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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy!
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Wam
najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim czytelnikom
życzymy zdrowia, radości, smacznego jajka, stołu
suto zastawionego tradycyjnymi potrawami
i mokrego dyngusa oraz samych słonecznych
i cudownych dni.
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WIOSNA
Kalendarzowo pierwszy dzień wiosny obchodzimy niezmiennie 21 marca
każdego roku, natomiast astronomiczną wiosnę obchodzimy 20 lub 21
marca, w momencie równonocy wiosennej. Równonoc sprawia, że dzień
będzie wydłużał się kosztem nocy, aby w końcu, podczas lata, stać się od
niej dłuższym.

ZWIASTUNY WIOSNY:
~ kwitnące rośliny- śnieżyczki
przebiśniegi, krokusy, zawilce gajowe,
przylaszczki, kaczeńce
~ ssaki powoli wybudzające się ze snu
zimowego oraz poroża jeleni i łosi
zrzucane przez nie właśnie na początku
wiosny
~ owady
~ przylatują ptaki- skowronek, jaskółka,
bocian, kopciuszek
~ coraz cieplejsze dni

ZWYCZAJ ZWIĄZANY Z PIERWSZYM DNIEM
WIOSNY:
Topienie
marzanny
jest
to
najpopularniejszy zwyczaj obchodzony
w pierwszy dzień wiosny. W mitologii
słowiańskiej marzanna symbolizuje
zimę i śmierć. Jej kukłę podpala się, a
następnie wrzuca do wody, aby
przywołać wiosnę. Dawniej w pierwszy
dzień wiosny obmywano się czystą
wodą,
co
miało
symbolizować
oczyszczenie.
Julia i Julia
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SEDNO SPRAWY, CZYLI JAK
PRZEŻYWANO ONGIŚ WIELKI
TYDZIEŃ
Sedno sprawy, czyli jak przeżywano ongiś Wielki Tydzień.
Już niebawem w większości polskich domów zaczną się
przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Chrześcijanie, dla których
okres ten ma szczególne znaczenie w ich rozwoju duchowym (i nie
tylko), powinni w gruncie rzeczy chętnie zaznajomić się z ludowymi
zwyczajami oraz pobożnymi obrzędami, jakie kultywowali i
pielęgnowali dawniej ludzie na ziemiach polskich. Zapraszam do
zapoznania się z czasem Wielkiego Tygodnia, który poprzedza
wyczekiwane Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to
wędrówka w niezbyt odległą (XIX/XX w.), ale za to barwną i ciekawą
przeszłość.
Z racji, iż Wielki Tydzień uprzytamnia nam konieczność oddania się
pobożnym czynom oraz przygotowania naszych domostw na szczególny
czas świąt, w wiejskich izbach zaczynają się drobiazgowe porządki. Ściany
są wykurzone, pościel wyprana i wywietrzona. Dziewczęta pomagają
ozdabiać chaty przeróżnymi wycinankami, malowankami, żywymi jak i
sztucznymi kwiatami. Wszystko staje się miłe dla oka, bowiem nie tylko
wiosna tchnęła świeżością w okna ludzi, ale także ludzi zręczną pracą
swych rąk uświetnili swoje dobytki.
W niektórych wsiach i miasteczkach uchował się zwyczaj, iż w Wielką
Środę młodzi chłopcy spuszczają z chóru kościelnego kota w garnku
pełnego popiołu. Dzieje się to po porannej Jutrzni; garnek rozbija się o
ziemię, kot ucieka, a dzieci gonią go, aż stracą go z oczu. Znany jest także
zwyczaj zwany “traceniem Judasza”.Wówczas zamiast kota zrzuca się
słomianą kukłę, której wnętrze zajmuje worek napełniony potłuczonym
szkłem. Jeśli nie wszystko się uda, wtedy bałwana topi się w sadzawce czy
rzeczce (jak marzannę).
W Wielki Czwartek milkną dzwony na wieżach kościołów - aż do Wielkiej
Soboty. Zastępują je drewniane klekotki (kłapacze, taradajki), z którymi
chłopcy obchodzą kościół rano, w południe i pod wieczór. Klekotki, według
wierzeń ludu, odstraszają i odpędzają złe duchy. Jeszcze dawniej lud nie
zmywał w Wielki Czwartek po wieczerzy misek, ale pozostawiał resztki
potraw dla zmarłych dusz, które miały nawiedzić dom nocą.
Wielki Piątek jest dniem smutku, żałoby i wielkiego skupienia uwagi.
Zasłania się wtedy zwierciadła i lusterka w domach, by uzmysłowić sobie
bardziej znikomość rzeczy światowych i ludzkich. Z rana rodzice
(symbolicznie i w żartach wręcz) biją dziatki rózgą, mówiąc przy tym “za
Boże Rany”. W Małopolsce kobiety nie przędą wtedy ani nie szyją, aby
Panu Jezusowi “nie naprószyć do ran”.

