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Martwe przepisy
Statut naszej Szkoly jest jedynie zbiorem martwych
przepisów, które sa nieprzestrzegane i lamane sa niemal
codziennie. I mimo ze ten stan nie burzy systemu
funkcjonowania naszego Liceum, to jednak byloby lepiej
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, gdyby prawa
byly przestrzegane i respektowane.
Chcialbym ten watek rozwinac na przykladzie dwóch
punktów ze Statutu, o których poinformowala mnie pani prof.
Swoboda. Pierwszym z nich jest prawo ucznia do nieprzyjecia
oceny ze sprawdzianu, który zostaje oddany po uplywie dwóch
tygodni od jego napisania. Nie wiem, czy kiedykolwiek
zdarzylo sie komus wykorzystac taka mozliwosc.
A sposobnosci jest, niestety, stosunkowo wiele. I nie
zamierzam krytykowac tutaj nauczycieli, którzy nie zdazaja
sprawdzic naszych klasówek w wymienionym wyzej terminie.
Jednak lamanie przepisów nie przystoi w szkole, która ma
ksztalcic swiatlych, swiadomych i praworzadnych obywateli.
Drugim nagminnie lamanym punktem Statutu jest
ograniczenie ilosci sprawdzianów do trzech w tygodniu
i jednego w poszczególnym dniu. Chyba kazdy przezyl juz
tydzien z piecioma, szescioma czy tez siedmioma
klasówkami. Znów przepis, majacy chronic uczniów przed
nadmiarem pracy i stresu, jest w ogóle nieprzestrzegany.
Rozumiem argumenty nauczycieli, ze oceny musza byc
wystawione, a najlepsza do tego okazja jest sprawdzian. Nie
pojmuje jednak podejscia, które równiez jest dosc popularne.
Chodzi
mianowicie
o
propozycje
napisania
ponadregulaminowego sprawdzianu, skladane przez
nauczycieli. Wydaje sie, ze dogadanie sie jest jedyna
mozliwoscia. Ale jest tak tylko wtedy, gdy obie strony dojda
do jakiegos kompromisu. A kompromisem nie mozna nazwac
propozycji „nie do odrzucenia” – jesli uczniowie nie napisza

Tranzyt

sprawdzianu, to beda mieli dwie lub nawet trzy kartkówki
(teoretycznie niezapowiedziane). Powinny one obejmowac
jedynie zakres materialu, przerobiony na ostatnich trzech
lekcjach. Niestety, jest to ponownie jedynie pobozne zyczenie
uczniów.
Konkludujac, uwazam, ze taki stan nagminnego lamania
Statutu Szkoly nie powinien miec miejsca. Mozna to chyba
zrobic tylko na dwa sposoby – zmiana i dostosowanie zapisów
owego Statutu lub wieksze jego egzekwowanie. Wydaje mi
sie, ze jest tu do spelnienia bardzo wazna rola Samorzadu
Uczniowskiego, który powinien te sprawe w imieniu uczniów
uregulowac.
marcin

Rozdanie swiadectw dojrzalosci
We wtorek, 8 czerwca, tegoroczni absolwenci naszej
elytarnej Szkoly odebrali z rak Wychowawców tudziez Dyrekcji
swiadectwa dojrzalosci. Uroczystosc okraszona byla
obszernymi podsumowaniami minionych lat czterech,
z wyliczeniem zalet odchodzacych klas oraz przemowami
i wystepami. Ponadto (a moze przede wszystkim) sztandar
Szkoly zostal uroczyscie przekazany w rece przedstawicieli
klas drugich.
Entuzjazm publicznosci wywolaly: wystapienia
p. Chodorowskiego i p. Klopotka, a w czesci artystycznej wiersz o ogromnej malpie, swietne solo na werblu oraz piosenka
Ani Zaczek, skomponowana specjalnie na te okazje.
Pózniej absolwenci rozeszli sie do klas na spotkanie
z wychowawcami oraz poczestunek.
svistak

Wiecej na stronie 4.

Wenus
Jak niektórym wiadomo, we wtorek 8
czerwca mielismy okazje ogladac przejscie
Wenus przez tarcze Slonca. Moment wrecz
historyczny, bo nastepnego raczej nie bedzie
dane nikomu z nas ogladac (chyba ze ktos jest
kosmita :P). Od samego ranka w pracowni
informatycznej mozna bylo ogladac wygrzebana
z czelusci Internetu transmisje (prawie) na zywo
tarczy Slonca z widoczna na jej tle tarcza Wenus.
Niestety, odswiezanie obrazu zakonczylo sie po
spotkaniu z klasa 2e, której serdecznie
gratulujemy tego, ze do konca tranzytu (czyli do
ok. 13.20) ogladali jedno i to samo zdjecie
z godziny 9…
Ale to nie wszystkie atrakcje, przygotowane
tego dnia. Na „Oslej Laczce” przed Szkola, pod
nadzorem prof. Dluzewskiej, klasa 1e stworzyla
amatorskie obserwatorium. Pozwalalo ogladac
powiekszony obraz Slonca, rzucony na przygotowany ekran. Niestety, po okolo
godzinie dzialalnosci pogoda wziela góre, niebo pokrylo sie chmurami i zaczal
padac deszcz.
Tym niemniej obserwacja byla udana i zostala udokumentowana
fotograficznie.
svistak
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Wybory
13 czerwca 2004 byl jednym z takich dni, który na
czas jakis powinien pozostac (i mysle, ze pozostanie)
w naszej polskiej pamieci. I zreszta nie tylko w polskiej,
bo skutki tego, co Polacy zrobia (a wlasciwe zaznacza),
bedzie odczuwac cala Europa. Tak – oczywiscie mam tu
na mysli wybory do Europarlamentu. Poczatkowo
zamierzalam napisac o innym aspekcie tego calego
zamieszania, ale po telefonicznej rozmowie z moja Mama
postanowilam nieco zmienic temat swojego komentarza.
Rozmowa zaczela sie calkiem zwyczajnie, lecz byla
to pewnego rodzaju cisza przed burza, bowiem kiedy
zadalam rodzicielce pytanie, czy udalo jej sie zaglosowac,
bedac w Bialymstoku (tam akurat przebywala i wbrew
wszelkim pozorom nie znajduje sie tam okreg wyborczy,
do którego nalezy moja rodzina), uslyszalam, ze ona
w ogóle nie poszla do urny! Az usiadlam z wrazenia –
ona, która od dziecka wpajala mi zasady „spolecznego
zycia”i tlumaczyla zawilosci swiata polityki, po prostu nie
poszla! Dlaczego? Ano dlatego, ze nie wiedziala, na kogo
ma glosowac...Niestety, obawialam sie takiej odpowiedzi.
Moja mama, tak jak rzesze podobnych sobie Polaków,
popadla w stan ogólnego rozgoryczenia na polityków,
polityke i wszystko, co sie z nimi wiaze. I postanowila
sie poddac, nie
isc, przestac
sie interesowac z
poczuciem, ze
i tak nic by
przeciez nie
zmienila. Mam
tylko wielka
nadzieje,
ze
pózniej
nie
bedzie siedziec
p r z e d
telewizorem i
narzekac, kto
reprezentuje Polske na forum europejskim (i znajac ja,
sadze, ze tak nie zrobi, ale obawiam sie, ze bedzie to
wyjatek potwierdzajacy regule). Moim zdaniem,
w przypadku wyborów najgorsze, co mozna zrobic, to nie
robic nic. Owszem, moze faktycznie jeden glos duzo by
nie zmienil, ale ja oddajac go mialabym przynajmniej
poczucie, ze staralam sie cos zmienic na lepsze.
Podejrzewam, ze gdyby zebrac i namówic do glosowania
wszystkich albo wiekszosc tych, którzy zlekcewazyli
sprawe z podobnych powodów, co moja Mama, zebralby
sie elektorat, mogacy swoimi glosami zdzialac znacznie
wiecej. W tym momencie ktos moze zaprotestowac
i powiedziec, ze on uwaza wszystkich kandydujacych za
nieodpowiednich do Europarlamentu -co wtedy zrobic?
Jak dla mnie – wybrac mniejsze zlo. Czyli partie, która
najmniej mu nie odpowiada. Nawet jezeli nie zna
konkretnych nazwisk, to przeciez wystarczy postawic
znaczek ze wzgledu na partie, bo i tak jako pierwsi
wchodza politycy z poczatkowych miejsc na listach.
Polityka w Polsce jest w oplakanym stanie, jakby
na to nie patrzec. Ale jezeli bedziemy stac z zalozonym
rekami i usprawiedliwiac sie znikoma waga naszego glosu
i zdania, to bedzie jeszcze gorzej. Po prostu zjednoczmy
sie przeciw takim jak Lepper i Samoobrona. Kiedy
obywatele Gujany Francuskiej zobaczyli, ze wedlug
wstepnych przeliczen glosów wybory prezydenckie we
Francji wygrywa Le Pen ( a jednym z jego postulatów
wyborczych bylo „wyrzucenie” z Francji wszystkich
„niefrancuzów”, czyli miedzy innymi mieszkanców
Gujany), jak jeden maz ruszyli do lokali wyborczych.
Frekwencja wyniosla 99%. I Le Pen nie wygral. Po prostu.
ata

