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WIOSNA!
CZADEK 1

OD NACZELNEJ

I wreszcie. Zielone maleñkie listki na drzewach.
Pierwsze ŸdŸb³a trawy. S³oñce – jaœniejsze, cieplejsze. I
ptaki siê rozœpiewa³y. Wiosna. Wyczekiwana i upragniona,
po d³ugiej i uci¹¿liwej walce z upart¹, mordercz¹ zim¹.
Ju¿ jest. A¿ trudno uwierzyæ...
Oczywiœcie, z tej okazji, oszo³omiona i nie do koñca
oswojona z tak du¿¹ dawk¹ radoœci i optymizmu, mam
zupe³n¹ pustkê w g³owie i absolutnie nie mam pomys³u na
wstêpniak. Bo we wstêpniaku to nigdy nie wiadomo, co
pisaæ. Wymieniaæ artyku³y zawarte w numerze - banalne;
pisaæ o sobie - pretensjonalne. Wiêc o czym? Ech.
Byæ mo¿e, myœlicie sobie: "Matko, co to za problem:
napisaæ wstêpniak do szkolnej gazetki. Robota na parê
minut. Po prostu jej siê nie chce i tyle". A ja nie zaprzeczê!
Jasne, ¿e mi siê nie chce. Chce mi siê spaæ. Mam milion
rzeczy na g³owie. Ale mia³am o sobie nie pisaæ.
Wiosna jest ³adna. Przyjemnie by j¹ by³o popodziwiaæ.
To znaczy... Najpierw siê wyspaæ, a potem móc sobie
gdzieœ radoœnie po³aziæ w mi³ym towarzystwie. Uœmiechaæ
siê do tych wszystkich listków, traw, ptaków i ca³ej weso³ej
reszty i chilloutowaæ siê na jakiejœ ³awecze w parku. Kiedyœ,
w przedszkolu, to siê chodzi³o na takie wycieczki. Jeju,
jakie to by³o cudowne. Pani mówi³a: "Idziemy poszukaæ
wiosny" i siê sz³o. Grupka niesfornych, ma³ych
dzieciaczków, z wielkim entuzjazmem baraszkuj¹ca wsród
pierwszych kolorowych kwiatuszków, nie maj¹ca pojêcia
o istnieniu zwierciade³ optycznych (czy jak to siê tam zwie),
wêglowodorów nasyconych b¹dŸ nie, funkcji kwadratowych,
wymiernych, trygonometrycznych, gramatyki jêzyka
³aciñskiego i o innych nieszczêœciach tego œwiata. Uch.
"Têskno mi, Panie."
Tak. Przedszkolaki i ich opiekunki chodz¹ po parkach,
³¹kach i lasach i siê wesel¹, a my w szkole. W Szkole. To
pierwsze to by³o tak ogólnie. A o Czackim mam pisaæ z
wielkiej litery. Tak wiêc w Szkole i weselimy siê mniej, bo
jesteœmy zmêczeni. Maturzyœci - matura (i wszystko jasne),
a klasy pierwsze i drugie - nag³y nawa³ sprawdzianów, bo
"póŸniej to matury". Tote¿ ¿yjemy "byle do œwi¹t", "byle
do d³ugiego weekendu", "byle do wakacji". Có¿. Taki lajf.
¯yczê Wam, aby tych kilka nadchodz¹cych wolnych
dni by³o okresem cudnego nicnierobienia, zbawiennego
spania do po³udnia i przyjemnych spotkañ.
Ma³a
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W IOSNA
CYTATY
A wiosn¹ - niechaj wiosnê, nie Polskê zobaczê.
Jan Lechoñ, Karmazynowy poemat. Herostrates, 1920
Dzisiaj rano niespodzianie zapuka³a do mych drzwi
Wczeœniej ni¿ oczekiwa³em przysz³y te cieplejsze dni
Zdj¹³em z niej zmokniête palto, posadzi³em vis a vis
Zapachnia³o, zajaœnia³o wiosna, ach to ty
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty
Marek Grechuta, Wiosna, ach to ty
Wiosna by tak nie smakowa³a, gdyby przedtem zimy nie
by³o.
przys³owie
Idzie sobie wiosna,
S³ychaæ œwiergot ptaka,
£adna to piosenka,
Tylko g³upia taka
W³adys³aw Sikora, Wiosenna pieœñ radoœci
Jakoby te¿ rok bez wiosny mieæ chcieli,
Którzy chc¹, ¿eby m³odzi nie szaleli.
Jan Kochanowski, Fraszki. Na m³odoœæ, 1584
Kiedyœ wiosna otworzy na œcie¿aj
pestki serc roz³upane na pó³.