4

HERBERTON

NUMER 3 /2022

W Sieradzkiem (dziś woj. łódzkie), wieśniacy przed wschodem słońca idą
do pobliskiego strumienia, płynącego od wschodu na zachód i nabierają do
dzbana wody. Gdy ten się napełni, myje się wieśniak w strumieniu, nie
ocierając twarzy, nie oglądając się i biegnie do domu. Stawia dzban na stole
i rzecze: “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”- na co odpowiada mu
najstarszy wiekiem domownik i przykłada usta do naczynia, by napić się
cudownej wody, rzekomo chroniącej od choroby a potem daje innym do
skosztowania.
Wiejski lud wierzył także drzewiej, że w Wielki Piątek nieczyste duchy
gromadzą się na wspólną zabawę i że wiedźmy zlatują się na Łysej Górze.
Jednak ten zabobon nie zachował się praktycznie przez dłuższy czas - są to
bowiem czcze bajania.
W tenże dzień także od samiutkiego ranka do trzeciej po południu
wszyscy w izbach krzątają się żwawo, są przecież zajęci świątecznymi
sprawunkami. Gospodynie pieką ciasta, baby, placki, mazurki, gotują i
przysmażają mięsiwa. Gospodarze kończą swą robotę w polu i na
podwórzu, by na trzecią dać czeladnikom czas wolny od pracy. Kto może,
śpieszy ochotnie do kościoła na ostatnią pasję, nawiedza też pięknie
udekorowany grób Pana Jezusa. Powszechnym zwyczajem było i jest
trzymanie trzydniowej straży przy grobie przez młodzieńców
przebranych za rzymskich lub tureckich żołnierzy. Stojących bez ruchu,
zmieniali inni co godzinę.
W Wielką Sobotę rano udaje się jeden z
członków rodziny do kościoła, gdzie
odbywa się ceremonia święcenia wody,
aby przynieść do domu zapas takowej świeżo poświęconej. Około południa
następuje ceremonia święcenia potraw.
Po wiejskich parafiach jeżdżą księża,
wstępują do dworów i święcą najpierw
przyniesione przez wieśniaków kosze, a
potem pańskie suto zastawione stoły.
Każdy z pokarmów ma swoje
symboliczne znaczenie: chleb odnosi
się do dobrobytu i powodzenia, jaja do
nowego życia, wędlina to bogactwo,
niegdyś przynoszony ser oznaczał
bliskość człowieka z naturą, chrzan –
tężyznę fizyczną oraz zdrowie, sól –
trwałość. Wszystkie te produkty
obowiązkowo zajmowały swe miejsce
na stole podczas wielkanocnego
śniadania
(Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego).

5

HERBERTON

NUMER 3 /2022

W mieście zanoszą w koszykach gotowane jajka, kawałek kiełbasy, ser,
masło, ubrane barwinkiem lub bukszpanem, przed kościół, gdzie ksiądz
święci przyniesione pokarmy.
Do tych szczególnych w naszej kulturze i wierze dni Wielkiego Tygodnia
oraz Wielkanocy odnoszą się także dawne, staropolskie przysłowia:
Pogoda w Kwietną Niedzielę, wróży urodzaju wiele
.
W Wielki Piątek, dobry siewu początek.
Kiedy w Wielki Piątek rosa, To nasiej gospodarzu dużo
prosa,
jeżeli w Wielki Piątek mróz, To proso na górę włóż.
Jeżeli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.
W Wielki Piątek zrób początek, a w sobotę kończ robotę.
Pogodny dzień wielkanocny grochowi wielce pomocny.
Jak na Wielkanoc pada, To trzeci kłos w polu przepada,
Ale jak na Zielone Świątki pada, To złe naprawia.
Jeśli zapusty pogodne bywają,
To i świąt wielkanocnych tak się spodziewają.
Weronika Kaźmierska

