraz z dziećmi z dachu

podświadomie, stara się nie zważać na to, co dzieje

hotelu (za namową Paula). Hotel Ruanda ukazuje

się na ulicach spokojnego dotychczas miasta.

niezwykłą odwagę jednego człowieka, który pomimo

Podpalenia, napady, gangi uliczne wrogiego

ogromnego strachu o siebie i swoich bliskich, braku

plemienia wkrótce wkraczają na zakazany teren

nadziei

Paula, któremu wydaje się, że bliskie kontakty z

własnemu

wysokimi oficerami wojskowymi pomogą w razie

współczuciu zdołał uratować życie ponad tysiąca

jakiegokolwiek zagrożenia.

ludzkich istnień.

Główny bohater to dobry, uczciwy człowiek,

kiedy

na

myśli,

że

żona

międzynarodową
sprytowi,

popełniła

pomoc,

zdrowemu

dzięki

rozsądkowi

i

Co do opinii uczniów, przeważało jedno zdanie:

któremu ufa cała dzielnica, pomimo faktu, że należy

naprawdę

on do wrogiego plemienia Hutu. I właśnie jemu

bezsilności jednostki wobec systemu, o zaufaniu, a

przyjdzie obrona miejscowej ludności. Początkowo

przede wszystkim o wielkiej znieczulicy, która

Paul walczy tylko o życie swojej rodziny. Jednak

opanowała świat. Ludzie patrzyli na ludobójstwo

wobec

członków

przez szklany ekran telewizorów, a nie reagowali.

paramilitarnych bojówek Interhamwe, mordujących

Jak powiedział dziennikarz, który znalazł się w

z zimną krwią Tutsi, jak i Hutu, którzy sprzeciwiali

hotelu Paula, nie warto było starać się o pomoc

się okrucieństwu, Paul zaczyna pomagać coraz

świata, bo ludzkie wsparcie kończyło się na

liczniejszej grupie uciekinierów, udzielając im

stwierdzeniu

schronienia w hotelu, nie bacząc, iż sam może stać

rodzinnego obiadu.

szalejących

na

ulicach

się ofiarą konfliktu. Czterogwiazdkowy hotel,
goszczący dotąd bogatych turystów europejskich,
staje się wkrótce azylem, obozem dla uchodźców, w
którym zaczyna brakować pożywienia, czystej
pościeli, a ludzie śpią pod luksusowymi pokojami,
bo nie ma już miejsca dla następnych uciekinierów.
Tylko Paul w nienagannie czystej koszuli z równo
zapiętymi guzikami marynarki wierzy w ideę
swojego postępowania. Tylko dwa razy bohater tak
naprawdę gorzko zapłacze: kiedy zobaczy masakrę

dobry

film.

to

Film

o

straszne….i

opracowała Dorota Łempicka

poświęceniu,

powrocie

do

Kultura
Już po raz kolejny przyznano nagrodę

de Greff Noc jest moim światłem. W

literacką Nike. Dla tych, którzy nie

latach 1955-1976 pracował w Ludowej

pamiętają, Nike to nagroda dla najlepszej

Spółdzielni Wydawniczej w Warszawie

książki roku wydanej w języku polskim.

jako

Nagroda przyznawana jest od 1997 roku.

kierownik

redakcji

literatury

współczesnej

w

zastępca

W tym roku chyba nikogo nie zdziwił

asystent

redaktora,
końcu

redaktor,

otrzymał

redaktora naczelnego. W 1967 roku

Wiesław Myśliwski za książkę Traktat o

ukazała się jego pierwsza powieść Nagi

wynik

konkursu.