Bruno Jasieñski, S³owo o Jakubie Szeli (prolog)
Liœcie, które jesieni¹ spadaj¹ z drzew, chcia³yby siê
wskazaæ jako przyk³ad przemijania. By³by to jednak z³y
przyk³ad, poniewa¿ po kilku miesi¹cach drzewo wypuœci nowe
liœcie i nastanie wiosna, dok³adnie taka, jak by³a wczeœniej.
Peter Rosegger
O wiosno! kto ciê widzia³ wtenczas w naszym kraju,
Pamiêtna wiosno wojny, wiosno urodzaju!
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Ksiêga XI, w.117-118
Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,
Ja tylko jedn¹ tak¹ wiosnê mia³em w ¿yciu.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Ksiêga XI, w.78
Zielony b³ysk! Strzeli³y drzewa.
Bielmo œniegu spad³o mi z oczu:
wiosna! Wyros³a mi nad g³owê.
Julian Przyboœ, Wiosna, 1941
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POLSKAAAA !
BIA£O-CZERWONIIIIII!

Dwa zwyciêstwa na mamuciej skoczni w Planicy
uwieñczone zdobyciem czwartej Kryszta³owej Kuli przez
Adama Ma³ysza, srebro dla Otylii Jêdrzejczak „na dzieñ
dobry” na dystansie 400m stylem dowolnym w niedawno
otwartych Mistrzostwach Œwiata w Melbourne, w koñcu
pewne i w dobrym stylu zwyciêstwo pi³karzy w meczu
eliminacji do Mistrzostw Europy. To bilans wystêpów Polaków
w ci¹gu ostatniego weekendu. Zdawa³oby siê, ¿e ostatnie
dwa dni obfitowa³y w wydarzenia sportowe, a osi¹gniêcia
Polaków s¹ epokowe i pewnie przez najbli¿sze
trzydziestolecie nikt w Polsce nie bêdzie w stanie zdobyæ
siê na coœ podobnego.Owszem, polskie sukcesy w ten
weekend na pewno mo¿na zaliczyæ do epokowych, ale
bynajmniej nie oznacza to, ¿e na kolejne sportowe emocje
wspaniali polscy kibice bêd¹ czekaæ przez pokolenia. Wrêcz
przeciwnie, ostatnie wielkie wyczyny sportowców dopiero
co by³y, a kolejne mog¹ pojawiæ siê ju¿ za kilka dni.
Przypomnijmy sobie wystêpy Polaków, zanim jedne sukcesy
zaczn¹ przys³aniaæ nam drugie. Wszystkie s¹ warte
przypomnienia.
Si³a tkwi w zespole
Zacznijmy od drugiego koñca œwiata. Japonia, 17
listopada 2006r. Polska siatkówka zawsze sta³a na w miarê
wysokim poziomie. By³y wzloty, by³y upadki. Na wystêp
Polaków na siatkarskich Mistrzostwach Œwiata patrzono wiêc
z nadziej¹, ale te¿ rezerw¹ –ostatni medal na tej imprezie
(z³oty) Polacy wywalczyli w 74 roku w Meksyku. Faza
grupowa odby³a siê zgodnie z oczekiwaniami, wszystkie
mecze zakoñczone pewnymi zwyciêstwami 3:0. Przeciwnicy
jednak nie byli zbyt wymagaj¹cy i wiadomo by³o, ¿e na
prawdziwy test bêdzie trzeba poczekaæ do kolejnej fazy
rozgrywek.
Przez prawidziwy test polscy siatkarze przeszli
wzorowo –dramatyczny mecz z Rosj¹ 28 XI 2006 pó³ Szko³y
ogl¹da³o w bibliotece, krzycz¹c, skacz¹c i emocjonuj¹c siê
ka¿d¹ pi³k¹. Zwyciêstwo 3:2 powa¿nie zbli¿y³o nas do
kolejnego etapu rozgrywek. Pokonanie niepokonanych
Serbów oznacza³o dla nas udzia³ w pó³finale z Bu³agari¹. W
tym momencie nasi siatkarze byli ju¿ idolami milionów
rodaków. Ale trema ich nie ze¿ar³a, bo z Bu³gari¹ poradzili
sobie, oddaj¹c jedynie seta. Nawet pora¿ka z Brazyli¹, która
od lat jest niekwestionowanym liderem œwiatowej siatkówki,
nie mog³a przyæmiæ niesamowitego wystêpu Polski i
szczêœcia ze srebrnego medalu. Wybaczcie, jeœli o czymœ
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zapomnia³em, ale to chyba pierwsze wydarzenie, które
zapocz¹tkowa³o wspania³¹ seriê wystêpów Polaków.