Wielkanoc
Najstarsze i najważniejsze Święto chrześcijańskie, celebrujące misterium
paschalne Jezusa Chrystusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie,
obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie, które zachowują nicejskie
wyznanie wiary. Jest to święto ruchome. W tym roku obchodzimy je 17
kwietnia. Przed Wielkanocą obchodzimy 40 dniowy post. W liturgii
wyróżniamy również Wielki Tydzień, czyli uroczysty czas upamiętniający
ostatnie dni Chrystusa, przygotowujący do największego święta
chrześcijan, Zmartwychwstania Pańskiego. Szczególnym czasem w
Wielkim Tygodniu jest Triduum Paschalne.
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Tak wyglądają poszczególne dni Wielkiego tygodnia:
Niedziela Palmowa - ukazanie opisu Męki Pańskiej ma nas wprowadzić
w tematykę Golgoty i cierpienia Jezusa.
Wielki Poniedziałek – w tym dniu liturgia upamiętnia ostatnie chwile
Jezusa, zanim umarł na krzyżu.
Wielki Wtorek – w tym w dniu liturgia zapowiada zdradę Judasza oraz
zaparcie św. Piotra. W kościele. Czytany jest także fragment Ewangelii św.
Jana o Ostatniej Wieczerzy.
Wielka Środa – wspominamy wydanie Jezusa za 30 srebrników. W
kościele czytany jest fragment Ewangelii wg. św. Mateusza.
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota to Triduum Paschalne istotą tych dni jest celebracja Misterium paschalnego - męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa.
Niedziela Wielkanocna – uroczyste święto upamiętniające
zmartwychwstanie Chrystusa.

POPULARNE TRADYCJE WIELKANOCNE W
POLSCE:
wiosenne porządki
malowanie jajek
wielki tydzień
lany poniedziałek
szukanie jajek wielkanocnych
święcenie pokarmów
wielkanocne ”Wieszanie Judasza”

WYWIAD Z KSIĘDZEM
Przeprowadziliśmy wywiad z ks. Wojciechem
Borkowskim, który uczy religii w naszej szkole.
Zadaliśmy mu kilka pytań dotyczących jego
powołania
oraz
nadchodzących
Świąt
Wielkanocnych.
Czy żałuje lub żałował ksiądz wstąpienia do
seminarium?
Nie, nigdy nie żałowałem, ponieważ była to decyzja
dobrze przemyślana. Te wszystkie lata spędzone w
seminarium, a dokładnie 7 lat, jest dobrym czasem
przygotowania do kapłaństwa. Powołanie jest dla
mnie
formą
zakochania.
Wstąpiłem
do
seminarium, bo zakochałem się w Jezusie
Chrystusie, zakochałem się w Bogu.
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Dlaczego wybrał ksiądz nauczanie w naszym liceum?
Szczerze powiedziawszy nie wybrałem, ponieważ księża do szkół są
kierowani. Księża nie mają w tym zakresie zbyt dużego wyboru.
Jednak zawsze chciałem pracować z młodzieżą licealną czy też ogólnie ze
szkół ponadpodstawowych. W związku z tym cieszę się, że do naszej, a nie
innej szkoły zostałem skierowany.
Czy miał ksiądz jakieś zawahania odnośnie swojej wiary przed
wstąpieniem do seminarium?
Jasne, że tak. Miałem dużo pytań odnośnie swojej wiary. Moje życie nie jest
usłane różami, nie było zawsze wesołe i szczęśliwe, więc bywały momenty
bardzo smutne, kiedy doświadczałem wielkich trudności, na przykład w
związku ze sprawami rodzinnymi. Zwłaszcza wtedy miałem dużo pytań do
Pana Boga, ale odkryłem, że życie razem z Nim jest życiem w prawdzie, jest
życiem szczęśliwym… a życie bez Niego jest życiem w kłamstwie.
Czy lekcje religii według księdza powinny być obowiązkowe i czy
powinniśmy być z nich oceniani?
Uważam, że obecny system zapisu na lekcje religii i zostawienia rodzicom
możliwości skierowania swoich dzieci na lekcje religii jest bardzo dobrym
systemem. Potem, w wieku 18 lat, gdy możemy już sami decydować o swoim
życiu i zostawienie tego w rękach konkretnego ucznia, jest bardzo dobrym
pomysłem. Dzięki temu można wspomóc rodziców, którzy nie zawsze
potrafią mówić o Panu Bogu.
Aczkolwiek osobiście uważam, że dwie godziny przez wszystkie lata szkoły
jest dużym zakresem godzin. Nie mam jednak wątpliwości, że koniec
końców i tak dobrze, że w szkole religia jest - że jest możliwość
systematycznego dowiadywania się więcej o Jezusie.
Powinniśmy być oceniani?
Jest to pytanie bardzo otwarte. Dobrze, że nie ma czegoś takiego jak brak
klasyfikacji z religii - że nawet otrzymawszy jedynkę przechodzi się do
kolejnej klasy. Natomiast z drugiej strony pozostawienie lekcji religii bez
ocen, skutkowałoby m.in. brakiem konkretnej motywacji do słuchania.
Nie ukrywajmy - oceny są bardzo dużą motywacją do nauki i pomagają nam
się na niej skoncentrować.
Jak najlepiej spędzić święta wielkanocne i jak ksiądz je spędza?
Spędzam je w Słupsku w parafii Mariackiej, gdzie będę pomagać ludziom
przeżywać te święta. Moją prostą receptą jak przeżyć dobrze święta, jest:
rozpocząć przygotowania do nich jak najwcześniej. Mam na myśli, na
przykład, nie zostawiać mycia okien na ostatnie dni… Można to załatwić
wcześniej - żeby się nie martwić w te dni świąteczne i dzięki temu przeżyć je
faktycznie religijnie - żeby nie okazało się, że Święta Wielkanocne nie są już
dla nas religijne. Polecam każdemu uczestniczyć, tyle ile tylko się da, w tym,
co Kościół nam proponuje, gdyż są to bardzo piękne i wyjątkowe święta.
Każdy dzień Triduum jest inny i warty uczestnictwa.
Sandra i Magda