Szkola jako dobrze prosperujaca
firma?
Po co chodzimy do liceum? Na pewno wiekszosc odpowie:
„zeby sie uczyc, przygotowywac do matury”. Jak widzimy, szkola
ma spelnic okreslony cel. Wiadomo, ze czasem róznie z tym
bywa. Zdarzaja sie rózne rzeczy sprawiajace, iz jakis nauczyciel
nie moze tego celu z okreslonymi uczniami realizowac. Jezeli
jest to wina zbyt slabych uczniów, to zazwyczaj nie zdaja oni do
nastepnej klasy. Moze to tez byc wina ich zachowania. W obydwu
przypadkach konczy sie to zazwyczaj zmiana szkoly.
Co jednak, gdy nauczyciel nie spelnia pokladanych w nim
nadziei. Kazdy chyba zdaje sobie sprawe, ze polska edukacja
nie spelnia zalozenia i nie jest darmowa. Czy mamy w takim razie
prawo wymagac okreslonych rzeczy od naszych belfrów? Wydaje
mi sie, ze tak. Podobnie uwaza tez czesc nauczycieli (wliczajac
w to dyrekcje), którzy postanowili poprzez ankiety poznac opinie
uczniów na temat sposoby i jakosci nauczania. Bardzo podoba
mi sie to rozwiazanie, gdyz mam nadzieje, iz wyniki tych ankiet
beda mialy wplyw na ksztalt rady pedagogicznej w przyszlym
roku szkolnym.
Czy jednak to wlasnie uczniowie powinni miec kluczowe
zdanie w doborze i ocenie nauczycieli? Czy mlodziez powinna
decydowac o dalszej karierze zawodowej czasem bardzo
doswiadczonych juz pedagogów? Czy mamy do tego jakies
predyspozycje i moralne prawo? Powiem szczerze, ze bardzo
dlugo zastanawialem sie nad odpowiedziami na te pytania. Z jednej
strony to wlasnie uczniowie najlepiej wiedza, co dzieje sie na
lekcjach, jak sa one prowadzone itp. Z drugiej jednak strony nalezy
pamietac, ze oceniamy osobe z dyplomem wyzszej uczelni, która
z pewnoscia wie, jak uczyc. Z jednej strony to my placimy,
a nauczyciele otrzymuja wynagrodzenie. Z drugiej jednak sa inne
organy, oceniajace pedagogów.
Moze jednak powinnismy pozbyc sie skrupulów i brac na
siebie ciezar oceny i decydowania o zatrudnieniu nauczyciela.
W koncu szkola ma przygotowac nas do matury i studiów. Wiec
mamy dokladnie okreslony cel, dokladnie okreslone osoby,
odpowiadajace za jego wykonanie, i wreszcie samych
zainteresowanych – uczniów. Przy obecnym poziomie bezrobocia
nawet wsród nauczycieli nie jest chyba bardzo latwo o prace
w dobrze wyposazonej szkole. Uwazam, iz ta grupa zawodowa
powinna podlegac podobnym prawom jak inne zawody. Jezeli jakis
pedagog nie spelnia w wystarczajacym stopniu zadan przed nim
stawianych, powinien go zastepowac inny, lepszy. Wtedy na pewno
poziom szkoly bylby wyzszy. A chyba o to wlasnie powinno chodzic
zarówno uczniom, jak i dyrekcji szkoly. Jedyne watpliwosci
budzilaby chyba tylko ocena pracy nauczyciela.
Napisalem juz o pewnych moich zahamowaniach przed takim
postepowaniem. Jednakze w liceum mamy juz do czynienia
z mlodzieza dorosla lub prawie dorosla. Jezeli zachowywalibysmy
sie powaznie i na miare swojego wieku, mysle, ze wtedy mozna
by dopuscic mozliwosc oceniania przez nas pracy nauczycieli,
co mialoby kluczowe znaczenie przy zatrudnianiu ich. Uwazam,
ze jestesmy na tyle powazni, by przy tej ocenie wyeliminowac
subiektywne sympatie i antypatie, a jedynie podejsc do sprawy
merytorycznie.
Wprowadzenie takiej oceny mogloby sprawic, iz szkola
zmienilaby sie w instytucje, przypominajaca dobrze prosperujaca
firme. Na miejsce slabych pracowników przychodziliby lepsi. To
poprawialoby poziom nauczania, a co za tym idzie i liczbe
chetnych uczniów. W takiej sytuacji wszystko zaczeloby
funkcjonowac jak najbardziej prawidlowo.
marcin
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Juz
nigdy
czwartych

nie

bedzie
klas…

To byly ostatnie czwarte klasy w historii Czackiego
(chyba ze cudowny rzad prof. Marka Belki postanowi
zreformowac po raz kolejny system edukacji). Chociaz nam,
mlodszym,dane bylo znac je najwyzej dwa lata, to zdaje sie,
ze zdazylismy sie przywiazac. Teraz wchodze do Szkoly,
myslac: „rany, jestem tu najstarsza”. Az sie glupio robi.
Ten odchodzacy rocznik na pewno byl wyjatkowy
i powiedza tak i oni, grono pedagogiczne, i my, którzy jeszcze
chociaz rok spedzimy w murach przy Polnej 5. Bedzie nam
wszystkim brakowalo wielu usmiechnietych, mimo zmeczenia,
twarzy. Bedzie brak tych
utyskiwan na okrucienstwo
nauczycieli wobec nich,
maturzystów (teraz my bedziemy
musieli wyrobic norme w
zrzedzeniu, ale o to sie nie
martwcie). Bedzie (w sumie, juz
jest) pusto na korytarzach
szkolnych. A potem wrzesien,
znów jakis dziki tlum szarych
pierwszoklasistów (z calym
szacunkiem dla klas 1-ych),
których przez pierwsze pól roku
nie bedziemy w stanie przyporzadkowac nawet do profili, a co
dopiero nadac im imiona. I gdziezescie polezli, okrutni,
zostawiajac nas na pastwe kolejnego roku szkolnego?
Jak my zorganizujemy Festiwal Teatralny? Stanowiliscie
ponad jedna trzecia sekcyjnych, ale wiedza o Festiwalu nie
dorównywal Wam nikt. Ilez to razy tlumaczyliscie nam fizyke,
matematyke? Ile wspanialych wieczorów spedzilismy razem,
bawiac sie do bialego rana? Waszego wkladu w zycie Szkoly
i nasze nie da sie nijak zmierzyc. To dzieki Wam na forum
mozemy chwalic sie przed kandydatami niebywala atmosfera.
Te niezapomniane Stozki, na których integracja miedzy
rocznikami sprawiala tyle radosci. Za kazdym razem, gdy
wchodzilam do Szkoly,
widzialam Was na
korytarzach i czulam,
ze jest dokladnie tak,
jak byc powinno.
Dlaczego tak juz jest,
ze doceniamy dane
nam dobro dopiero, gdy
chca nam je odebrac?
Uroczystosc
zakonczenia
roku
staralismy
sie
zorganizowac na miare
Waszych
zaslug.
Chociaz
nie
dorównalismy im, to
mamy nadzieje, ze
pozostanie
ona
w Waszej pamieci na
dlugo (w mojej na
pewno). Ponad dwie
i pól godziny, z czego trzy czwarte poswiecone na nagradzanie
wybitnych. Czyli prawie 120 minut na dziekowanie
i wychwalanie Was, drodzy Maturzysci. Gdy patrzylam na
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wchodzacych na podium po kolejne upominki, gdy
wysluchiwalam róznego rodzaju statystyk, dotyczacych
Waszych niezwyklych zdobyczy
naukowych, przez mysl mi nie przeszlo,
ze po wakacjach nie zobacze Was znowu.
Byly wsród Was osobistosci
naprawde wybitne i niepowtarzalne, choc
niektórych nauczyciele zwali „zlotymi
dziecmi”,
innych
„porazkami
pedagogicznymi”; za wszystkimi Wami
tesknimy. Mamy nadzieje, ze Wasza
przygoda z Czackim na tym sie nie
zakonczy i ze nie tylko bedziecie nas
odwiedzac, ale nadal bedziecie pomagac
nam,
biednym,
mlodym,
niedoswiadczonym licealistom. Do zobaczenia!
Zuq®

Upragnione
Zwyciestwo!
Po 5 latach startów udalo sie! Reprezentacja
Czackiego zdobyla zloto w rozgrywanych od 1994 roku
Miedzylicealnych Regatach Wioslarskich.
Juz tradycyjnie startowaly trzy szkoly: II LO im. Stefana
Batorego, XIV LO
im. Stanislawa
Staszica oraz my.
Dotychczas nasi
w i o s l a r z e
z d o b y w a l i
regularnie miejsce
drugie
(tylko
w 1999,
gdy
rozpoczynala sie
nasz przygoda
z wioslarstwem,
zajelismy trzecie). Tym razem najgorzej wypadl Staszic,
tryumfator z roku ubieglego.
Obecny sezon jest bardzo szczesliwy dla inicjatora
startów Czackiego, a zarazem sternika naszej ósemki,
Profesora Piotra Sambierskiego, prowadzacego takze
zespól Uniwersytetu Warszawskiego, który trzy tygodnie
temu pokonal reprezentacje Politechniki.
Regaty odbywaly sie, oczywiscie, na Wisle. Start, jak
co roku, byl usytuowany pod mostem Lazienkowskim,
a meta przy siedzibie Warszawskiego Towarzystwa
Wioslarskiego - organizatora wyscigu.
Nasza zlota ósemka, w skladzie: Marcin Abramowicz
(4e), Grzesiu (2e), Pawel (Bizon 2e), Tomasz Hassa (4d),
Mikolaj Kobos (2d), Franek (1), Maciek Miernecki (4d)

i Wojtek Sambor (4c), pokonala
trase w okolo 2 minuty 50 sekund
(jak
mówi
ostatni
z reprezentantów: "nie znam
dystansu w metrach, ale to mniej
wiecej 100 pociagniec"),
dystansujac Batorego o prawie
dwie dlugosci lodzi. Wielkim
nieobecnym okazal sie Krzysiek
Stefanek (4d), który nie zdazyl na
wyscig z powodu egzaminów na
studia.
Jak dowiedzialem sie od
zawodników, Czacki mial nad
przeciwnikami przewage takze
dzieki nowemu sprzetowi, który rok temu zakupil Uniwersytet
Warszawski. Lekka lódka "Stephen Lee" zostala sprowadzona
z Wielkiej Brytanii i jest ona wyposazona w bardzo dobre
wiosla z wlókna weglowego.
Nasze Liceum oprócz zlotego medalu zdobylo Puchar
Burmistrza Warszawy oraz tort ufundowany przez sterniczke
osady Staszica (czyzby od poczatku przewidywala
przegrana…?:).
Serdecznie gratulujemy osiagniecia tak upragnionego
zwyciestwa. Jestesmy dumni i oczekujemy (tak, tak - teraz
to "oczekujemy") powtórzenia sukcesu w roku przyszlym!
fh