Passê kontynuowaliœmy zespo³owo i na srebrno.
Wiecemistrzostwo œwiata w pi³ce rêcznej zdobyte 4 lutego
2007r. (po przegranym meczu z Niemcami 29:24) i kolejny
srebrny medal z Halowych Mistrzostw Œwiata w hokeju na
trawie (fina³ przegrany tak¿e z Niemcami), wreszcie
spektakularne zwyciêstwo polskich pi³karzy z Portugali¹ (2:1)
przywróci³y mi wiarê w si³ê polskiej dru¿yny. Ka¿dej. Tak¿e
pi³karskiej, co jest rzecz¹ niezwyk³¹.
Osobistoœci wybitne
Z pewnoœci¹ na sukcesy dru¿ynowe sk³adaj¹ siê
talenty wielu ludzi –zawodników, trenerów, ca³ego sztabu.
Przyszed³ czas, by jednostki tak¿e pokaza³y œwiatu, ¿e w
Polsce te¿ parê talentów mamy.
Adam Ma³ysz. Imiê i nazwisko, za którym kryje siê
taka historia i tyle sukcesów, ¿e wystarczy, ¿eby wype³niæ
akapit, szpaltê i w ogóle ca³¹ gazetkê (po co zanudzaæ
czytelników czymkolwiek innym, skoro mo¿na spokojnie
napisaæ tylko o naszym skoczku?). Powstrzymam siê jednak
od tego zamachu na charakter gazetki, g³ównie przez wzgl¹d
na to, ¿e co bym nie napisa³, to i tak ju¿ to wiecie. Gdzie siê
urodzi³, gdzie skacze,
dlaczego ma takie
œmieszne w¹sy, po co
jada
bu³kê
z
bananem,
gdzie
wygra³, ile skoczy³,
które to zwyciêstwo,
co powiedzia³ po
konkursie, nawet to,
dlaczego jego ¿ona
jest taka spokojna.
Polski Lotnik jest ju¿
takim
dobrem
narodowym, ¿e wiemy
o nim wszystko, kibicujemy mu wszêdzie, wymyœlamy
dowcipy i chwalimy pod niebiosa. Bo jest za co. Ma³ysz
w³aœnie po raz czwarty zosta³ najlepszym skoczkiem na
œwiecie. W tym roku by³o naprawdê ciê¿ko. Ostra
konkurencja, pech i z³a pogoda pozwoli³y mu wygraæ „jedynie”
dziewiêæ konkursów w Pucharze Œwiata. Nawet, jeœli w ten
weekend (nie daj Bo¿e!) zdoby³ ostatnie punkty w swojej
barwnej karierze, to i tak bêdziemy go wielbiæ i chwaliæ.
Dlaczego? Bo ju¿ jest legend¹ skoków i Ÿród³em narodowej
radoœci, któr¹ najlepiej widaæ pod skoczniami.
To nie jest koniec naszych wybitnych indywidualnoœci.
To dopiero pocz¹tek. P³ywacy na czele z Otyli¹ Jêdrzejczak,
panie, reprezentuj¹ce nas w skoku o tyczce (s¹ najlepsze,
bo przecie¿ Isinbayevej nikt ju¿ nie liczy jako zawodniczki,
po prostu zostawiaj¹ jej zawsze pierwsz¹ nagrodê plus premia
za rekord œwiata) czy bokser Adamek, to te¿ Polacy, których
cudzoziemiec mo¿e znaæ. Od niedawna mamy te¿ kolejn¹
osobê, która wdar³a siê do ekskluzywnego sportu
rozgrywanego na ca³ym œwiecie i zamierza tam trochê
namieszaæ. Mamy Roberta Kubicê.

Niemcy psuj¹ szyki
Kiedy w po³owie roku 2006 gruchnê³a wieœæ, ¿e
Jacques Villeneuve rozwi¹za³ kontrakt z BMW Sauber, wobec
czego drugim kierowc¹ tego teamu zostaje Polak Robert
Kubica, nasz kraj zala³a fala entuzjazmu. Nie wiadomo sk¹d,
jak i kiedy. Nagle wszyscy zaczêli nie tylko wiedzieæ, co to
jest Formu³a 1, ale tak¿e znaæ wszystkich konstruktorów,
kojarzyæ kierowców i rozpoznawaæ tory. W swym debiucie
na Hunagaroringu Polak zaj¹³ dobre 7 miejsce, ale niestety
zdyskwalifikowano go za zbyt lekki bolid. Kubica prowadzi³
tak, ¿e jego opony straci³y 5kg, czego nie przewidzieli
niemieccy technicy. Ju¿ to by³ zwiastun tego, ¿e Polak nie
¿a³uje swojego samochodu ani przesadnie wolno nie prowadzi.