8

HERBERTON

NUMER 3 /2022

WOJNA NA UKRAINIE

Sytuacja w Ukrainie
Od napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę minął już miesiąc, choć
agresorzy mieli w planach zająć Kijów w ciągu trzech dni. Podczas tego
miesiąca doszło do jednego z największych kryzysów humanitarnych
ostatnich lat. Ponad dwa miliony osób zostało zmuszonych do ucieczki, a
tysiące są ranione i zabijane od rakiet i bomb. Kreml nie bał się użyć broni
fosforowej czy ostrzeliwać celów cywilnych.
Reakcja Europy i NATO
Na reakcję Zachodu nie trzeba było długo
czekać. Pakiety sankcji, zamrażanie
środków rosyjskich, wysyłanie sprzętu do
Ukrainy, czy zebrania NATO oraz
zapowiedzi przystąpienia Ukrainy do Unii
Europejskiej. A to wszystko to dopiero
początek działań Zachodu przeciw agresji
rosyjsko-białoruskiej na Ukrainę.
Działania ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych nie może ogłosić wielkich sukcesów
w swoim działaniu. Niestety organizacja, która miała zapewniać pokój na
świecie, jest nieskuteczna przez same fundamenty jej istnienia, co
powoduje, że nie może ona działać skutecznie bez zgody przedstawiciela
Rosji, czyli agresora w konflikcie.
Sytuacja na froncie
Agresorzy nie mogą się pochwalić dużymi
sukcesami na linii frontu. Wojna mająca
trwać trzy dni trwa już miesiąc, a wojsko
rosyjskie, którego dotychczas bała się
Europa, okazało się być wyniszczonym
przez same zarządzanie. Wszechobecna
korupcja powoduje braki w zaopatrzeniu
czy przeterminowane racje żywnościowe.
Jednocześnie wojsko, a nawet i całe
społeczeństwo ukraińskie przypomina
Dawida zatrzymującego Goliata. Cywile
przejmujący sprzęt wroga na skalę masową
czy Mariupol broniący się w pierścieniu
okrążenia. Choć sytuacja straszna, to może
dawać nadzieję na lepsze jutro.
Zbrodnie wojenne
Wojska Federacji Rosyjskiej dokonały wielu zbrodni takich jak ostrzał
rakietowy celów cywilnych m.in.: przedszkola, szpitale czy bloki
mieszkalne. Dokonano zniszczeń wielu zabytków sprzed wieków.
Bombardowania tak naprawdę zniszczyły większość Mariupola, Sum,
Charkowa i Czernichowa oraz innych mniejszych miast.
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Kącik literacki