łuskaniu fasoli

Nagrodę

Chciałem w tej książce opisać

sad (znana także w wersji filmowej Przez dziewięć

dzieje przeciętnego człowieka w XX wieku. Wieku

mostów), a w 1970 następna pt.: Pałac. W latach

wielkich nadziei i wielkiego upadku - mówił „Gazecie

1971-1983

Wyborczej” pisarz, który odebrał Nike po raz drugi -

Polskich. Od 1975 roku jest redaktorem naczelnym

poprzednia

była

kwartalnika „Regiony”. W jego pisarskim dorobku

laureatką pierwszej edycji nagrody dziesięć lat

znajdujemy również dramaty: Złodziej (1974),

jego

powieść,

„Widnokrąg”,

był

członkiem

Związku

Literatów

Klucznik (1978), Drzewo (1989), Requiem dla
gospodyni (2000) a także powieści: Kamień na
kamieniu (1984) czy wspomniany wyżej utwór
Widnokrąg (1996). W 2006 roku ukazała się jego
kolejna powieść Traktat o łuskaniu fasoli. Jego
książki
temu. Warto przybliżyć sylwetkę pisarza.
Wiesław Myśliwski urodził się 25 marca 1932
roku w Dwikozach. Tam spędził dzieciństwo. Po
wojnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego w Sandomierzu, maturę zdał w
1951 roku. Studiował filologię polską na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, którą ukończył w 1956
roku. Debiutował w 1955 roku recenzją powieści E.

przetłumaczono

na

języki:

angielski,

węgierski, niemiecki, rosyjski, czeski, słowacki,
rumuński, bułgarski, łotewski. Wiesław Myśliwski
jest pisarzem odkrywającym zapomniany świat
kultury chłopskiej. Ekranizacji i realizacji teatralnych
jego utworów podejmowali się tacy twórcy jak:
Ryszard

Ber,

Wojciech

Marczewski,

Stefan

Szlachtycz, Tadeusz Junak, Kazimierz Dejmek, Iga
Cembrzyńska. Nagrodzona książka ukazała się po
przeszło dziesięciu latach pisarskiego milczenia

Wiesława Myśliwskiego. Autor odebrał Nike już po

pracę w restauracjach i zespołach dancingo-wych.

raz drugi, chociaż niedawno sam mówił:

Po

Jest w tej powieści kilka wspaniałych fragmentów,

Widnokręgu nie wiedziałem, czy cokolwiek jeszcze

które mogłyby być samodzielnymi opowiadaniami,

napiszę. Teraz, po wydaniu Traktatu, słyszę pytania

np. właśnie okupacyjne wspomnienie pacyfikacji wsi

o kolejną powieść. Irytują mnie one. Bo choć

następująca zaraz potem opowieść o spotkaniu

częstokroć życzliwe, są rodzajem presji, że coś

bohatera i syna niemieckiego żołnierza, do jakiego

muszę. A ja czuję się wolny, wolny także od

doszło kilkadziesiąt lat później. To spotkanie

konieczności pisania.

przypadkowe, w każdym razie takim się wydaje.
Mężczyźni mijają się na ulicy i chociaż ani jeden, ani
drugi nie umie powiedzieć, czy i kiedy się poznali,
czują, że łączy ich jakaś bliskość. Siadają w
kawiarni i starszy zaczyna opowiadać o ojcu,
którego po powrocie z wojny dręczyły straszne
wspomnienia. Jednym z takich wspomnień był

Sytuacja w „Traktacie” jest najprostsza z
możliwych. Oto do starszego człowieka pilnującego
domków letniskowych nad zalewem zagląda
miastowy przyjezdny. Chce kupić we wsi trochę
fasoli, ale zostaje na dłużej i słucha gadatliwego
stróża. Niewinna gawęda samotnika, który po
sezonie nie ma wielu okazji, żeby sobie pogadać,
zamienia się w niezwykłą opowieść o całym jego
życiu. „Traktat o łuskaniu fasoli”, chociaż obszerny,
prawie 400 stronicowy, jest monologiem. W tak
pomyślanej

formie

dokonuje

się

pierwotne

powołanie literatury - niespieszne opowiadanie
historii. Życiorys bohatera „Traktatu” jest tragiczny i
symboliczny.