W kolejnym Grand Prix Turcji Polak zaj¹³ 12 pozycjê.
Wypad³by zapewne lepiej... gdyby nie kolejne z³e decyzje
teamu BMW, którzy wyposa¿yli Roberta w z³e opony, a
potem.. w jeszcze gorsze. Po wyœcigu na torze Imola
kubicomania rozpoczê³a siêna dobre. Pierwsze podium
Polaka –powód? Z samochodem wszystko by³o OK. Ale w
Szanghaju team wróci³ do swoje dawnej formy... oczywiœcie
– opony. Patrz¹c na to z tej strony, mi³o jest dowiedzieæ siê,
¿e na inauguracji sezonu 2007 nie wytrzyma³a skrzynia
biegów, mamy jakieœ urozmaicenie. Wygl¹da na to, ¿e Robert
Kubica jest kolejnym Polakiem, który mo¿e siê mierzyæ z
najlepszymi, jeœli tylko... Niemcy przystosuj¹ jego bolid do
je¿d¿enia naprawdê szybko.
Co czeka nas jutro?
Jeœli chodzi o sportowe wydarzenia z udzia³em
Polaków, czeka nas du¿o i miejmy nadziejê, ¿e bêd¹ to same
sukcesy. Przed nami kolejne mecze eliminacji do Mistrzostw
Europy, siatkarska Liga Œwiatowa, oczywiœcie porcja
kubicomanii ( porcji jeszcze 16, najbli¿sza w Malezji, tydzieñ
póŸniej w Bahrajnie). Mo¿e o czymœ zapomnia³em lub nie
wiem, to i tak poinformuj¹ nas z pewnoœci¹ media. Jeœli zaœ
chodzi o przysz³oœæ Polaków, to mimo tak wspania³ych
osi¹gniêæ jestem raczej sceptyczny. Polacy z roku na rok
ruszaj¹ siê coraz mniej, od¿ywiaj¹ siê coraz gorzej i folguj¹
coraz bardziej. Pozostaje wiêc pok³adaæ ca³¹ nadziejê, ¿e
nasi sportowcy prócz sukcesów sportowych odnios¹ sukces
spo³eczny, jakim bêdzie zmobilizowanie choæ czêœci Polaków
do sportowego trybu ¿ycia. Mój znajomy ratownik œmia³ siê,
¿e od kiedy Otylia wygra³a Olimpiadê w Atenach i Mistrzostwa
Œwiata w Montrealu, ludzie na basenie próbuj¹ p³ywaæ stylem
motylkowym. A ja siê cieszê. Mo¿e wyœl¹ kiedyœ swoje dzieci
na sekcjê p³ywack¹, ¿eby by³y jak Otylia. Albo jak Ma³ysz.
Albo jak Wlaz³y. Albo jak Boruc. Mog¹ byæ nawet jak Kubica,
choæ Formu³a 1 czasem ma chyba wiêcej wspólnego z
kosmonautyk¹ ni¿ ze sportem. Ale jeœli za trzydzieœci lat
nie bêdzie wœród nas takich ludzi jak oni, to przysz³oœæ
zarysuje siê w czarnych barwach.

Gaczyn
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Dlaczego nie lubiê Ma³yszomanii –
czyli polski, podszyty kompleksami,
kult jednostki
Piszê ten tekst 25 marca, godzinami
wczesnopopo³udniowymi. W ci¹gu 2 ostatnich dni Ma³ysz
wygra³ 2 konkursy w Planicy. Dzisiaj ma siê odbyæ trzeci
konkurs, w którym polski skoczek bierze udzia³. Ca³a Polska
œwiêtuje, a ja skrycie proszê los, ¿eby przed rozpoczêciem
siê wy³o¿y³ albo najlepiej, ¿eby klasyfikacjê generaln¹ wygra³
Jacobsen. Dlaczego? Otó¿ szczerze – jestem ju¿ zmêczony
tym zjawiskiem "Ma³yszomanii", które konsekwentnie od kilku
lat mnie smuci.
Pocz¹tki by³y bardzo sympatyczne. Kiedy œwiat o nim
us³ysza³, czu³em dumê jak wszyscy. Koniec podstawówki,
wiêc trudno o jakiekolwiek przemyœlenia na ten temat.