CHIRURG
Ostatnio była propozycja dla fanów
fantastyki, a tym razem mam coś dla
miłośników
kryminałów.
Przywitajcie
gromkimi brawami cud literacki spod pióra
Tess Gerritsen o tytule "Chirurg". Jest to
pierwszy tom rozpoczynający cykl przygód
detektyw Jane Rizzoli i doktor Maury Isles.
Tutaj bardzo ważne jest, by zaznaczyć, iż
doktor Isles poznamy dopiero w drugim
tomie pod tytułem "Skalpel".
Gerritsen w swoim dziele postawiła na dość
prosty temat: kolejny seryjny morderca
polujący na kobiety. Jednak autorka
podrasowała
ten
utarty
schemat
charakterystyczną cechą mordercy, która jest
dość nietypowa. Wybiera on najbardziej
skrzywdzone kobiety, gdyż wie, że ma nad
nimi całkowitą władzę. Wie, iż mu się nie
postawią. Każda następna, ofiara, którą
policjanci odnajdują, ma wycięty jeden organ, zawsze ten sam. Do
złudzenia przypomina to zbrodnie dokonane kilka lat wcześniej. Jednakże
nie jest to ta sama osoba, gdyż tamten człowiek został zastrzelony przez
swoją niedoszłą ofiarę, Catherine Cordell. Czyżby to był naśladowca, a
może uczeń, którego mistrz został zastrzelony? Sprawą zajmują się
ambitna detektyw Jane Rizzoli i uosobienie spokoju Thomas Moore.
Postanawiają oni odwiedzić Catherine Cordell - jedyną, która przeżyła to
piekło. Co chwilę pojawiają się kolejne dowody i fakty, które sprawiają, iż
dreszcz niepokoju przejdzie wam nieraz po plecach.
Gerritsen pokazuje w swej książce życie kobiet przed wyrządzoną im
przez mężczyzn krzywdą, jak i po niej. Ukazuje, jak potężny ma wpływ zarówno fizyczny, jak i psychiczny na ich życie. Autorka ukazuje również,
jak ciężko jest zapomnieć ofiarom o tym, co się stało oraz że postronne
osoby nie są w stanie zrozumieć tego, co czują te kobiety.
Kolejnym tematem poruszonym przez pisarkę jest kwestia wyróżniającej
się jednostki... No właśnie, czy to coś strasznego być innym niż reszta?
Koledzy z pracy Jane Rizzoli tak właśnie myślą.
𝒯𝒽𝑒𝒞𝓇𝓊𝑒𝓁𝒫𝓇𝒾𝓃𝒸𝑒𝓈𝓈
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HISTORIA CZARNYCH

Tuż po zakończeniu II Wojny Światowej na terenach zniszczonego przez
Armię Czerwoną Słupska, w lipcu 1945 roku podjęto pierwsze działania w
celu założenia klubu sportowego Ogniska Słupsk.
Pierwszą siedzibą nowego klubu było mieszkanie Tadeusza Srebro,
znajdujące się przy ulicy Jagiełły 10. Następną siedzibą został budynek
Polskich Kolei Państwowych przy ulicy Wojska Polskiego. Główną sekcją
Ogniska była piłka nożna.
Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku KS Ognisko został przejęty
przez zrzeszenie o nazwie Kolejarz. Dopiero wiosną 1957 roku, przed
rozpoczęciem rozgrywek, wraz ze zmianami w strukturze polskiego
sportu, kluby wracały do swoich tradycyjnych nazw. Podczas zebrania
piłkarzy KS Kolejarz, przyjęto nową nazwę - Czarni Słupsk. Czarni,
kontynuując tradycje Ogniska i Kolejarza, rozwinęli różne sekcje m.in.
piłki nożnej, siatkówki, boksu i brydża. Następnie, pod koniec lat
osiemdziesiątych, przejęto od Gryfa sekcję koszykówki.
Droga do Ekstraklasy
W sezonie 1989/90 Czarni zajęli 3 miejsce w finałowym turnieju
rywalizacji o II ligę w Białymstoku oraz zapewnili sobie awans po
barażowych spotkaniach z AZS Poznań
Sezon 1990/1991 – 10 miejsce w gr. B II ligi (7-15) – baraż
Sezon 1991/1992 – 9 miejsce (7-15) w gr. B II ligi – wygrany baraż i
rezygnacja z gry w II lidze
Sezon 1993/1994 – 8 miejsce w MPJ
Sezon 1994/1995 – 3 miejsce w turnieju finałowym rywalizacji o awans do
II ligi rozgrywanym w Ostrowie, awans do II ligi po barażowych
spotkaniach z OKSiW Pleszew (79:68 i 71:72 po dogrywce)
Sezon 1995/1996 – 6 miejsce w gr. B II ligi (11-15)
Sezon 1996/1997- 7 miejsce w gr. B II ligi (11-11)
Sezon 1997/1998- 3 miejsce
Sezon 1998/1999- 1 miejsce – awans do ekstraklasy
Sezon 1999/2000- 8 miejsce
Sezon 2000/2001- w I rundzie PO odpadli z Anwilem Włocławek
Sezon 2001/2002- 10 miejsce
Sezon 2002/2003- w I rundzie PO odpadli z Anwilem Włocławek
Sezon 2003/2004- 9 miejsce
Sezon 2004/2005- 9 miejsce
Sezon 2005/2006- brązowy medal z Polpakiem Świecie
Sezon 2006/2007- w I rundzie PO odpadli z Anwilem Włocławek
Sezon 2007/2008- 12 miejsce
Sezon 2008/2009- w III rundzie PO odpadli z Turowem Zgorzelec
Sezon 2009/2010- w II rundzie PO odpadli z Prokom Gdynia
Sezon 2010/2011- brązowy medal z Treflem Sopot
Sezon 2011/2012- w I rundzie PO odpadli z Zastalem Zielona Góra
Sezon 2012/2013- w II rundzie PO odpadli z Zieloną Górą
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Sezon 2013/2014- w I rundzie PO odpadli z Treflem Sopot
Sezon 2014/2015- brązowy medal z Rosą Radom
Sezon 2015/2016- brązowy medal z Anwilem Włocławek
Sezon 2016/2017- 4 miejsce, porażka w serii o brązowy medal ze Stalą
Ostrów Wlkp
Sezon 2017/2018- Energa Czarni Słupsk w wyniku bankructwa zostali
wycofani z rozgrywek, a zespół ze Słupska przestał istnieć
Sezon 2018/2019- brązowy medal z Sokołem Łańcut w I lidze (zapleczu
ekstraklasy), jako nowy zespół - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
Sezon 2019/2020- srebrny medal, lecz sezon przerwany przez epidemię
COVID-19
Sezon 2020/2021- złoty medal z Górnikiem Wałbrzych, powrót do
ekstraklasy po 4 latach
Błażej i Bartosz