Wszystkich

mieszkańców

jego

rodzinnej wsi, w tym najbliższą rodzinę, rozstrzelano
w czasie okupacji. On sam ocalał cudem, schowany
w ziemiance. Po wyzwoleniu, jako sierota wojenna,
tułał się po domach wychowawczych, skończył
szkołę zawodową, dostał pracę przy elektryfikacji
wsi, później żył w hotelach robotniczych, pracował
na wielkich budowach, w końcu wyjechał na Zachód

obraz głębokiej ziemianki, w której skryło się małe
dziecko.
Czy ojciec nieznajomego był tym żołnierzem,
przed którym ukrył się bohater powieści? Nie ma to
większego znaczenia, bo w „Traktacie” na
przykładzie tego jednego losu opisana zostaje
symboliczna sytuacja każdej zagłady, każdej wojny i
każdej zbrodni. Myśliwski stara się budować taki
świat, który, chociaż pozornie realny i sprawdzalny,
będzie się jednoznacznemu opisaniu wymykał. Tu
wszystko jest możliwe - ślepy traf i metafizyczna
zagadka. Dlatego powieść Myśliwskiego z ładnej,
malowniczej i mądrej historii o jednym życiu, dość
zresztą typowym dla pokolenia wojennego, staje się
wielką opowieścią o życiu w ogóle. To tu udaje się
uchwycić najważniejsze egzystencjalne pytania,
wspiąć się na poziom wielkich spraw i zasadniczych
wartości: śmierci, miłości, winy, odkupienia, dobra,
zła. Takich pytań zwykle wprost się nie stawia. Tak
w skrócie przedstawiona została fabuła powieści.
Zapraszam do lektury.

─ grywał trochę w orkiestrach zakładowych, a
ponieważ był saksofonistą samoukiem, znajdował

opracowała Dorota Łempicka

Z W I ER Z A KI
Wiewiórka
Za oknami jesień, a jak wszyscy doskonale

„kradnie” gniazda ptakom lub buduje je sama w

wiemy, jednym z najbardziej charakterystycznych

koronach drzew, zwykle w rozwidleniu gałęzi. Rude

elementów krajobrazu jesiennego jest nie kto inny,

zwierzątko buduje gniazda z trawy i drobnych

jak wiewiórka. To małe rude zwierzątko, zwinnie

gałązek, na koniec wyścieła wszystko mchem.

skacze po drzewach, wywołując uśmiech na twarzy
niejednego

miłośnika

leśnych

spacerów.

Długi, puszysty ogon odgrywa kluczową rolę
podczas skoków. Wiewiórka jest aktywna w dzień.
Jej pożywienie stanowią przede wszystkim nasiona,
grzyby, owoce, ale także owady czy jaja i pisklęta.
Gromadząc zapasy żywności, przyczynia się do
rozsiewu nasion drzew. Ciekawostką niech będzie
to, że czasami wiewiórka suszy grzyby na gałęziach
drzew.
Młode wiewiórki rodzą się ślepe, dopiero po
miesiącu otwierają oczy. Matka karmi je mlekiem
przez osiem tygodni. Na wolności zwierzątko żyje

Wiewiórka osiąga długość ciała do trzydziestu
centymetrów,

a

długość

ogona

nawet

do

około pięciu lat. W Polsce objęte jest całkowitą
ochroną. I jeszcze kilka fotografii wiewiórek:

dwudziestu czterech centymetrów. Jest typowym
nadrzewnym zwierzęciem. Grzbiet ubarwiony od
koloru rudego aż po ciemnobrązowy, spód ciała ma
biały. Wiewiórki żyjące w Karpatach, Sudetach i
Beskidzie

mają

ubarwienie

ciemniejsze

-

ciemnobrązowe. W zimie wszystkie wiewiórki
zmieniają ubarwienie na popielate.
Wiewiórka występuje w lasach liściastych i
iglastych na terenie całej Polski. Równie często
można ją spotkać w parkach i zadrzewieniach.
Gdzie