Piewsza Kryszta³owa Kula – cieszy³em siê wraz ze
wszystkimi, ogl¹da³em mo¿liwie ka¿dy konkurs. Druga Kula
Wydawa³oby siê, ¿e to koniec. Ale¿ sk¹d! Wtedy
– by³em lekko znudzony. Trzeci "wielki" sezon by³ ju¿ dla
nadszed³
czas Otylii. Nasz kompleks zosta³ ponownie
mnie nie do zniesienia. Dlaczego? Tutaj siêgamy w
zrealizowany
i ju¿ mieliœmy now¹ bohaterkê narodow¹.
uproszczone socjologiczne spostrze¿enia na temat
Faktycznie,
wygrywa³a
ju¿ wczeœniej, ale po sukcesach na
spo³eczeñstwa polskiego.
Igrzyskach Olimpijskich w Atenach (2004 – z³oto i dwa srebra)
Ma³ysz bezlitoœnie obna¿y³ nasz kompleks ni¿szoœci. zape³ni³a powstaj¹c¹ lukê. Garstka zapaleñców w dalszym
Nagle znik¹d okaza³o siê, ¿e jest jakiœ cz³owiek, szczyc¹cy ci¹gu interesowa³a siê losami "Or³a z Wis³y", ale to cecha
siê polskim paszportem, który wygrywa w jednej z najbardziej tych wiernych kibiców, a nie koniunkturalistów – których jest
odrealnionych konkurencji sportowych. Nie by³o i nie jest definitywna wiêkszoœæ. Czas "Motylii" nadszed³ szybko i
wa¿ne, ¿e abstrakcja skoków narciarskich jest ogromna. szybko przemin¹³, na skutek wypadku. Ale czy na pewno?
Wa¿ne by³o i jest, ¿e znalaz³ siê jakiœ Polak, który udowodni³ Nie znam innego przypadku w Polsce, w którym opinia
œwiatu (raczej Europie, ale to zawsze coœ), ¿e istniejemy i publiczna tak bezgranicznie broni³aby osobê, która zabi³a
nie jesteœmy tylko europejskim zaœciankiem. O nim pisa³y swojego brata. Owszem, nienaumyœlnie, ale to zwykle ma³o
wszystkie gazety, w wiadomoœciach mo¿na by³o us³yszeæ o kogo obchodzi. To przykre, ¿e nasz bohater mo¿e wiêcej. I
Adamie w pierwszej kolejnoœci, nawet przed zmianami ¿e nie wykszta³ciliœmy w sobie krytycznego zmys³u w
gabinetowymi albo (historia z wczoraj) ci¹giem dalszym afery stosunku do tych, którzy reprezentuj¹ nas na œwiecie.
Owszem, w pewnym sensie reprezentuj¹ sob¹ coœ wiêcej
po nagraniu rozmowy Oleksego z Gudzowatym.
(ja osobiœcie zawsze by³em pod wra¿eniem Korzeniowskiego,
Sport, ciesz¹cy siê znikomym zainteresowaniem, w ci¹gu który jednak ze wzglêdu na ma³¹ widowiskowoœæ uprawianego
kilku miesiêcy sta³ siê naszym narodowym. Kuriozum jest o sportu sta³ zawsze trochê w cieniu – mimo tego, ¿e jego
tyle wiêksze, ¿e potrafiliœmy czyniæ nowym mesjaszem skutecznoœæ by³a nieporównywalnie wiêksza od dwojga
jakiegoœ skoczka, któremu raz powia³ wiatr, wiêc skoczy³ wczeœniej wymienionych), ale sytuacja, w której stawiamy
dalej ni¿ np. Ahonnen. Ów Ahonnen, wczeœniej Schmitt i im mityczne pos¹gi i wybielamy ich ¿ywot, jest tragiczna.
Hannawald, naturalni konkurenci, okazywali siê naszymi
Teraz Ma³ysz znowu idzie po Kryszta³ow¹ Kulê. W
wrogami narodowymi – zupe³nie tak, jakby mieli odebraæ nam
telewizji
kamery znów krêc¹ t³umy dumnych ze swych bia³osplendor tryumfu w bezsensownej konkurencji ju¿ raczej quasi
czerwonych
barw kibiców, którzy prêdzej czy póŸniej siê
sportowej ni¿ sportowej. Sprawa o tyle gorsza, ¿e dwaj ostatni
rozpierzchn¹,
kiedy tylko Ma³yszowi gorzej pójdzie. Trochê
(Schmitt cierpia³ mniej, ze wzglêdu na doœæ sympatyczne
¿al
mi
tych
pi³karskich,
którzy dopiero teraz, powoli, zaczynaj¹
usposobienie) urodzili siê i pewnie umr¹ Niemcami – nasze
mieæ
kogo
dopingowaæ,
po latach konsekwentnych
media brukowe, razem z telewizj¹, badzo subtelnie,
upokorzeñ.