KRÓLIKI
No bomba, korek. Szybkie spojrzenie na zegarek. Jest
17.01. Powinnam juz dawno byc na miejscu, a przede mna
jeszcze przynajmniej dwadziescia minut jazdy. Upal, slonce
grzeje, serce jeszcze wali po sprincie. Na dodatek – jak to w
starym autobusie – nie ma czym oddychac. Umieram…
Pojazd ostro hamuje i po raz kolejny wpadam na
stojacego przede mna chlopaka. Czuje okropny zapach potu.
Drzwi otwieraja sie z sykiem. Po schodach wskakuje
ciemnooki punk. Bezczelnie ogladam jego imponujaca
kolekcje „kolczyków” – spinacz do papieru, agrafka i srubka.
Jedyne, o czym mysle, to, w jaki sposób umiescil sobie te
przedmioty w uchu.
Kolejny przystanek. Punk pomaga wgramolic sie na
stopnie starszemu panu. Dziadek ma na sobie czapke,
zimowe buty i czarna kurtke, która zwisa na jego drobnym
cialku. Odruchowo spogladam przez brudna szybe na slonce.
Nagle z siedzenia wstaje jakas dziewczyna.
- Prosze, pan usiadzie.

Dziadek otwiera szerzej przyblakle oczy i porusza
w ustach sztuczna szczeka.
- Dziekuje, nie siadam.
- Skoro mlodziez taka grzeczna, to ja skorzystam!!! –
Slychac donosny glos z drugiego konca autobusu. Po chwili
zostaje przez nia, jak i reszta pasazerów, stratowana. Kobieta
Zmeczona usadawia swe pelne ksztalty na skórzanym fotelu,
które jeszcze przed chwila zajmowala Dziewczyna Kulturalna.
Kazdy zajmuje sie swoimi myslami.
Nagle z pólsnu wyrywa mnie cichy glosik Dziadka.
- Ile ma pan lat? – Pytanie zwrócone jest do spoconego
chlopaka.
Dwadziescia siedem – pada odpowiedz.
Cisza. Upal. Kolysze na zakretach
- Ja, jak mialem dwadziescia trzy, to wazylem trzydziesci
jeden kilo. Heh, usiasc teraz moglem, ale gorzej byloby wstac
– Dziadek usmiecha sie do Kobiety Zmeczonej i porusza
sztuczna szczeka. Ta chyba nawet nie zauwaza. Po chwili
dodaje z usmiechem na twarzy:
- Bo ja bylem w obozie. Bylem w obozie... Gdyby nie
amerykanie, którzy w nocy wjechali czolgami, to nie
rozmawialibysmy teraz.
Czuje, jak krew odplywa mi z policzków. Konsternacja.
Patrze po twarzach: Punk, spocony chlopak, Kobieta
Zmeczona, Dziewczyna Kulturalna... Wszyscy maja takie
same miny. Nie tylko mnie zmrozilo.
- Heh, jak dali nam taki kartofelek, w lupinach jeszcze,
o !– tu stare, chude rece zakreslaja male kóleczko w powietrzu
–to wszyscy sie radowali...
Po dlugim, niesamowitym momencie ciszy, pierwszy
odzywa sie donosny glos Kobiety.
- Musial miec pan silny organizm…
Matko, jak mozna w takiej chwili powiedziec cos
takiego?!
- Prosze?
- Nic, nic…
Upal, kolysanie. Cisza.
- A gdzie pan byl? – Pyta Punk.
Czuje sie jak w abstrakcyjnym filmie. Tak sie skupiam
na tym, ze opadaja mi konczyny górne, ze w koncu nie slysze,
w jakim miejscu Dziadka rozbierali do naga przy
pieciostopniowym mrozie i wyprowadzali na pietnascie minut
spaceru.
- Moja profesorka tez byla w obozie. Tyle, ze gdzie indziej.
Byla królikiem doswiadczalnym….
Szczeka juz mi chyba nizej opasc nie moze. Kogo to
obchodzi?! Nie zdazam nawet pomyslec o beznadziejnosci
tej kobiety, gdyz odzywa sie niesmialo Dziadek.
Tam to wszyscy byli królikami...
-…Ale na niej testowali jakies leki i u nas na wykladach
zawsze wchodzila i mówila „prosze panstwa, trzeba otworzyc
okna”… - Kobieta ciagnie wrzaskliwym glosem w strone
Dziewczyny Kulturalnej swoja opowiesc.
Dziadek stoi. Stoi chwile, porusza szczeka i wychodzi
na nastepnym przystanku. W czapce i zimowej kurtce.
A wszyscy ludzie z autobusu zyja sobie dalej gapiac sie
w podloge, pachnac potem i gadajac o profesorowej.
Qska
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FESTIWAL POEZJI

"WSPÓLCZESNE DZIELA SZTUKI...?"

Cóz, przyznaje sie bez bicia, ze ostatnio w zadnym
przybytku polskiej kultury nie bylam. Tak, wiem, to hanba.
Ale wszystkiemu winna szkola (jak zwykle, zreszta) - ja, jako
wierny i bardzo solidny uczen, zamiast szlajac sie po kinach
i teatrach, siedzialam w domu, uczac sie do klasówek.
Z marnym skutkiem, zreszta, wiec w sumie moze lepiej bylo
jednak pójsc do tego kina...
Jednakze na ratunek moim kulturalnym i duchowym
potrzebom przybyl przypadek (a moze raczej pewien zbieg
okolicznosci). A mianowicie Warszawski Festiwal Poezji im.
Zbigniewa Herberta. O wszystkim dowiedzialam sie z dodatku
do Rzeczypospolitej, który sobie pewnego leniwego dnia
najspokojniej w swiecie lezal na stoliku kolo sekretariatu naszej
Szkoly. Poniewaz na stronie glównej widnialo zdjecie
Zbigniewa Herberta, ja - jako wielbicielka poety calym sercem
i dusza - porwalam egzemplarz (poza tym mialam nadzieje,
ze moze beda tam jakies przydatne w mojej pracy twórczej
na jezyku polskim interpretacje wierszy), by jego tresc
przyswoic sobie na którejs z nudniejszych lekcji. Interpretacji
doczytalam sie jednej, ale za to powzielam plan zaistnienia
gdzies, na którejs z licznych imprez w ciagu oglaszanego
przez dodatek festiwalu poezji. Myslalam o wypadzie do kina
Luna na pare filmów dokumentalnych o Herbercie lub
o spotkaniu z poeta Ryszardem Krynickim. Niestety, mój jakze
ambitny plan nie powiódl sie z powodów, wymienionych
w akapicie pierwszym. Gazete, oczywiscie, zatrzymalam, na
wypadek pilnej potrzeby zanalizowania "Trenu Fortynbrasa"
Herberta.
Pisalam o ratunku dla potrzeb duchowych, ale gdzie on
jest, skoro na zadna z zaplanowanych na festiwalu imprez
nie poszlam. No wlasnie, nie wiem, czy zauwazyliscie pewna
malutka zmiane w tramwajach i autobusach ostatnimi czasy.
Jadacy rano do szkoly uczen, na przyklad, jesli tylko dal rade
podniesc opuchniete powieki znad ksiazki do…(wpisz
wlasciwe), mógl natknac sie wzrokiem na przyklejony do szyby
wiersz. Herberta, Krynickiego, Julii Hartwig i innych. Krótki
wierszyk na szybie, bez przymusu, kto chce, niech czyta dla mnie rewelacja. Jasne, ze zatloczony autobus nie sprzyja
kontemplacji poezji, ale przeczytanie paru krótkich linijek
moze byc mila odmiana od monotonii jazdy. A moze (tu juz
raczej marze, ale to chyba slabosc kazdego czlowieka) kogos
taki tekscik poetycki natchnie do dalszego i juz w bardziej
sprzyjajacych warunkach (wlasny pokój, fotel, herbatka, kocyk)
czytania literatury pieknej?
Poezja w autobusie - tak, to brzmi dosc dziwnie, ale
(moim zdaniem) to dowód na to, ze dla niej wszedzie znajdzie
sie miejsce, a wlasciwie chyba lepiej byloby napisac - powinno
sie znalezc. To tez moze pewna przestroga, zeby srodki
komunikacji miejskiej nie staly sie tym jedynym miejscem,
gdzie w ogóle mamy czas coskolwiek poczytac. Tlok, korek,
zmeczenie, zirytowanie, a nad tym wszystkim - Mickiewicz;
czy to jednak nie brzmi dumnie?