najłatwiej

zobaczyć

wiewiórkę,

jeżeli

znajdziemy się w lesie? Otóż zamieszkuje dziuple,
opracowała Dorota Łempicka

H is t o r ia
Helena Sarna
Katyń. Post mortem.
Wspomnienia z filmu

Oglądany przeze mnie film Andrzeja Wajdy
jest czymś głęboko osobistym. Sam reżyser stracił
w Katyniu ojca.
Film powstał na podstawie książki Andrzeja
Mularczyka ,,Katyń. Post mortem”- książkiopisującej dramat rodzin, których członkowie
ponieśli męczeńską śmierć w Katyniu. Rodzin, czyli
także dzieci. Odniosłam wrażenie, że Wajda,
dziecko osierocone przez ojca, każde z filmowych
dzieci obdarował choć cząstką siebie samego.
Jednemu dziecku dał wiarę w to, że ojciec-oficer
żyje (przykład filmowej córki rotmistrza Andrzeja
[Artur Żmijewski] i jego żony Anny [Maja
Ostaszewska], Niki, granej przez Wiktorię
Gąsiewską). Drugiemu- wytrwałość w dążeniu do
poznania prawdy i głoszenia jej (Tadeusz [Antoni
Pawlicki], bratanek Anny, a także Ewa [Agnieszka
Kawiorska], córka generała i jego małżonki, Róży
[Danuta Stenka]). Takimi cechami odznaczała się
chyba każda osoba (nie tylko dziecko!), której
bliskich pochłonęła wojna. I to nie tylko Katyń.
Pozwolę sobie tutaj przytoczyć dwa
przykłady, spośród wielu matek i żon, których
synowie zginęli w czasie wojny. Żon, których
mężowie stracili życie w walce z hitlerowskim
okupantem.
Pierwsza matka- Jadwiga Romocka. Żona
jednego z przedwojennych ministrów. W 1940 roku
straciła męża, potrąconego przez niemiecką
ciężarówkę. Cztery lata później-1 sierpnia- synowie:
dwudziestojednoletni Andrzej i dziewiętnastoletni
Jan- poszli do Powstania. Wraz z macierzystym
batalionem ,,Zośka’’ walczyli najpierw na Starym
Mieście, gdzie 18 sierpnia w zbombardowanym
szpitalu zginął Jan (dowódca plutonu II kompanii
,,Rudy’’ batalionu ,,Zośka’’). Andrzej- dowódca
II kompanii ,,Rudy” baonu ,,Zośka’’- przeszedł ze
swoją kompanią aż na Czerniaków, gdzie poległ
śmiercią żołnierza 15 września.
Jadwiga Romocka- jak wiele innych matek- szukała
ciał synów. Wraz z jednym z ocalałych
,,Zośkowców”, ,,Anodą”- Janem Rodowiczem-

przeprowadzała
ekshumacje,
organizowała
pogrzeby. Będąc samotna, czuła się potrzebna
i przydatna. Dopóki nie odnalazła zwłok Andrzeja
i Jaśka- łudziła się, że synowie przeżyli. A kiedy
odnalazła ciała- pochowała je godnie. Do śmiercizmarła w 1975 roku- utrzymywała kontakty
z towarzyszami broni swoich synów i rodzinami tych
towarzyszy.
Druga matka- Zdzisława Bytnar z domu
Rechul. Jej starsze dziecko, a jedyny syn- Jan,
dwudziestojednolatek w nocy z 22 na 23 marca
1943 roku został aresztowany przez gestapo. Wraz
z nim aresztowano jego ojca, nauczyciela,
Stanisława Bytnara. W mieszkaniu Bytnarów
znaleziono materiały obciążające Jana, aktywnego
działacza Szarych Szeregów i Organizacji Małego
Sabotażu ,,Wawer”, noszącego pseudonim ,,Rudy”.
Jan przez trzy dni był przesłuchiwany (czytaj:
maltretowany) na Szucha, a więziony na Pawiaku.
Koledzy z konspiracji odbili go 26 marca w słynnej
Akcji pod Arsenałem. Skatowany chłopak zmarł
dosłownie na ich rękach cztery dni po odbiciu30 marca. Jego ojciec zmarł w Oświęcimiu w trakcie
wyzwalania obozu.
Zdzisława Bytnarowa przeżyła swoje
dziecko o lat 51. Zmarła w wieku 94 lat w 1994 roku.
Podobnie jak Jadwiga Romocka- do końca
dodawała otuchy kolegom syna z konspiracji,
roztaczała opiekę nad harcerzami (zyskując sobie
miano ,,Matuli Polskich Harcerzy’’). Była bardzo
szanowana, lubiana, a wręcz- kochana.
Były to dwie dzielne kobiety- niezwiązane,
co prawda, z Katyniem. Ich dzielność i zarazem
podobieństwo do osób, o których mówi filmpolegały na tym, że nie bały się mówić o tym,
co przeżyły. Zawsze. Nawet wtedy, gdy w PRL- u
organy władzy poprzez Urząd Bezpieczeństwa (czy
Służbę Bezpieczeństwa)
urządziły potworną
nagonkę na osoby biorące czynny udział w walkach
II wojny światowej (bynajmniej nie było to tylko AK,
z tego, co czytałam, wywnioskowałam, że narażeni
byli również byli członkowie AL* i innych organizacji
konspiracyjnych). Były takimi matkami jak Maria
(matka filmowego Andrzeja [Maja Komorowska]),
a żonami jak Anna czy Róża. Dzielnymi
i odważnymi, walczącymi o to, żeby świat
dowiedział się prawdy.