Na
polskiej
wikipedii
Ma³ysz ma chyba najwiêkszy
aczkolwiek skutecznie podsyca³y ten delikatny zgrzyt.
artyku³ spoœród wszystkich sportowców, a przynajmniej tych
Przez jakiœ czas, po sezonie 2003/2004 – kiedy to nie rodzimych. Mo¿emy siê dowiedzieæ, jaki jest jego przydomek
wygra³, o Ma³yszu ucich³o. Nie martwi³o mnie to, bo szczerze (tragikomiczny – "Orze³ z Wis³y"), jakie jest jego motto
by³em ju¿ chory od ekstatycznych komentarzy pana ¿yciowe (równie¿ bardzo górnolotne – "Byæ dobrym i
Szaranowicza podczas transmisji, raczej ma³o górnolotnych sprawiedliwym") oraz o tym, ¿e jego pradziadek posiada³ ma³¹
skoczniê. Przez ostatnie trzy lata w plebiscycie na
reporta¿y we wszelkich wiadomoœciach i ca³ej tej otoczki.
najlepszego polskiego sportowca wygrywa³a Otylia, ale ¿e
jej czas min¹³, a Ma³ysz znowu wygrywa, to wynik najbli¿szej
edycji jest ju¿ chyba przes¹dzony.
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CO ŒMIESZY POLAKÓW...
- S³ysza³eœ? Podobno Ma³ysz nie ¿yje.
- Chyba Mi³osz?
- Uffff, ul¿y³o.
_____________________________________________
- Dlaczego Ma³ysz tak d³ugo szybuje w powietrzu?
- Bo jego sponsorzy zastrzegli sobie w kontraktach, ¿e
ma lecieæ tak d³ugo, a¿ ka¿dy przeczyta na nim wszystkie
napisy reklamowe.
_____________________________________________

W ca³ym tym smêcie nie wspomnia³em o Kubicy –
wszyscy go pokochali, jak tylko podpisa³ kontrakt. Kiedy
okaza³o siê, ¿e nie wygrywa z miejsca wszystkich zawodów
– ucich³o. I, niestety, mimo i¿ udowadnia, ¿e bêdzie
wartoœciowym zawodnikiem, ze wzglêdu na bardzo daleko
id¹c¹ dru¿ynowoœæ (ekipa techniczna kilka razy zawali³a
sprawê) Formu³y 1 nie ma on szans, przynajmniej w
najbli¿szej przysz³oœci, na utworzenie sobie ¿ywego pomnika
w zbiorowej œwiadomoœci Polaków. Przykre.
A ja czekam na moment, w którym w koñcu zreflektujemy
siê – ¿e to przecie¿ ¿a³osne. Fakt odkrycia przez polskich
naukowców kilka lat temu techniki wytwarzania b³êkitnego
kryszta³u bez szafirów w podstawie (nie uda³o siê to np.
naukowcom SONY) pozosta³ prawie bez echa. A gdyby
znalaz³ siê Kowalski, który zdoby³by mistrzostwo œwiata w
pluciu na odleg³oœæ, sytuacja by³aby prawie taka, jeœli nie
identyczna, jak z Ma³yszem i jemu podobnymi.
Alex

- Czym siê ró¿ni Ma³ysz od Go³oty?
- Ma³ysz d³u¿ej leci ni¿ Go³ota walczy.
_____________________________________________
Pani pyta dzieci na lekcji polskiego, kto jeszcze, oprócz
Wis³awy Szymborskiej, dosta³ nagrodê Nobla. Jasio wstaje i
mówi:
- Czes³aw Ma³ysz.
_____________________________________________
Nowa nauczycielka rozpoczyna swoje pierwsze zajêcia
w szkole. Prosi uczniów, aby ka¿dy przedstawia³ siê kolejno
z imienia i nazwiska. Pierwsze dziecko:
- Adam Ma³ysz.
Drugie:
- Adam Ma³ysz.
Trzecie:
- Adam Ma³ysz.
Przy dziesi¹tym nauczycielka traci cierpliwoœæ i biegnie
ze skarg¹ do dyrektora szko³y. Ten patrzy jej prosto w oczy
i mówi podniesionym g³osem.
- Niech pani im nie wierzy, to ja jestem Adam Ma³ysz.
_____________________________________________
- Jakie s¹ objawy przeziêbienia u Ma³ysza?
- Skacze mu temperatura.
_____________________________________________
- Dlaczego Ma³ysz zaraz po œlubie zabra³ swoj¹ ¿onê na
skoczniê?