W Zamku Ujazdowskim mialem okazje obejrzec
nietypowa wystawe. Byly tam prezentowane prace artystów,
którzy sa przedstawicielami sztuki wspólczesnej. Musze
przyznac, ze poszedlem tam z czystej ciekawosci. Nigdy nie
bylem na tego typu wystawie, a te urywki, które widywalem
w telewizji, stanowczo mi nie wystarczaly.
Z iskierka w oku wszedlem po schodach. Pierwsze, co
mnie uderzylo, to chlód i pustka pomieszczen. Zwykle biale
sciany, kamienna podloga i zadnych dywanów czy
ornamentów. Obrazy zostaly powieszone w dosc duzych
odleglosciach jeden od drugiego. Sprawialo to wrazenie braku
odpowiedniej ilosci eksponatów jak na tak duza powierzchnie
sal Palacu Ujazdowskiego.
Przejdzmy jednak do konkretów, czyli do samych prac.
Co tu duzo mówic. Wystawa juz na samym poczatku wydala
mi sie bardzo abstrakcyjna. Nie wszystko do mnie trafialo.
Czesci dziel w ogóle nie bylem w stanie nazwac. A podpisy
pod nimi wydawaly mi sie po prostu smieszne! Trudno bylo
sie zorientowac, co one przedstawiaja. Zapewne autorom
zalezalo na tym, bym jako zwykly czlowiek przystanal i przez
chwile sie zastanowil, co chcieli nam przekazac, gdy tworzyli
te prace. Jednak mi cos takiego nie odpowiada. Nie lubie
gdybania "a co to jest? a po co to jest?". Zdecydowanie wole
widziec, na co patrze. W sztuce lubie podziwiac forme, a nie
zastanawiac sie nad trescia.
Wiekszosc prac na tej wystawie w ogóle nie
przedstawiala zadnej tresci, a forma pozostawiala wiele do
zyczenia. Jako przyklad mozna podac obraz pt. "Asymetria".
Plótno wymiarów 2x1m zamalowane calkowicie na czarno,
ale po zblizeniu sie mozna zauwazyc, iz prawa czesc jest
troszke jasniejsza. Hmm... Czy to jest caly "bajer" tej pracy?
Super! Nie ma to jak zmarnowanie duzej ilosci ciemnych farb.
Nastepny przyklad to obraz, przedstawiajacy na czarnobialej szachownicy rozrysowane bialo-czarne znaki zapytania.
Domyslam sie, ze sa one skierowane do nas, ale po co?! Ja
na pewno nie jestem w stanie na nie odpowiedziec.
Kolejna praca to kamienie. Byly one poukladane na
podlodze. Gdyby chociaz tworzyly jakas calosc czy obraz.
Szukalem, chodzac dookola nich, ale nic nie znalazlem.
Porozrzucanie kamieni to przeciez nie jest sztuka! Kazdy
z nas moze przejsc sie na pole i nazbierac malych glazów.
Jednak zaden z nas nie pójdzie z nimi do Palacu
Ujazdowskiego i nie podpisze sie przy nich swoim nazwiskiem,
myle sie?
Ostatnia praca, jaka chcialem skomentowac, to 6
fotografii, przedstawiajacych tego samego mezczyzne
w róznym wieku. Mniej wiecej od 30 do 70 roku zycia.
Niewatpliwie widac tutaj zmiany, jakie zachodzily w wygladzie
tego czlowieka. To moze i jest ciekawe, ale przeciez kazdy
z nas moze wziac do reki rodzinny album i zobaczyc, jak
nasi rodzice czy dziadkowie zmieniali sie z biegiem lat.
Z wystawy wyszedlem bardzo zawiedziony. Wszystko,
co tam zobaczylem, nie spelnilo moich oczekiwan co do sztuki
wspólczesnej. Spodziewalem sie czegos pieknego, z polotem,
a zastalem cos, czego nigdy nie nazwalbym dzielami sztuki.
Zdecydowanie wole podziwiac dziela Matejki czy Canaletta.
Wam jednak proponuje wybrac sie na tego typu wystawe
i samemu to ocenic. Pozdrówka!
siemas

ata
Ooo! Tak, ja tez jestem zachwycona pomyslem na
rozpowszechnianie literatury pieknej nawet w ten niegodny
sposób. Moim faworytem na razie jest Ryszard Krynicki
z wierszem "Którego nie ma". Dla mnie genialny!
zuq
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KULTURA

DROGA ALINA...
Alina Szapocznikow urodzila sie w 1926r. w Kaliszu,
zmarla w 1973 r. w Praz-Coutant we Francji (chorowala na
raka). Podczas okupacji mieszkala w Pabianicach, lata 19401942 razem z matka spedzila w tamtejszym getcie. Stamtad
trafila do getta lódzkiego,
a nastepnie (przez Auschwitz)
kolejno do obozów w BergenBelsen i czeskim Teresinie.
W latach
1945-46
praktykowala w praskiej
pracowni Otokara Velimskiego
oraz studiowala w Wyzszej
Szkole
ArtystycznoPrzemyslowej w Pradze pod
kierunkiem Josefa Wagnera.
W 1947 roku wyjechala do
Paryza, gdzie w latach 194850 uczeszczala do Ecole
Nationale Supérieure des
Beaux-Arts w Paryzu, studiujac
w pracowni Paula Niclausse'a.
Po przyjezdzie do Polski w 1951 r. brala czynny udzial
w lokalnym zyciu artystycznym, stajac do konkursów na
pomniki: Chopina, Slowackiego, Bohaterów Warszawy,
upamietniajacy ofiary Oswiecimia. W roku 1963 przeniosla
sie na stale do Francji. W Paryzu wlaczyla sie w nurt
twórczosci Nouveau Réalisme ("nowego realizmu"), któremu
przewodzil krytyk Pierre Restany.
Na wystawie znalazlo sie wiele prac Aliny. Jednak, jak
sie pózniej dowiedzialam, byl to tylko ulamek jej bogatej
twórczosci. Mysle, iz nie ma sensu wypisywac tu calego zbioru
Galerii IRSA, gdyz kazdy musi zobaczyc to na wlasne oczy,
tak wiec skupie sie na kilku pracach, które jakos szczególnie
zapadly mi w pamiec. Byly to przede wszystkim wszystkie
dziela z serii „Kroczacych ust”. Te niesamowicie pomyslowe
rzezby warg ludzkich, umieszczonych na podluznej
podstawce, zadziwialy i przykuwaly uwage swoim
wykonaniem. Inna ciekawa praca, a wlasciwie dwiema, byly:
„Spólgloska” (1962) i „Samogloska” (1962). Wystepujace
w parze, stojace po przeciwnych stronach pomieszczenia,
nasunely mi pytanie: czemu takie nazwy? Chodzilam potem
po galerii i nie moglam przestac myslec na ten temat. Równie
interesujacymi pracami byly: „Portret wielokrotny (dwukrotny)”
(1967), „Okragla” (1968) czy „Fajrant” (1971). Generalnie
wszystkie dziela Aliny Szapocznikow mialy w sobie to cos,
co przyciaga i sprawia, ze chce sie na nie patrzec. Zadziwia
róznorodnosc materialu (od kamienia przez metal i tkaniny
do tworzyw sztucznych) oraz wykonania: od wlasciwie ledwo
obrobionych kamieni, przez takie z dopracowanym kazdym
detalem, do odlewów cial. Mozliwe, ze niezrozumianymi badz
niedocenionymi przeze mnie pracami byly: „Autoportret I”
(1966), „Fetysze I”, „Fetysze V” (1970-71) czy „Szalona biala
narzeczona” (1971). Jakos nie przypadly mi do gustu. Nie
dlatego, ze byly obrazliwe czy nieestetyczne, bo takie
zdecydowanie nie byly. Po prostu jest to tylko i wylacznie
ocena moich odczuc. Innymi „dzielami”, które jakos
niespecjalnie mi sie podobaly, byly szkice Aliny Szapocznikow,
które wykonywala przed rozpoczeciem pracy nad kazda
rzezba. Wygladaly one jak nakreslone w mniej niz piec minut
(tak tez zapewne bylo, jako ze to szkice), a osiagaly zawrotne,
wedlug mnie, ceny, których moze nie bede przytaczac.

Cala wystawa tak srednio mi sie podobala, wlasnie
z powodu cen. O tyle, o ile za wejscie do Galerii IRSA nie
trzeba bylo placic, to zmuszeni bylismy do ciaglego
poznawania zawrotnych cen dziel Aliny Szapocznikow. To
troche zaburzalo moje odbieranie jej twórczosci, a po jakims
czasie po prostu irytowalo. A irytowalo juz zwlaszcza wtedy,
gdy z ta cena absolutnie nie
moglam sie zgodzic. Tak bylo
w przypadku kilku rzezb (wartosc
dwóch
niezlej
klasy
samochodów) i wszystkich
szkiców. Dodatkowo chodzila za
mna bardzo nieufna pani z obslugi
wystawy. Nie wiem, mozliwe, ze
wygladam jak ktos, kogo nie stac
na wydanie takich ogromnych
sum, jednak chyba nie
wygladam jak zlodziejka czy
wandalka, przynajmniej mam
taka nadzieje. Tak wiec,
sumujac: mimo ze prace Aliny
Szapocznikow generalnie sa
bardzo ciekawe, to wystawe
chcialam jak najszybciej opuscic, wlasnie przez atakujace
mnie ceny i natretna pania, która non stop patrzyla mi na
rece.
Wystawa czynna do 31 lipca 2004.
Galeria IRSA Fine Art
ul. Krakowskie Przedmiescie 33
otwarta w godzinach: poniedzialek-piatek: 11.00-19.00
sobota-niedziela: 11.00-17.00
anetA