NOWY SEZON FORMUŁY 1

Po kontrowersyjnych wydarzeniach z końca sezonu 2021, Formuła 1 wraca
w nowej odsłonie. Po przemianach technicznych doszło do przetasowania
stawki, co można było zauważyć już w przedsezonowych testach, zarówno
w Bahrajnie, jak i w Barcelonie. Testy w Barcelonie miały troszkę inny
charakter niż te w poprzednich latach,
gdyż zabrakło na nich kibiców, a dostać
się tam mogli jedynie dziennikarze z
odpowiednimi uprawnieniami. Z tego
też powodu nazwane zostały prywatnym
shakedownem. Podczas hiszpańskiego
Shakedownu cały świat z niepokojem
spoglądał na akty agresji Rosji na
Ukrainę. Z tego też powodu zespół Hass
zdecydował
się
na
zakończenie
współpracy z rosyjskim kierowcą Nikitą
Mazepinem i firmą jego ojca, oligarchy Uralkali. Nikitę już podczas testów
w Bahrajnie zastąpił Kevin Magnussen, który ostatecznie zostanie z
Haasem do końca sezonu. Testy w Bahrainie opuścił także Daniel Riccardo
z powodu pozytywnego wyniku na covid 19, zaś tydzień później Sebastian
Vettel musiał zostać zastąpiony przez Nico Hulkenberga z tego samego
powodu. Testy jak zwykle pozostawiły po sobie więcej pytań niż
odpowiedzi.
Karty zostały natomiast w pełni odkryte podczas pierwszych kwalifikacji
sezonu, gdzie siłę pokazało Ferrari i Red bull. Pierwsze w tym sezonie pole
position zdobył Charles Leclerc. Okazało się jednak, że Mercedes, który w
zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo pośród konstruktorów, w tym roku
nie blefował i nie popisał się, gdyż zarówno zespół, jak i ich klienci mają
doprawdy duże problemy. Podczas niedzielnego GP nie brakowało
świetnych pojedynków jak np. pomiędzy Leclerciem i Verstapenem.
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Późniejsze
problemy
Red
bulla
doprowadziły do zakończenia wyścigu dla
obydwóch ich kierowców, gdyż w obu
samochodach doszło do awarii. Natomiast w
siostrzanym zespole Red bulla doszło do
awarii, która spowodowała uszkodzenie
jednostki napędowej w samochodzie Pierra
Gasyego. Wyścig zakończył się podium
Hamiltona Zwycięstwem Leclerca i poniekąd
porażką Mclarena.Wszystkich zaskoczył też
Kevin Magnussen, który zakończył wynik na
piątej pozycji, czego nikt by się nie
spodziewał po problemach Haasa w testach.
Drugim wyścigiem tego sezonu było GP Arabii Saudyjskiej, które stało pod
dużym znakiem zapytania po tym, jak 10 km obok toru rakieta uderzyła w
siedzibę Aramco, które de facto jest sponsorem zarówno F1 i wyścigu w
Arabii saudyjskiej. Ostatecznie jednak zespoły zdecydowały się przystąpić
do rywalizacji. Kwalifikacje były dwukrotnie przerywane przez wypadki
Nicolasa Latifiego w Q1 i niezwykle groźny wypadek Micka Schumachera
w Q2, który ostatecznie doprowadził do rezygnacji zespołu z wystawienia
bolidu do wyścigu. W Q1 zaś sensacyjnie
po raz pierwszy od 2009 roku odpadł
Lewis Hamilton. Zwycięzcą kwalifikacji
niespodziewanie został Sergio Perez,
który pobił ferrari Leclerca o zaledwie
0.025 sekundy. Do wyścigu nie stanął
również Yuki Tsunoda, u którego
wykryto awarię podczas okrążenia
wyjazdowego. W samym wyścigu
również nie brakowało wrażeń. Po dość spokojnym starcie mieliśmy
możliwość obserwacji walki pomiędzy zawodnikami Alpine. Pierwsze
zamieszanie nastąpiło wskutek kraksy Nicholasa Latifiego. Nstępnie
doszło do wycofania z wyścigu trzech samochodów z powodu awarii
jednostek w niemalże tym samym czasie, a były to samochody Daniela
Riccadrdo, Fernando Alonso i Valtteriego Bottasa. Następnie Max
Verstappen i Charles Leclerc cieszyli nasze oczy pojedynkiem, który trwał
aż do ostatniego okrążenia. Plany Leclercowi pokrzyżował Alex Albon,
który zniszczył swój samochód wskutek walki z Lancem Strollem.
Ostatecznie Max wygrał wyścig, a kierowcy ferrari musieli się zadowolić
niższymi lokatami na podium.
Po dwóch wyścigach na szczycie tabeli znajdują się Ferrari i Leclerc, ale jak
to wszystko rozwinie się w dalszej części sezonu, czas pokaże. Następny
wyścig zaplanowany jest na 10 kwietnia i odbędzie się w Australii. Sezon
ten zapowiada się doprawdy interesująco i już po pierwszym wyścigu
widzimy, że sezon ten prawdopodobniestoi pod znakiem walk i Red bulla
i Ferrari.
Amelia
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NAJSZYBSZY CZŁOWIEK W
TWOJEJ SZKOLE