- Bo musia³ j¹ przenieœæ przez próg.
_____________________________________________
Dwie blondynki ogl¹daj¹ transmisjê turnieju skoków. Po
niezbyt udanym skoku Adama pokazuj¹ powtórkê. Jedna
blondynka wo³a drug¹:
- ChodŸ szybko! Skacze jeszcze raz, mo¿e teraz
wyl¹duje dalej.
- E, co ty! Przecie¿ od razu widaæ, ¿e leci wolniej.
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by Hasz
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Duchy Goi
Na pocz¹tku przypomnijmy sobie niezwykle bogaty dorobek artystyczny Milosa Formana, re¿ysera m.in. „Pali
siê, moja panno”, „Lotu nad kuku³czym gniazdem”, „Hair” i „Amadeusza”. Ka¿dy na swój sposób kultowy, niezwyk³y
itd. Dodajmy "-set" doœæ interesuj¹cych aktorów (Stellan Skarsgard, Javier Bardem, a w roli wabika dla mêskiej czêœci
publicznoœci Natalie Portman) i wielki potencja³,
jaki niesie biografia Francisco Goi. Co powinniœmy
otrzymaæ? Jeœli nie arcydzie³o, to z pewnoœci¹
dobry, godny zapamiêtania, zakupienia i
postawienia na pó³ce w reprezentacyjnym miejscu
film. A tu taka niespodzianka.
Pierwszym podstawowym b³êdem,
który pope³ni³ Forman, jest fakt, ¿e w filmie
samego Goi jest najmniej. Przemyka siê w tle
przygnieciony zbyt bogatym kontekstem
historycznym i spo³ecznym. Zapamiêtujemy wiêc
tragicznie dzieje Hiszpanii w dobie a) prê¿nego
dzia³ania Œwiêtej Inkwizycji b) prê¿nego dzia³ania
Napoleona; tragediê kobiety nies³usznie
oskar¿onej o herezjê i d¹¿enia do w³adzy ojca
Lorenzo, a o naszym g³ównym bohaterze
pamiêtamy tylko tyle, ¿e coœ tam malowa³, ¿e
kiedyœ tam og³uch³ i ¿e sympatycznie siê
uœmiecha³.
Na samym pocz¹tku „Duchy Goi”
zapowiadaj¹ siê jeszcze nieŸle, mo¿na by zrobiæ
z nich historiê o tragicznym trójk¹cie zale¿noœci
pomiêdzy starszym malarzem, jego m³odziutk¹,
œliczn¹ i naiwn¹ modelk¹ oraz duchownym, pod
przykrywk¹ skromnej i pobo¿nej minki
ukrywaj¹cym najgorsze ¿¹dze. WyobraŸmy sobie
narastaj¹ce napiêcie pomiêdzy g³ównymi
postaciami dramatu, prowadz¹ce do tragicznego
koñca, podczas którego widzowie prze¿ywaliby
katharsis. Tym bardziej zaskakuje, jak tak dobry
re¿yser i scenarzysta móg³ zniszczyæ taki
potencja³. To, co dzieje siê w dalszej czêœci filmu,
jest po prostu ¿enuj¹cym nawarstwieniem
fatalnych rozwi¹zañ, powoduj¹cych g³oœne westchnienia „o nieee” i salwy œmiechu. Wybaczy³abym to wszystko, bo
„Duchy Goi” s¹ ca³kiem przyzwoicie nakrêcone, z ³adnymi kostiumami i dopasowan¹, choæ nieco zbyt pompatyczn¹
muzyk¹. Zrzuci³abym to wszystko na m³odego, niedoœwiadczonego scenarzystê, dalekiego kuzyna Formana, któremu
doœwiadczony re¿yser chcia³ zrobiæ przyjemnoœæ, powiedzmy - z okazji dwudziestych urodzin. Niestety, nie da siê!
Scenariusz napisali bowiem dwaj starzy wyjadacze – re¿yser i Jean-Claude Carriere („Nieznoœna lekkoœæ bytu”,
„Danton”, „Blaszany bêbenek”). Z prawdziwym smutkiem rezygnujê zatem z dalszych poszukiwañ usprawiedliwienia
– „Duchy Goi” s¹ filmem kiepskim, absurdalnym, z kilkoma naprawdê nietrafionymi, ¿enuj¹co oczywistymi rozwi¹zaniami
w scenariuszu; dobre w nim jest tylko pierwsze pó³ godziny i dwie ostatnie sceny. W œwietle tych w³aœnie dwóch
ostatnich scen i doœwiadczenia re¿ysera, scenarzysty, interesuj¹cych aktorów, film z kiepskiego staje siê prawdziwym
gniotem. Jednym s³owem – nie polecam.