SHREK 2
Drugiego lipca czeka nas premiera kontynuacji genialnej
w oczach Polaków komedii animowanej „Shrek”. Nie chcac
pisac o powietrzu, wybralam sie na przedpremierowy pokaz
w wersji angielskiej (wszystko zrozumialam, nie chwalac sie)
i musze przyznac, ze druga czesc jest warta polecenia. Chyba
nawet wybiore sie na kolejna prapremiere, z tym, ze juz z
dubbingiem (spektakle w srody w Multikinie, trzeba bardzo
wczesnie rezerwowac bilety).
Tym razem bohaterowie pierwszego „Shreka” wybieraja
sie w odwiedziny do królestwa (Far, far away), nalezacego do
rodziców Fiony, u których chca uzyskac blogoslawienstwo.
Wiele zabawnych sytuacji, oczywiscie, glównie za sprawa
Osla (notabene, nie moge wprost sie doczekac, gdy uslysze
glos Stuhra z jego „ust”). Scenariusz na miare Shreka,
chcialoby sie rzec; zgrabne dialogi, momentami ciety, kiedy
indziej „ogrowaty” dowcip. Tekst do dubbingu tlumaczyl znów
Bartosz Wierzbieta, bardzo mlody (29 lat) polski tlumacz, który
zrobil zawrotna kariere dzieki tlumaczeniom popularnych
kreskówek: „Krowa i kurczak”, „Johny Bravo”. Obecnie trzyma
monopol na zagraniczne produkcje animowane, jak: „Shrek”,
„Uciekajace Kurczaki”, „Lilo i Stitch”, „Asterix i Obelix: Misja
Kleopatra”. To dzieki niemu mozemy „rzucac” tekstami w stylu:
„stary, zainwestuj w tictac’i, bo ci jedzie!” albo „mam smoka i
nie zawaham sie go uzyc”.
Zapewne Shrek 2 takze bedzie zródlem wielu nowych
frazeologizmów, które na stale wejda do slownika mlodych.
Tak wiec, jezeli chcecie byc na czasie, musicie obejrzec ten
film!
Zuq®
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Zeglarskie swieto w Kilonii
Od 19 do 26 czerwca w Kilonii odbywaja regaty i wielki
zlot Zaglowców, polaczony z cyklem róznorakich imprez. Od
lat uczestniczy w nich takze "Fryderyk Chopin". Podczas
jednego tygodnia do Kielu przyjezdza okolo 3,5 miliona
turystów, którzy, oprócz zwiedzania statków, moga
uczestniczyc w jednodniowych rejsach.
Historia "Tygodnia kilonskiego" jest bardzo stara i siega
roku 1871. Juz wtedy miasto bylo jednym z kluczowych
niemieckich portów (obok obraz z tamtego okresu).
Przez lata zloty staly sie tradycja, rozwijaly sie
i "obrastaly" w wiele dodatkowych atrakcji. W swiecie
regatowym "Kieler Woche" jest kojarzone przede wszystkim
z najwieksza na
swiecie
impreza
regatowa. Od lat
organizowane sa tu
wyscigi - dla amatorów
oraz dla zawodników. W
tym roku organizatorzy
przewiduja rywalizacje
5000 zawodniczek
i zawodników z 50
krajów na 2000 lodziach
i deskach windsurfingowych. W ciagu 9 dni na 10 trasach
planowane jest przeprowadzenie 420 wyscigów w 29 klasach
- nieolimpijskich (19-22 czerwca) i olimpijskich (23-27 czerwca).
Trzeba zauwazyc, ze wiele razy sukcesy odnosili tu Polacy.
Przez swiatek regatowy "Kieler Woche" jest nazywany
"zeglarskim Wimbledonem". W tym roku Tydzien odbedzie
sie po raz 122.
Corocznie odbywa sie tu tzw. "Rynek miedzynarodowy",
na którym prezentuje sie wiele panstw, oraz "Miedzynarodowe
Forum Miast", gdzie wlodarze europejskich miast portowych
dyskutuja nad rozwojem i zaciesnieniem wspólpracy.
Trzeba takze zauwazyc, ze impreza w Kilonii jest nie
tylko wielka swoja ponadstuletnia tradycja oraz wielomilonowa
grupa odwiedzajacych turystów, ale takze iloscia statków, które
przyplywaja tutaj, zeby sie zaprezentowac, zarobic czy
nawiazac cenne kontakty.
Dla prównania przypomne, ze na najwiekszym zlocie
Zaglowców, jaki Polska kiedykolwiek widziala, czyli
zeszlorocznym Cutty Sark Tall Ships Races 2003 w Gdyni,
pojawilo sie tylko 11 tych najwiekszych Zaglowców klasy A
(ponad trzy razy mniej niz w Kilonii), a Gdynie odwiedzil
wówczas "tylko" milion ludzi (czyli takze ponad trzy razy
mniej).
Na Kieler Woche, oprócz "Chopina", czesto pojawia sie
"Pogoria", "Iskra", "Kapitan Glowacki" oraz "Dar Mlodziezy".
One takze przez siedem dni plywaja w jednodniowych rejsach,
prezentujac niemieckim turystom piekno Wielkich Zagli.
m:)ateusz potempski

jak i sródladowych, oraz "nie-zeglarzy", którzy pragna sie
wyspiewac lub tylko posluchac piosenek zeglarskich. Na
gitarach graja glównie Zloty i Siersciuch, choc zazwyczaj
(a szczególnie ostatnio!) gitar jest wiecej. Czasami mozna
tez spotkac Kleme, grajaca na
skrzypcach, czy Adasia na
harmonijce...
Ale moze zacznijmy od
poczatku.
Startujemy juz od godziny
19.00 najczesciej w sali nr 21 na
II pietrze w Czackim przy ulicy
Polnej 5. W sali rozsuwamy stoly
(aby bylo miejsce do siedzenia na
podlodze), oswietlamy ja
swieczkami, rozkladamy koce
i rozwieszamy liny, koszulki
Zaglowców, flagi i bandery.
Zgaszone swiatlo i pozaslaniane
okna sprawiaja, ze na ogól zimna
lekcyjna sala staje sie na jeden wieczór przytulnym gniazdkiem
zeglarzy. Zaczynaja schodzic sie ludzie, slychac strojenie
gitar i glosów... rozbrzmiewa pierwsza tego wieczoru szanta.
Potem kolejna i kolejna... i tak az do 23.00, kiedy to
trzeba powoli zaczac sie zbierac do domów - zdazyc na
ostatnie metro. Cichnie wtedy zeglarska piesn, ale, na
szczescie, tylko na kilka tygodni...
Kazdy znajdzie tu cos dla siebie. Zapaleni zeglarze moga
powspominac rejsy i
przypomniec
sobie
wakacyjne przygody.
Poznaje sie tu duzo
ciekawych ludzi. Mozna
z nimi zaczac wspólnie
zeglowac.
Mozna
przyniesc zdjecia i po
prostu chwalic sie swoimi
podbojami.
Mozna
spiewac (a spiewaja wszyscy!) i codzienny swiat zostawic za
drzwiami. Mozna usiasc gdzies w kacie i tylko sluchac...
mozliwosci sa nieograniczone!
Naprawde jest to niezapomniany wieczór! Atmosfera,
spiew, przyjaciele... to trzeba przezyc samemu.
Mam nadzieje, ze spotkamy sie na nastepnym
wieczorku.Do zobaczenia.
Ahoj!
kot

Teksty Nauczycieli

+„Przyniescie mi na nastepna lekcje sznur, to sie
publicznie powiesze” – p.prof. Olech
+„To slychac na pierwszy rzut oka”
– p.prof.
Szwed
"KOCIE" DWA SLOWA O WIECZORKACH
+„O naloznicach i innych przyjemnosciach
SZANTOWYCH
malzenskich porozmawiamy pózniej” – p.prof.
Przed nami kolejny, juz 13 Wieczorek Szantowy. Mimo
Chruszczewska
ponad rocznej historii tych spotkan nikt ich jeszcze nie opisal.
– p.prof
Spróbuje zeglarzom i szczurom ladowym uchylic rabka +„Pilka jest dla mnie zbyt okragla”
Zdrzylowska
tajemnicy, by nastepnym razem, widzac napis "Wieczorek
Szantowy", nie pomysleli, ze to nie jest impreza dla nich.
+„Powiedz pani w muzeum, ze przyjdziemy w 20
Wieczorki sa dla wszystkich: zeglarzy, zarówno morskich osób, a my i tak najdziemy ich w 30” – p. prof. Bras
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+„Mogli je równiez sprawowac cudzoziemcy, jezeli pochodzili z
obcych krajów” -jw.
+„Trzeba sie nauczyc tych wzorów albo miec je na malej,
wzglednie dobrze ukrytej karteczce” – p.prof. Koszycka
+„Wodór spala sie do wody, siarka do dwutlenku wegla” –
p.dyr. Elmerych-Kuran
Spisali: Marcin, svistak i zuq