I przez długi czas nie tracącymi nadziei, że mężowie
i synowie- żyją…. Dość tych refleksji!.....Teraz
przejdę do mojej recenzji, do opisu moich odczuć
po obejrzeniu produkcji.
Film Wajdy bardzo dobrze obrazuje
prawdę historyczną. Oglądając sceny z więzienia
w Kozielsku, miałam przed oczami wyobraźni
więzienia i obozy, o których się naczytałamMajdanek, Oświęcim, Ravensbrück, Mauthausen,
,,tramwaje’’** z Alei Szucha. Nawet wygląd wnętrz
był niezwykle autentyczny. Widać, że scenografowie
byli doskonale poinstruowani, jak mają wyglądać
takie wnętrza. Atmosfera również była bardzo
zbliżona do autentycznej. Kiedy była Wigilia
i więźniowie z Kozielska śpiewali ,,Bóg się rodzi’’,
przypominałam sobie, jak czytałam o Wigilii
obchodzonej na Majdanku. Więźniowie Majdanka
śpiewali kolędy, zamiast opłatkiem- dzielili się
chlebem.
Ze skromnych ,,darów’’ (czytaj:
z produktów żywnościowych, które im zostawały po
dokładnej rewizji przez władze obozu, paczek
przychodzących od rodzin więźniów, bo władze
obozu co i lepsze produkty żywnościowe sobie
przywłaszczały) robili wieczerzę.
Filmowe
przesłuchania
Agnieszki
(Magdalena Cielecka), siostry porucznika- pilota
(Paweł Małaszyński), przez UB już po wojnierównież są przedstawione tak samo drastycznie,
jak drastyczne były w rzeczywistości. Z opowiadań
osób, które znam, a które były przesłuchiwane
przez SB, wiem, że- w przeciwieństwie do
przesłuchań na gestapo- częściej niż dręczenie
fizyczne pojawiało się tam dręczenie psychiczne.
Bywało, że- podobnie jak w przypadku gestapoaresztowany nie bardzo wiedział, jak się bronić.
Wielu z nich się łamało, ,,sypiąc’’ ostatecznie
swoich bliskich czy znajomych. Na szczęście
znalazło się też wielu, którzy nikogo nie zdradzili,
ponosząc nierzadko męczeńską śmierć podczas
przesłuchań. Dla mnie każda osoba, która
wytrzymała trud przesłuchań przez ubecję- jest
bohaterem. Obojętnie- sypnęła czy nie, przeżyłaczy nie. Agnieszka niewątpliwie jest bohaterką. Ona
nie sypnęła nikogo…..
,,Katyń. Post mortem” jest też swego
rodzaju filmem psychologicznym. Na przykładzie
rodzin oficerów pokazane są różne typy
osobowości, charakterów. Jest delikatna, krucha
Anna, dla której wiadomość o śmierci męża była
potwornym ciosem. Jest jej teściowa, Maria,
charakterologicznie identyczna. Jest Róża, osoba
niezwykle silna i dumna. Śmierć generała przeżyła
bardzo, ale, przynajmniej ja odniosłam takie
wrażenie, szybko się podniosła, zbyt zajęta walką z
komunistycznymi władzami, by rozpamiętywać