Am
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Konewka,
czyli
humor jak zwykle abstrakcyjny
Witam. Tematem dzisiejszego wyk³adu bêdzie bardzo
prostopad³oœcienny, ostatnimi czasy, temat, dotycz¹cy
niesprecyzowanych planów na przysz³oœæ polskiej
w³oszczyzny, hodowanej w warunkach postprocesywnohigroskopijnych, w towarzystwie doborowych p³azów i
szkar³upni o charakterze z zasady kwaœnym. Lewicowe
pogl¹dy tych niewysublimowanych immunologicznie
zakalców maj¹ relatywnie du¿y wp³yw na zachowanie
przealkoholizowanych pi¿maków z zag³êbia Rury, które
blokuj¹ przejazdy kolejowe, rzucaj¹c nañ mnogie odw³oki
przeterminowanych bohaterów kenijskich filmów
animowanych. Gnuœnoœæ i bezprecedensowe poczucie
wspólnoty z islamskimi organizacjami, zrzeszaj¹cymi
mi³oœników pefrum z marynowanych waltorni,
przyczyniaj¹ siê do procesu reindustrializacji zag³êbi
przemys³u spo¿ywczo-przetwórczego w osadach ci¹gle
¿ywych kultur bakterii jogurtowych. Bezsensownoœæ
takich dzia³añ pokazaæ mo¿e najlepiej wp³yw ekstraktu z
zesz³orocznych ¿onkili na cebulki w³osów u ssaków
kopytnych, analizowany ka¿dego wieczora przez zwi¹zki
zawodowe wszy ³onowych. Chc¹c oddaæ zas³u¿ony ho³d
bohaterom walki o wolnoœæ ekspresji organicznej,
pragn¹³bym zaprezentowaæ szerokiemu gronu
Czytelników wielk¹, ³ys¹ i nieprzemakaln¹ kulkê ze
stolca, spreparowan¹ przez anonimowego dawcê z £odzi.
Jej ekonomicznoœæ i op³ywowy kszta³t sprawiaj¹, ¿e
wystrzelona ze stosunkowo niewielk¹ si³¹ z
przerdzewia³ego moŸdzie¿a, mo¿e rozpryskaæ siê na
twarzach stoj¹cych w pobli¿u pracowników budowlanych,
wzbudzaj¹c w nich niezdrowy entuzjazm i chêæ strajku.
Tymczasem nie tak znowu odleg³e plantacje fasolki
po bretoñsku rozwijaj¹ siê przeœlicznie w blasku
halogenowych ¿arówek o napêdzie spalinowym, u
podnó¿a przeciwatomowego bunkra, wybudowanego
przez rolników z Mo³dawii, na wypadek awarii w którymœ
z reaktorów w fabryce Coca-Coli Light, która ma w planach
wprowadzenie produktu, wzbogaconego o wapñ, witaminê
B6 i wyci¹g z przerdzewia³ych ³o¿ysk kulkowych.
Jakieœ pytania?
Dziêkujê za wspólnie spêdzony bimber.
~krzywho

Absurd?
Przez absurd (³ac. obs ordine - poza porz¹dkiem)
rozumie siê przekonania absurdalne i ich zastosowania.
W logice
Przekonanie absurdalne to ka¿de przekonanie, które
w sposób oczywisty nie jest mo¿liwe do utrzymania. W
wê¿szym sensie jest to ka¿de zdanie sprzeczne z
prawami logiki (reductio ad absurdum). ¯aden absurd
nie jest nonsensem, wyra¿enie nonsensowne (jako
pozbawione znaczenia) nie mo¿e byæ bowiem sprzeczne
z ¿adnym zdaniem, w tym z ¿adnym prawem logiki. W
jêzyku potocznym termin “absurd” interpretowany jest
psychologicznie, tj. nie jako pewne przekonanie czy
pewne zdanie, ale jako stan mentalny towarzysz¹cy
temu przekonaniu/zdaniu w odpowiednich sensach.
W filozofii egzystencji
Filozofia egzystencji rozumie termin “absurd” tak,
jak rozumie siê go w jêzyku potocznym. Absurdalnoœæ
przypisywana przez egzystencjalistów ¿yciu ludzkiemu
i wszelkim ludzkim dzia³aniom to specyficzne stany
mentalne (takie jak trwoga czy poczucie braku celu),
stanowi¹ce wg egzystencjalistów fundament bycia
cz³owieka.
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Wszystkich Pierwszaków, zainteresowanych zajêciem
mojego miejsca w przysz³ym roku, zapraszam pod adres:
orangerie@poczta.fm