"Kashela i pierscien Seta"
Ciemna postac wynurzyla sie zza mrocznego zaulka i szybko
przebiegla na druga strone oswietlonej ulicy. Po chwili za nia podazyly
cztery nastepne "cienie". Poruszali sie zwinnie i bezszelestnie przez
siatke ulic Shadizaru-miasta zloczynców, gdzie kazdy bogacz tracil swa
fortune na ochrone przed zlodziejami, a owi tracili swiezo zdobyte majatki
w niezliczonej liczbie karczm w oslawionej dzielnicy rozkoszy.
Piec "zjaw" przyspieszylo kroku na ostatnim odcinku ulicy, która
konczyla sie szerokim i wysokim murem. Bylo to dziwne miejsce. W sam
srodek dzielnicy biedoty "wciety" byl ogromny teren, okolony potezna
fortyfikacja. Malo bylo w Shadizarze osób, które moglyby powiedziec, co
to za miejsce. Niektórzy opowiadali, ze to siedziba poteznego niegdys,
ale podupadlego rodu, który wybral wygnanie niz zycie w upokorzeniu
z powodu jakiejs tajemniczej zbrodni z przeszlosci. Inni powiadali, ze za
tym murem mieszka samotnie czlowiek, który posiadajac niezliczone
bogactwa, utracil ludzkie uczucia i ongis w furii zabil swego jedynego
syna. Teraz, pograzony w rozpaczy, samotnie pokutuje za swoja zbrodnie.
Raz na jakis czas odwiedza go wierny sluga, który przynosi jedzenie.
Nikt jednak nie widzial, aby ktos wszedl do srodka tej mrocznej budowli
i wyszedl z niej zywy.
Byly jednak w Shadizarze osoby, które wiedzialy, co naprawde kryje
sie na tym tajemniczym terenie. Ta wiedza kosztowala majatek
i wymagala poderzniecia wielu gardel, ale byla warta swej ceny w kazdym
calu. Dawno temu, w czasach, które pamietaja zmierzch mrocznej
cywilizacji Acheronu oraz triumf Hyboryjczyków i ich boga Mitry, Zamora
i jej stolica Shadizar znalazly sie pod panowaniem nowej cywilizacji.
Wszystkie miejsca kultu acheronczyków zostaly zniszczone, a ich
kaplani wymordowani. Tylko wyznawcom jednego boga udalo sie
przetrwac zaglade. Wierni mrocznego weza Seta wynalezli sposób na
oszukanie hyboryjskich "inkwizytorów". Jeden z bogatych wyznawców
ofiarowal swoja wille na nowa siedzibe dla swiatyni, a poniewaz zajal
wazne miejsce w nowej administracji zdobywców, jego dobra byly poza
podejrzeniem. Od tego momentu wierni ukrywali sie na tym terenie,
a wiedza o ich bytnosci pozostala tajemnica przeznaczona tylko dla
wtajemniczonych kaplanów piatego stopnia z jedynego kraju, który
przetrwal upadek dawnego imperium i rozpoczal samodzielne istnienieStygii, ojczyzny wyznawców Seta.
Toth-Amon, najwyzszy kaplan tego kultu, który stal sie tak potezny,
iz dostapil zaszczytu kontaktu ze swym panem, otrzymal od Seta
pierscien, który zwiekszyl jego moc do niewyobrazalnych rozmiarów
i pozwolil mu zmiazdzyc wszystkich swoich wrogów na chwale swego
mocodawcy. Ten potezny mag przybyl do Zamory, aby w zapomnianej
swiatyni badac stare inskrypcje poteznych magów Acheronu, które
przetrwaly w tym miejscu wieki. Jego przybycie nie pozostalo jednak
niezauwazone. Grupa smialków, zlozona z najslawniejszych i najlepszych
zlodziei Shadizaru, zdecydowala sie na najtrudniejsze zlecenie, jakie
zlodziej móglby otrzymac-kradziez pierscienia Seta.
Wlamywacze podbiegli do muru. Naprzód wysunela sie kobieta.
Uniosla w góre rece i wymamrotala kilka slów, których te strony nie
slyszaly od czasów upadku Atlantydy. W chwile potem najwyzszy
i najsilniejszy z wlamywaczy zarzucil line z hakiem na zwienczenie
fortyfikacji. Upewniwszy sie, ze powróz jest dobrze zamocowany,
przepuscil swoich towarzyszy i jako ostatni wspial sie na góre. Po drugiej

stronie ich oczom ukazala sie mocno zarosnieta
laka. Krzewy i trawy wysokosci póltora metra
zascielaly cala przestrzen od muru do centralnie
umiejscowionego palacu. Cala piatka pozostala
w nerwowym i napietym bezruchu. W koncu niski
mezczyzna podczolgal sie do jedynej kobiety
w kompanii:
-I co? Jest bezpiecznie? Mozemy isc?wyszeptal predko. Dziewczyna jednak nie
odpowiadala, pozostajac zahipnotyzowana
poprzez poruszajace sie trzciny mrocznego
ogrodu.
-Na brode Tarima! Kashela, ocknij sie!
Mozemy isc?-powtórzyl swoje pytanie stanowczo,
potrzasajac jej ramie.
-Co?-wyrwala sie z odurzenia-Ee...Tak.
Idziemy. Nie wyczuwam obecnosci zadnych
demonów.
Niski zlodziej odetchnal z ulga i dal znak
reka pozostalym, aby poruszali sie za nim. Poczul
sie pewniej po zapewnieniu mlodej adeptki czarów.
Byla tylko jedna rzecz, której on, Shevatas, król
zlodziei, obawial sie-czary i demony, przeciwko
którym zimna stal jego sztyletu byla
bezuzyteczna. Wlasnie po to dolaczyl do swojej
stalej druzyny te mloda czarownice-Kashele.
Zazwyczaj radzili sobie w czwórke-on i jego trzej
wspólnicy: Ogdar, potezny Hyperborejczyk,
mocarz, jakich malo, Yezdar, szczuply i zwinny
Turanczyk, z lukiem obchodzacy sie jak malo kto,
oraz Hatmer, wspanialy jezdziec z Iranistanu,
najszybszy szermierz, jakiego Shevatas widzial,
a byl juz swiadkiem niejednego. Jednakze to
zlecenie wymagalo takze sprawnosci magicznej.
Drogi do pierscienia pilnuje podobno wiele
demonów, nie mówiac juz o samym Toth-Amonie.
A mloda Hyrkanka znala ponoc wiele zaklec,
niwelujacych dzialanie ciemnych mocy, które
poznala w czasie wielu podrózy, odbytych na
daleki nieznany wschód. Wiec jezeli Kashela
uznala, ze droga wolna, on, Shevatas,
skoncentruje sie juz tylko na tym, co potrafi
najlepiej, czyli opróznianiu skarbców i szkatul.
Sama Kashela byla jednak przerazona.Jakas ciemna sila wciaz krazy nad nami.
Wyczuwam ja, ale nie moge zidentyfikowacmyslala wciaz goraczkowo.-Po co godzilam sie
na te wyprawe. Z tego nie wyjdzie nic dobrego.
Poruszali sie przez caly czas powoli poprzez
wysoka trawe. Starali sie nie tracic odstepu kilku
kroków, aby wzajemnie sie ubezpieczac. Ostatni
postepowal Ogdar. Uslyszal szmer w odleglosci
dziesieciu metrów, cos jakby cichy syk. Skóra
mu scierpla na mysl, co mogloby wydawac takie
odglosy. Odwrócil sie i przyspieszyl kroku, aby
nie stracic z oczu druzyny. Po chwili syk powtórzyl
sie, tym razem znacznie blizej. Hyperborejczyk
powoli odwrócil glowe do tylu i w momencie, gdy
spojrzal za siebie, zdazyl tylko wydac z siebie
urwany wrzask, zanim paszcza z klami
ogromnego pytona zamknela sie na jego glowie.
-Co to bylo?-szybko zapytal Hatmer.
-To brzmialo jak urwany krzyk-stwierdzil
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Shevatas.-Gdzie Ogdar?
Najszybciej na to pytanie odnalazl odpowiedz Yezdar.
Wyjawszy dwie strzaly z kolczanu i przygotowujac cieciwe,
pobiegl z powrotem. Gdy dobiegl do miejsca, skad doszedl
ich dzwiek, ujrzal ogromnego weza, przygotowujacego sie do
wchloniecia glowy Ogdara. Natychmiast poslal jedna strzale
w szyje potwora, automatycznie nakladajac druga. Gdy
pierwsza wbila sie ponizej glowy, waz zasyczal przeciagle
i skierowal swa uwage i furie ku nowemu przeciwnikowi.
Uprzedzajac atak, Yezdar wystrzelil ponownie, tym razem
trafiajac w glowe ponizej oczu. Gad zaczal wic sie z bólu, ale
byl jeszcze pelen energii, a to w polaczeniu z napadem furii
dawalo pewnosc, ze nie jest to jeszcze jego ostatnie slowo.
W chwili, gdy Turanczyk siegal po nastepna strzale, zza jego
ramienia wyskoczyl Hatmer i zataczajac szeroki luk swym
sejmitarem, zadal mocne ciecie w szyje potwora, prawie
odrabujac mu glowe. Czerwona posoka gesto polala sie z tej
rany, a pyton bezladnie opuscil swe ciezkie cielsko na ziemie,
wydajac z siebie ostatnie tchnienie.
Hatmer podbiegl do Ogdara, by sprawdzic, czy jeszcze
zyje. Przeczacym ruchem glowy dal znak Yezdarowi, ze
przybyli za pozno.
-Przynajmniej ubilismy jednego z tych pomiotów
Nergala. Teraz bedzie spokój-szczerzac zeby, powiedzial
Hatmer. Yezdar takze usmiechnal sie na te mysl.
Te chwile radosci przerwalo nagle poruszenie sie trzciny.
Mezczyzni znieruchomieli. Wtedy z dwóch stron rzucily sie
na Hatmera dwa jeszcze wieksze pytony. Jeden oderwal
Iranistanczykowi ramie, a drugi wbil swe kly w tulów
mezczyzny. Zlodziej wydal z siebie przerazliwy krzyk.
Przerazony Turanczyk siegnal po strzale, ale jego reke zlapalo
cos, zanim dotarla do kolczanu. Serce w nim zamarlo.
Uspokoil sie, slyszac glos Shevatasa:
-Zostaw go! Tamten obslizgly potepieniec ma zapewne
wiecej znajomych w tych przekletych trzcinach. Wszystkich
nie ubijemy. Kashela dotarla juz do wejscia, w nogi!
Yezdar przytaknal i ruszyl biegiem za swym hersztem.
Liczylo sie tylko zlecenie. Hatmer i Ogdar spotkali sie
z przeznaczeniem, które czeka kazdego zloczynce. Dzieki
nim bedzie wiecej lupów do podzialu, a kazdy niech martwi
sie o swoje zycie.
Tak tlumaczac sobie to zdarzenie, wlamywacze
pozostawili za soba mrozace krew w zylach odglosy uczty.
Wybiegli wreszcie z trzcin na otwarta przestrzen. Ujrzeli
otwarta brame i Kashele, która reka popedzala ich do
szybszego biegu. Ogromny zwalisty budynek zapraszal ich
do srodka. Ale mroczna i przerazajaca atmosfera tego miejsca
nie przekonywala o przyjacielskim charakterze tych zaprosin.
Uslyszeli ryk, dochodzacy zza ich pleców, i pedzeni panicznym
strachem wbiegli do ciemnej komnaty, a Hyrkanka zawarla
drzwi tuz za nimi. Dotarli wreszcie do srodka.
Pierwsze kilka chwil poswiecili na zlapanie oddechu.
Nastepnie Shevatas zapalil uprzednio przygotowana
pochodnie. Oswietlila ich najblizsze otoczenie, ale jej blask
konczyl sie po kilku krokach. Dalej pozostawala
nieprzenikniona ciemnosc.
-Co teraz?-spytal Yezdar.
-Kashela?-pytajaco dodal Shevatas.
-Mag wraz z pierscieniem znajduje sie na ostatnim
pietrze-oznajmila. -W wypadku tego budynku to bedzie trzecie
pietro-dodala po chwili.
-No dobra. Poruszamy sie przy scianie, az
odnajdziemy schody. Ja prowadze, Kashela za mna, a Yezdar
ubezpiecza tyly-zarzadzil Shevatas, a Turanczyk przelknal
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powoli sline na wspomnienie ostatniej osoby, która pelnila jego
funkcje.
Powoli ruszyli. Herszt oswietlal sciane, poszukujac
przejscia na nastepne pietro. Odnalazl przerwe w scianie
i nakazal towarzyszom, aby podazyli za nim. Znajdowali sie
teraz w klatce schodowej. Stopnie byly bardzo wysokie
i mokre, wiec latwo bylo o upadek. Poruszali sie powoli
i ostroznie. Przez caly czas slychac bylo ciche mamrotanie,
unoszace sie z góry. Nie mialo ono konkretnego znaczenia,
ale przez caly czas wibrowalo w glowie, jakby mialo
zahipnotyzowac wlamywaczy. Po jakims czasie dotarli
wreszcie na sama góre i skrecili w dlugi korytarz. Zawodzenie
stalo sie wyrazniejsze. Bedac blisko celu, zwolnili tempa. Im
dalej szli korytarzem, tym mamrotanie stawalo sie bardziej
meczace. Wreszcie okolo dziesieciu metrów przed soba po
prawej ujrzeli wejscie do komnaty. Stamtad dochodzilo swiatlo
i zawodzenie. Kashela zatrzymala Shevatasa i przywolala
Yezdara. Gdy zblizyli sie, wyszeptala:
-Czuje zapach czarnego lotosu. Ten kwiat ma ogromna
czarodziejska moc. Na zwyklego czlowieka dziala jak narkotyk
i jest przy tym bardzo silnie trujacy. Obwiazcie szmatami glowy
tak, aby zakryc przede wszystkim nos. To powinno zmniejszyc
dzialanie narkotyku. Po ominieciu tej komnaty bedziemy juz
mogli normalnie odetchnac.
Uczynili wedlug rad dziewczyny i ruszyli dalej. Omijajac
komnate, ujrzeli ogromne pomieszczenie, w którum znajdowal
sie wielki posag weza, przypominajacego te z ogrodu, tylko
jeszcze szkaradniejszy. Z nozdrzy tego gada wydobywal sie
opar, wprawiajacy w stan upojenia kilkudziesieciu akolitów,
którzy, kleczac, prowadzili dalej swoja deliryczna inkantacje.
Wlamywacze omineli to zawodzace zgromadzenie i udali sie
wprost do polyskujacych drzwi na koncu korytarza. Przed
wejsciem Shevatas jeszcze raz zapytal Kashele:
-Czy wyczuwasz obecnosc jakichs demonów za tymi
drzwiami? Czy mozemy isc dalej?
Dziewczyna westchnela i odparla:-Za tymi drzwiami
drzemie potezna moc. Na razie jest w stanie spoczynku i nie
pilnuje jej zaden nadprzyrodzony straznik. Mozecie wejsc,
ale niech Mitra nas chroni, jezeli ta sila sie zbudzi.
-To chcialem uslyszec-wyszczerzyl zeby w usmiechu
herszt.-Yezdar, ubezpieczasz mnie.
Dwie postacie wslizgnely sie do srodka. Caly pokój byl
zaciemniony, tylko w kilku miejscach palily sie swiece, dajac
nienaturalne zielone swiatlo. Shevatas odnalazl wzrokiem loze
maga i skonstatowal ze spokojem, ze gospodarz domu sie
w nim znajduje. Na chwile jednak zamarl, gdy ujrzal, iz
Stygijczyk ma otwarte oczy. Chwile zabralo mu przekonanie
sie, ze Toth-Amon znajduje sie stanie medytacji i, tak jak
w czasie snu, jego zmysly sa troche przytepione. Co nie
znaczy wylaczone, ale z tego faktu Shevatas doskonale zdawal
sobie sprawe. Zlodziej poczal nastepnie szukac glównego celu
wyprawy i odnalazl go, spoczywajacy na czerwonej poduszce
w odleglosci dwóch metrów od wezglowia lózka czarownika.
Pierscien wygladal wspaniale. Wlamywacz ostroznie zakradl
sie do niego i delikatnie zlapal go palcami, bacznie obserwujac,
czy w zachowaniu czarownika nie zachodza zmiany. Nadal
byl on pograzony w stanie medytacji. Shevatas zlapal klejnot
i przyjrzal mu sie. Obraczka wykonana byla
z najprzedniejszego rodzaju zlota, jakie widzial w swej karierze,
pozbawiona byla jednak dodatkowej ornamentyki. Zakonczona
byla paszcza weza, który wgryzal sie w blyszczacy
niebywalym swiatlem zielony klejnot. Twarz gada wygladala
jak zywa i Shevatas nie mógl sie powstrzymac od wpatrywania
sie w nia. Nagle oczy weza zablysly i wydal z siebie syk.