o śmierci małżonka. Jest Ewa, córka Róży,
opiekuńcza i dobra dziewczyna (po zgonie ojca
stara się zająć się matką). Jest Tadeusz, bratanek
Anny, podobnie jak Róża walczący z komunizmem,
uparcie docieka prawdy o zbrodni katyńskiej. Jest
mała Nika, zbyt wcześnie wydoroślała, która,
podobnie jak Ewa, stara się nadać sens życiu matki
i babci. Jest Agnieszka, która- w przeciwieństwie do
Ireny, swojej starszej siostry- nie wpada w sidła
komunizmu, stara się pielęgnować pamięć o bracie.
Jest Jerzy, opiekun rodzin swoich zamordowanych
kolegów, swoisty Anioł Stróż, człowiek o bardzo
dobrym, czystym sercu, ukrytym pod pancerzem
żelaznego, niedostępnego mężczyzny.
Film ma jedną wadę. Mianowicie jest zbyt
drastyczny. Rozumiem, że Wajdzie bardzo zależało
na tym, aby był jak najprawdziwszy, ale…..No,
właśnie, jest jedno ,,ale’’……Ale pokazywanie
autentycznych filmów z ekshumacji katyńskiej towedług mnie- przesada. Nikomu nie było przyjemnie
patrzeć na setki rozkładających się zwłok,
pokazywanych na filmie. Atmosferę prawdziwości
stworzono już poprzez jak najautentyczniejszą grę
aktorów, a zwłaszcza świetnej Magdaleny Cieleckiej
w roli przesłuchiwanej Agnieszki- czy też poprzez
scenę samego mordu i zakopywanie ciał przez
spychacz (ta ostatnia scena była, moim skromnym
zdaniem, najbardziej wstrząsająca). Po co było
jeszcze robić ten film bardziej drastycznym?
Nie jestem zawodowym krytykiem
filmowym, ale jeżeli miałabym postawić filmowi
Wajdy ocenę- to postawiłabym 6- (drobny minusik
za drastyczność). Film bardzo ciekawy i prawdziwy.
Rzadko kiedy ma się przyjemność oglądać tak
dobry film. W ,,Katyniu” doskonała gra aktorów,
dobra scenografia i przejmujący scenariusz tworzą
jedną, spójną, logiczną całość, co jest bardzo
ważne w filmie nie tylko historycznym, ale także
i robionym na podstawie książki. Wiem, co mówię,
bo oglądając ,,Akcję pod Arsenałem” Jana
Łomnickiego, nakręconą na podstawie ,,Kamieni na
szaniec” autorstwa Aleksandra Kamińskiegomiałam do tego filmu zastrzeżenia. Wiem,
iż ,,Kamienie’’ tak samo jak i ,,Katyń” to
paradokument. Jednak w filmie Łomnickiego wzięło
się kilka scen, których nie było ani w książce, ani
w relacjach uczestników akcji (czytałam kilka takich
relacji). ,,Katyń” jest zdecydowanie bardziej spójny
z książką.
Podsumowując: marzę, by na ten film
wyciągnąć tatusia i mamusię….. Myślę, że
spodobałby im się, choćby ze względu na grę
aktorską . Niestety, i tatuś, i mamusia zarzekli się,
że na film Wajdy nie pójdą w życiu, bo jest zbyt

drastyczny. Ale może się ugną? No cóż,
poczekamy, zobaczymy….