Marek Zakrzewski to aktualny halowy mistrz Polski w kategorii
wiekowej u18 (under 18) w biegu na 200 metrów i przy okazji uczeń
klasy 2B w V LO. Z okazji jego ogromnego sukcesu, o którym wiele
osób w naszej szkole pewnie nie miało pojęcia, porozmawialiśmy na
parę tematów związanych z pasją, którą są sprinty.
13 lutego zostałeś halowym mistrzem
Polski na 200 metrów i pobiłeś rekord
kraju w swojej kategorii wiekowej. Jak
czujesz się z tym co właśnie osiągnąłeś?
Razem z moim trenerem już na długo przed
ostatnim sezonem rozmyślaliśmy o rekordach
Polski. Wielokrotnie podchodziłem do ich
pobicia, jednak wyszło to dopiero niedawno.
Zdobywając, a właściwie poprawiając swój
własny rekord, odczułem pewnego rodzaju
ulgę. Presja, którą odczuwałem przez ostatnie
lata, okropnie mnie przygniatała, przez co
osiągnięcie tak dobrego wyniku w koncu
zaspokoiło nie tylko mnie, ale i moich
najbliższych.
Masz jakiś “rytuał”/zwyczaj przed ważnymi zawodami?
Rytuały przedstartowe zawsze mnie inspirowały. Słyszałem, że różni
ludzie modlą się, albo odkładają nawet elektronikę na tydzień przed. Mnie
to zawsze ciekawiło i zacząłem się zastanawiać ostatnio – Co mogłoby
mnie tak uspokajać i polepszać mój nastrój? - i to jest taka prosta rzecz, ale
mi pomaga. Zacząłem słuchać muzyki podczas rozgrzewki. Wcześniej nie
myślałem nad tym, przyjmowałem te dźwięki z zewnątrz, a okazało się, że
gdy to trochę stłumiłem i zacząłem słuchać jakichś ulubionych utworów, to
znacznie lepiej zacząłem do tego podchodzić.
Jak zaczęła się twoja przygoda z lekkoatletyką i dlaczego akurat
sprinty?
Generalnie od małego, że tak to ujmę, odznaczałem się szybkimi nogami.
Na początku grałem sobie rekreacyjnie w piłkę i można powiedzieć, że cały
czas tę szybkość sobie podbudowywałem. W szóstej klasie przyszła do nas
nowa nauczycielka od wf-u , która była pasjonatką lekkoatletyki.
Zobaczyła, że całkiem dobrze mi idzie i spytała, czy nie chcę przyjść na
czwartki lekkoatletyczne (zajęcia dla młodzieży szkolnej organizowane na
stadionie 650-cio lecia). Dość szybko pani Bernadeta Kopeć (właścicielka
klubu lekkoatletycznego AML) wzięła mnie do swojej grupy i zacząłem
brać udział w zawodach. Więc tak to się właśnie zaczęło - od wf-u i od
czwartków.
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Pamiętasz moment, w którym zorientowałeś się, że odstajesz od
rówieśników i to, co robisz, robisz w najbliższym otoczeniu
najlepiej?
Myślę, że to było podczas paru pierwszych zawodów. Wtedy moi aktualni
koledzy, gdy ich zacząłem wyprzedzać, rzucali tekstami “Zakrzi sprinter” i
innymi w tym stylu, ale po to, żeby mnie pochwalić. Od tamtego momentu
przez te wszystkie lata, kiedy ćwiczę, wszyscy dają mi do zrozumienia, że
ja z tej mojej grupy jestem najszybszy i że mam największe predyspozycje
na jakąś karierę w przyszłości.
Kto jest twoim idolem, jeśli chodzi o sprinty i ogólnie lekkoatletykę?
Moim idolem jest mój trener – Tomasz Czubak. Jest on od dwudziestu paru
lat rekordzistą Polski na dystansie 400 metrów, był też mistrzem świata w