Zlodziej westchnal z przerazeniem. Wystarczylo to, aby
zbudzic magika, który wytracony ze stanu skupienia,
w którym nawiazywal kontakt ze swym panem, wstal
i zaklal:
-Na kiel Seta! Jak smiecie, smiertelnicy, zaklócac
mój swiety spokój!
Wykonal nastepnie kilka gestów i wskazal dlonia
na przerazonego Yezdara. W tym momencie na biednego
Turanczyka spadl z sufitu cien, który wniknal w jego cialo.
Wtedy Toth-Amon krzyknal, zamykajac dlon:
-Na chwale Setowi!
Shevatas jeszcze nigdy nie slyszal, aby czlowiek
tak krzyczal. Wyrwal sie szybko z otepienia i trzymajac
mocno pierscien w garsci, popedzil do drzwi. Nie mial
zamiaru przekonywac sie, jak brzmialby jego wrzask ku
chwale Setowi. Po wybiegnieciu z komnaty zauwazyl,
ze Kashela nadal czeka na niego pod drzwiami. Nie
zaprzatajac sobie nia glowy, pobiegl dalej korytarzem
w strone schodów. Dziewczyna podazyla za nim.
Toth-Amon, nacieszywszy oczy widokiem
rozrywanego na strzepy wlamywacza, zwrócil swoja
uwage ku drugiemu. Ten zniknal. "Nie ucieknie daleko"pomyslal i rozpoczal przywolywanie nastepnego demona.
Po chwili zdal sobie sprawe, ze brak mu mocy na
wykonanie tego zaklecia. Za bardzo ja wyczerpal na
rozmowe z Ojcem-Setem. "Nic nie szkodzi. Niech tylko
zaloze pierscien, a bedzie cierpial po kres swych dni".
Odwrócil sie w strone poduszki, aby nalozyc swój skarb
na palec.
Wsciekly wrzask rozniósl sie po wszystkich
komnatach willi. Mozliwe, ze uslyszalo go pól Szadizaru.
Na pewno dotarl on do zbiegajacego po schodach
Shevatasa i goniacej go Kasheli. Przyspieszyli tempo
biegu. Kashela zauwazyla, ze ucichlo irytujace
zawodzenie. Wytlumaczenie tego ewenementu dotarlo
do niej po chwili, gdy uslyszala tupot akolitów,
zbiegajacych po schodach. Jasne bylo, ze nie maja
przyjacielskich zamiarów. Wybiegli na"ogród". Wobec
zaistnialej sytuacji nie czuli juz strachu przed gadami,
kryjacymi sie w chaszczach. Podjeli desperacki bieg
w strone muru. Za soba slyszeli odglosy
rozwscieczonych wyznawców Seta, a takze wrzaski tych,
którzy przypadkowo spotkali sie z "pupilami" swego pana.
Kashela pierwsza dotarla do muru i zaczela zwinnie
wspinac sie po linie. Zaraz za nia postepowal Shevatas.
Po dotarciu na szczyt zeskoczyli na ulice. Na tym nie
konczyly sie ich problemy, gdyz akolici, wykazujac sie
niebywalym fanatyzmem, opuscili teren swiatyni
i nadbiegali od strony ulicy. Shevatas wskoczyl na balkon
pobliskiego domu, aby kontynuowac ucieczke. Uslyszal
glos Kasheli, próbujacej wdrapac sie za nim:
-Pomóz mi wejsc! Poczekaj!-krzyczala.
Zlodziej byl pewien, ze wsród ulic Szadizaru juz
nikt go nie odnajdzie, ale doszedl do wniosku, ze
dodatkowa pomoc nigdy nie zaszkodzi. Zawrócil
i przykucnal przed wspinajaca sie towarzyszka.
-Milo sie z toba pracowalo, ale nie potrzebuje
dodatkowego balastu. Rozwiazuje umowe.
-Ty psie...-zdazyla wykrztusic Kashela, zanim
zlodziej zepchnal ja z powrotem na ulice.
Shevatas zniknal, a dziewczyna coraz wyrazniej
slyszala zblizajacych sie akolitów. Zlamala chyba reke,
a jej sytuacja stawala sie bardzo krytyczna.
Conan