*AL- Armia Ludowa- wg Wikipedii- „zbrojna,
konspiracyjna organizacja wojskowa Polskiej
Partii Robotniczej”, utworzona w 1944 roku z
Gwardii Ludowej, powstałej w 1942 roku.
** ,,Tramwaje”- tak w siedzibie gestapo na ul.
Szucha nazywano cele, w których ławki
ustawione były jedna po drugiej, jak
w tramwajach.
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SPORT
CURLING
Curling należy do sportów zespołowych,

bardziej

od

szczęścia

niż

rzeczywistych

podobnych do gry kulami lub bocce. Rozgrywany

umiejętności gracza, w przeciwieństwie do dnia

jest przez dwie drużyny liczące po czterech

dzisiejszego.

zawodników na prostokątnej tafli lodu. Do gry używa

Curling rozgrywany na świeżym powietrzu był

się ciężkich granitowych kamieni, które są

niezmiernie popularny w Szkocji pomiędzy XVI a
XIX wiekiem, ponieważ klimat zapewniał dobre
warunki atmosferyczne każdej zimy.
Dzisiaj

curling

cieszy

się

niezwykłą

popularnością szczególnie w Kanadzie, gdzie został
przywieziony przez szkockich imigrantów. Curling
wypuszczane na lodzie w kierunku celu zwanego
domem. Liczba przyznanych punktów zależy od
ilości kamieni znajdujących się najbliżej środka

rozgrywany jest w całej Europie, ostatnio także w
Japonii, Australii i Nowej Zelandii. Pierwsze w
historii mistrzostwa odbyły się w Falkirk oraz

domu. Poziom umiejętności, precyzji i złożoności
wykonywanych zagrań, a do tego odpowiednia
strategia sprawia, że curling jest często nazywany
„szachami na lodzie”.
Curling powstał prawdopodobnie w późnym
średniowieczu w Szkocji. Samo słowo curling
pojawiło się w zapisach z 1620 roku w szkockim
Perth jako przedmowa i część poematu Henry'ego
Adamsona. Sport ten już wtedy był znany jako
„rycząca gra”, a to z powodu dźwięku, jaki wydają
kamienie szorujące po lodzie (dokładnie po
kropelkach wody wcześniej rozpryskanych na
nawierzchnię pola do gry).
We wczesnej historii tego sportu jako kamieni
używano płaskich głazów, wyłowionych z dna rzeki,
które czasem obrabiano. Rzucający miał niewielką
kontrolę nad kamieniem i zwycięstwo zależało

Edynburgu w 1959 roku i są znane jako „Puchar
Szkocji”.
Curling stał się oficjalną dyscypliną Zimowych
Igrzysk Olimpijskich dopiero w 1998 roku w Nagano.
Podstawowe zasady gry: Jako boiska do gry
używa

się

prostokątnych

tafli

specjalnie

przygotowanego lodu, na którym są namalowane
dwa zestawy kół (domy). W konkurencji biorą udział

dwie drużyny liczące po czterech zawodników,
których kapitan jest często określany mianem
„skipa”. Każdy zespół ma do dyspozycji po 8
granitowych

kamieni,

często

humorystycznie

nazywanych „czajnikami”, to właśnie nimi zawodnicy
zdobywają punkty.
W czasie jednej partii meczu każdy z uczestników
meczu wypuszcza po dwa kamienie na zmianę z
zawodnikiem

drużyny

przeciwnej.

Osoba

zagrywająca ma wpływ na ostateczną pozycję
kamienia poprzez nadanie mu odpowiedniej
prędkości, rotacji oraz kierunku. Już po jego
wypuszczeniu istnieje możliwość korygowania toru,
po którym się on porusza poprzez intensywne
szczotkowanie powierzchni przed nim, co redukuje
rotację i zwiększa odległość,

na jaką może

przemieścić się kamień. Kiedy już wszystkie
kamienie zostaną wykorzystane, oblicza się liczbę
zdobytych punktów i rozpoczyna kolejną partię gry z
drugiego domu.
Podstawowym celem gry jest zdobycie jak
największej ilości punktów w każdej partii. Jest to
możliwe poprzez umieszczenie własnych kamieni
najbliżej środka domu i pozostanie ich w tym
miejscu aż do końca partii. Ze względu na liczbę
kamieni biorących udział w grze, maksymalnie w
jednej rundzie można zdobyć osiem punktów.