SPORT
Euro’ 04
Po dwóch latach przerwy kibice
pilkarscy doczekali sie nastepnej wielkiej
imprezy. Rozgrywane w Portugalii
jedenaste Mistrzostwa Europy sa, zaraz
po czempionacie globu, najwazniejsza
impreza futbolowa na swiecie.
Organizowana rokrocznie Copa America
nie dorównuje tym rozgrywkom w zadnej
dziedzinie. Pod wzgledem organizacji,
zainteresowania
mediów,
zaangazowanych srodków i poziomu gry wystepujacych zespolów
zawody te moga smialo konkurowac z Mistrzostwami Swiata
(zwlaszcza gdy te ostatnie sa przeprowadzane w tak karygodny
sposób jak w Korei i Japonii).
Gdy organizuje sie turniej na
najmocniejszym pilkarsko kontynencie, jednego mozna byc
pewnym-nie zabraknie dobrej gry i pilkarskich emocji. Wszystkie
ostatnie imprezy (euro’92, ’96 i 2000) sa tego dowodem.
Najwazniejsze pytanie brzmi: jakiego typu zawodów bedziemy
swiadkami? Czy, podobnie jak w Holandii i Belgii, królowac bedzie
otwarty techniczny futbol, czy kibice zostana zanudzeni silowym,
dopracowanym taktycznie, solidnym rzemioslem pilkarskim?
Pierwsze rozegrane mecze (Portugalia-Grecja, Hiszpania-Rosja,
Chorwacja-Szwajacaria i Francja-Anglia) dowodzilyby tezie
o przewadze taktyki nad otwarta gra.
W sobote Portugalczycy, tak jak
Hiszpanie, wyszli na boisko
w asekuracyjnym ustawieniu 1-4-5-1.
Tak jak dla pilkarzy z ojczyzny flamenco
nie bylo to przeszkoda dla
konsekwentnego przeprowadzania akcji
na polowie Rosjan, to podopieczni Luisa
Felipe Scolariego razili nieporadnoscia
w ataku, wciaz odbijajac sie od solidnej
tego dnia obrony greckiej. Bramkarz
hellenski nie przypominal juz milego dla
nas fajtlapy, który nie moze dogadac sie
z wlasna obrona. Zmuszeni do
meczacego ataku pozycyjnego, nie przypominajacy druzyny
sprzed czterech lat, Portugalczycy nadziewali sie na grozne
kontrataki zepolu greckiego. Po niecalych dzisieciu minutach
Karagounis udowodnil gospodarzom, ze z taka gra nie maja co
myslec o wywalczeniu mistrzostwa. Wprowadzenie po przerwie
Cristiano Ronaldo troche ozywilo gre ekipy Scolariego, ale stalym
mankamentem jego zespolu byl brak wykonczenia zawiazywanych
akcji. Druga bramka dla gosci ujawnila ostatecznie smutna dla
gospodarzy prawde, której honorowa bramka Ronaldo w doliczonym
czasie gry nie byla juz w stanie zmienic-Portugalczykom brakuje
polotu, dynamiki i wiary w swoje umiejetnosci, którymi imponowali
na boiskach Holandii i Belgii. Pomimo wyraznej przewagi
w posiadaniu pilki nie byli w stanie zlamac
taktycznej konsekwencji w grze Greków.
W drugim meczu tej grupy
Hiszpanie atakowali ambitnie od poczatku
meczu. Rosjanie zostali zmuszeni do
przyjecia greckiej strategii wybijania
przeciwnika z rytmu i wyprowadzania
kontrataków. Nie powtórzyl sie jednak
scenariusz z meczu otwarcia, gdyz
Hiszpanie (w przeciwienstwie do swoich
iberyjskich sasiadów) imponowali
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walecznoscia, szybkoscia i skladnoscia przeprowadzanych
akcji. Tutaj bylo sie rzeczywiscie przekonanym, ze
potwierdzenie swojej przewagi jest dla Hiszpanów tylko kwestia
czasu. „Bracia Slowianie” mogli tylko przygladac sie
dynamicznym atakom, inicjowanym po lewej stronie przez
Vicente (który byl niemilosiernie tytulowany mianem „Vincente”
za sprawa redaktora Szpakowskiego). Pomimo ambitnej gry
nie udalo sie strzelic gola ani Raulowi, ani Morientesowi, którzy
po rocznej przerwie ponownie zagrali razem w ataku. W drugiej
polowie Inaki Saez podjal, ze wszech miar sluszna, decyzje
o wprowadzeniu do gry Juana Carlosa Valerona, który zmienil
Morientesa. Przynioslo to od razu wymierny skutek w postaci
bramki, zdobytej przez pomocnika Deportivo La Coruna, który
dopiero co wszedl na plac gry.
Hiszpanie przeprowadzali nadal grozne ataki, ale mimo
wszystko brakowalo im troche skutecznosci. W kazdym razie
mocno przerzedzona obrona rosyjska moze uznac strate tylko
jednego gola za duzy sukces, zwazywszy na ilosc ambitnych
ataków przeciwnika. Zawiedli Raul i Morientes, kreowani na
najwiekszy postrach bramkarzy na mistrzostwach, ale cala
druzyna udowodnila, ze moze sie liczyc w walce o tytul.
Rozegrany w niedziele mecz dwóch europejskich sredniaków,
Szwajcarii i Chorwacji, nie byl imponuacym widowiskiem.
Charakteryzowala go ostra walka i brak bramek. Sedzia
pokazal lacznie 10 zóltych kartek (Szwajcarzy konczyli mecz
w dziesiatke). Pomimo bezbramkowego remisu obie druzyny
moga czuc sie przegrane. Zadna z nich nie wzmocnila swojego
miejsca w grupie przed trudnymi meczami z Anglia i Francja,
które sa w tej chwili glównymi faworytami do awansu do
cwiercfinalu. Drugie, ciekawsze, spotkanie tej grupy ujawnilo
dwie pilkarskie prawdy: ”niewykorzystane sytuacje sie mszcza”
oraz „zawsze trzeba grac do konca”. Anglicy doswiadczyli
ich obu z cala brutalnoscia.
Najgorzej odczuje te porazke David
Beckham, który pomimo swietnej
asysty przy golu Lamparda jest
jednym z glównych (obok Stevena
Gerarda) winowajców porazki
Anglików. Niewykorzystany karny
skazuje go na pozarcie przez
brytyjska prase. Jezeli jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy,
to na pewno uzmyslowia mu to zlosliwe komentarze w „The
Sun” lub „Daily Mirror”, które zapewne w tym momencie (noc
z niedzieli na poniedzialek) drukuja sie w drukarniach tych
(i innych) tabloidów. Potwierdzenia doczekala sie takze nowa
pilkarska prawda: reprezentacja Francji bez Zidane’a traci
polowe swojej wartosci. Kapitan „trójkolorowych” ponownie
uratowal ich przed blamazem, strzelajac gola w koncówce
meczu (przypominaja sie mecze towarzyskie z Polska
i ostatnio z Ukraina), i zapewnil zwyciestwo, pewnie
egzekwujac karnego w doliczonym czasie gry. Konsekwentna
taktyka obronna znowu mogla zapewnic zwyciestwo
teoretycznie slabszemu przeciwnikowi (Francuzi prowadzili
gre przez wiekszosc meczu, ale to Anglicy strzelili gola i mogli
rozstrzygnac spotkanie na swoja korzysc). Nawet najlepsza
taktyka jednak nie pomoze, gdy ktos gra tak kapitalnie, jak
momentami czyni to „Zizou”.
Pierwsze rozstrzygniecia nie przyniosly nam jeszcze
odpowiedzi na pytanie, jak beda wygladaly cale mistrzostwa.
Gra Hiszpanów (jezeli pominac ich brak skutecznosci) oraz
koncówka w wykonaniu Francuzów daja nadzieje na zawody
z popisami gwiazd i kilkoma „fajerwerkami” technicznymi. Nie
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wiadomo, póki co, w jakiej formie znajduje sie reszta druzyn.
Hiszpanie i Francuzi udowodnili, ze pomimo niektórych
mankamentów w ich grze nadal licza sie w walce o wielka
stawke. Na pewno nie mozna skreslac Anglików. Natomiast
Portugalczycy musza powaznie przeanalizowac swoja gre i na
nastepne mecze wyjsc bardziej zdeterminowani.
Do roli
„czarnego konia” mistrzostw pretenduje reprezentacja Grecji,
która prawdziwy sprawdzian przejdzie w nastepnej kolejce w
meczu z Hiszpania. Gdyby euro odbywalo sie w zeszlym roku,
najwieksza szanse na uzyskanie tego miana mialaby
reprezentacja Czech z bedacym w swietnej formie Pavlem
Nedvedem. W tym sezonie gracz Juventusu nie imponuje juz
taka wysmienita forma, dlatego postawa naszych
poludniowych sasiadów pozostaje niewiadoma. Debiutant na
mistrzostwach-Lotwa-jest skazany przez wszystkich na
pozarcie. Nie nalezy jednak zapominac, ze na tym latwym
kasku polamaly sobie zeby takie dobre druzyny jak Turcja
czy Szwecja (o stanie naszego uzebienia juz nawet nie
wspomne), wiec takze ich nie nalezy lekcewazyc. Niemcy
sa ostatnio zupelnie bez formy. Wydaje sie, ze drugi raz z
rzedu nie odegraja na mistrzostwach wiekszej roli. Wiele
wskazuje na to, ze ich los podzieli reprezentacja Holandii.
„Oranje” przegrali oba swoje mecze sparringowe przed
turniejem. Trener Dick Avocaat nie moze sobie najwyrazniej
poradzic ze zlepkiem wielu gwiazd, które nie tworza zgranego
kolektywu. W kazdym razie nazwiska takie jak Van Nistelrooy,
Davids, Stam czy Makaay robia wrazenie. Najwyzsza pora,
aby jednak zaczely „grac”.
Pozostaje mi zyczyc sobie, a
takze innym kibicom, dobrej pilki, jak najwiekszej liczby
niezlych meczów i braku nudy, zionacej z ekranu w czasie
transmisji z goracych boisk Portugalii. Niech wygra najlepszy!
Pozdrawiam
Conan
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