opracowała Dorota Łempicka
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Amerykanie mieli swój interes w Morzu
Śródziemnym.
Amerykę odkrył niejaki Colombo.
Anders był umundurowany aż po pas.
August II był elektronem Saksonii.
Barbarzyńcy byli bardzo miłymi i
uprzejmymi ludźmi.
Beanów pędzono za miasto i tam
obcinano piłą niepotrzebne części.
Bolesław Chrobry był mężny, wysoki,
mocny i ciężarny.
Cały ciężar utrzymania chłopa w
Egipcie spadał na barki kobiet.
Car idąc do celu opierał się na mordzie.
Cesarz Klaudiusz był nieśmiały, wiec
nie odważył się zabić swojej żony.
Chrobry pomógł odzyskać tron swemu
zięciowi Świętopchełkowi.
Chrobry złożył do papieża podanie o
koronę.
Człowiek współczesny powstał dzięki
ludziom pierwotnym.
Dawniej wszystkie prace na roli
wykonywano ręcznie za pomocą wołów.
Dionizje rozpoczynały pojedynki, kto
przeżył ten bawił się dalej.
Duży wpływ na rozwój kultury miał
Cyryl i jego metody.
Edward III nie mógł zostać królem
Francji, bo jego matka nie była
mężczyzną.
Egipcjanie balsamowali ludzi, żeby się
człowiek nie rozchorował w trumnie.
Egipcjanie nie byli brakorobami. Jak co
zrobili to już dobrze, np. piramidy.
Emilia Plater była pułkownikiem o
kobiecych piersiach widocznych spod
munduru.
Głogowianie lali gorąca smole na
drapiących się Niemców.
Hitler był najgroźniejszym z
hitlerowców.
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Indianie zabijali i skalpowali co
popadnie.
Jagiełło miał z Sonką tylko czterech
synów ponieważ możnowładcy odmówili
mu poparcia.
Jedyną rozrywką szlachcianki na wsi
było przebieranie.
Joanna d'Arc była jedyną dziewicą we
Francji, za co też poniosła karę.
Karol Wielki był człowiekiem
sprawiedliwym i nakazał, by ludzie byli
sądzeni zanim się ich zabije.
Kazimierz Wielki choć bardzo się
starał, nie mógł mieć dzieci.
Kolumb zobaczył u nagich Indian
wisiorki ze szczerego złota.
Komisja Edukacji Narodowej
obejmowała wszystkie dziewczęta.
Konstancjusz umieścił monologi
Chrystusa na swoich sztandarach.
Skazał on tym samym cały świat na
chrześcijaństwo.
Koń trojański to była zdradziecka
sztuka.
Korsarze wyjeżdżali na bezludne
wyspy i łapali niewolników.
Kościół w średniowieczu wysunął
prototyp rycerza.
Kościuszko wyciągnął i powiedział ze
nie schowa.
Zamach w Sarajewie był kroplą wody,
która padła na beczkę z prochem.
*Nauczycielka kazała przynieść uczniom na
lekcję jakieś przedmioty związane ze
szpitalem.
Basia przyniosła strzykawkę, Henio słuchawki lekarskie, a Jasio - maskę
tlenową.
- Skąd to wziąłeś, Jasiu?
- Od dziadka.
- A co dziadek powiedział?
- Eeeeeeeehhhhh... eeeeeehhhh...
ououoo...

•

Tato mówi do Jasia:
- Nie rozumiem, jak ty możesz
zadawać się z Wojtkiem. Przecież to
niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń
w klasie!
- Przez wdzięczność tato. Gdyby nie
on, ja byłbym najgorszym uczniem!

•

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na
lekcje? - chce wiedzieć pani
wychowawczyni.
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł
mnie uzbrojony bandyta.
- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie
stało?!
- Owszem, zabrał mi zeszyt z
wypracowaniem.

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:
- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy
Missisipi?
- Oczywiście, Missisipi.
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?
- Dokładnie o sześć liter.