sztafecie 4x400 metrów. Trenuje mnie od czterech lat i robi to do tej pory
bardzo dobrze. Więc tak, to właśnie mój idol.
A jest jakaś inna dziedzina lekkoatletyczna albo sport, w którym
zawsze chciałeś się spróbować?
Jest jeden dystans, który jest dla mnie ciekawy i myślę, że bym się w niego
wpasował, ale nie mam niestety predyspozycji wydolnościowych. Ten
dystans to 400 metrów. Ja na to tak patrzę właśnie ze względu na trenera.
Gdy sobie myślę, że mu tak dobrze poszło, ma jakąś wiedzę na ten temat,
więc może gdybym ze swoimi predyspozycjami szybkościowymi przeniósł
się na to 400 metrów, to on by mnie trochę wyniósł. Tak sobie o tym
myślę, ale to jest nierealne przez to, że wysiadam, jeśli chodzi o
wydolność.
Rywalizacja na takim poziomie wymaga pewnie bardzo ciężkiego
treningu. Jak motywujesz się do pracy, gdy przychodzi dzień, w
którym zwyczajnie ci się nie chce?
To jest generalnie ciekawa sprawa, bo ja się w żaden sposób nie motywuje.
Po prostu wiem, że muszę. Kiedy już jestem na tym treningu, często
okropnie mi się nie chce i najchętniej bym stamtąd wyszedł, ale wiem, że
nie mogę, bo stoi nade mną trener i rodzice. Ja przykładam się do tego
często bardziej niż do nauki. Uczyć też się trzeba, a wiesz jak to czasami
wygląda, nie zrobisz z czegoś pracy domowej, nie nauczysz się na coś, bo
mało cię to obchodzi. Tutaj ja wiem, że muszę i wiem, że to jest wręcz jakaś
alternatywna droga w mojej przyszłości.
Jest miejsce, w którym biega ci się najlepiej?
Wiesz co, dałeś mi teraz zagwostkę, bo nigdy nad tym nie myślałem. Na
pewno są miejsca, które obdarowuje taką sympatią, sentymentem, są to w
większości miejsca, w których zaczynałem taką wiesz, poważniejszą
karierę. To jest na przykład stadion w Tucholi. Tuchola to bardzo mała
miejscowość. Jest tam stadion i ośrodek, Biedronka i to w sumie tyle. Ja to
miejsce darzę sentymentem, bo poprawiałem tam swoją technikę i po
prostu uczyłem się biegać troszeczkę szybciej, troszeczkę lepiej niż
wcześniej. Tam właśnie uczyli mnie nowi ludzie z wysokim
doświadczeniem.
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Może nie mam miejsca, w którym najbardziej lubię biegać, ale mam
miejsca, w których lubię być.
I ostatnie pytanie. Lubisz to robić?
Powiem ci, że zacząłem lubić. W ostatnim czasie, kiedy zaczęło mi
naprawdę dobrze iść na skalę narodową. Troszeczkę ludzi o mnie usłyszało
i już przestałem być traktowany jak dziecko, które może wygasnąć za rok.
Było wielu takich, którzy przychodzili, robili nie wiadomo jakie wyniki i
znikali.
Czyli zacząłeś bardziej to lubić w momencie, w którym przyszły
wyniki?
Tak. W momencie, kiedy nie tylko inni ludzie, ale też ja zauważyłem, że
jednak coś jest na rzeczy i że to może trwać dłużej niż jeden sezon.

Jan Kasperek

TRENDY W MODZIE WIOSNY
2022 ROKU

Podczas tegorocznej wiosny powracają stare hity modowe w nowym
wydaniu, ale także nie opuszczą nas aktualnie popularne rzeczy.
Pierwsze są spodnie z niskim stanem. Biodrówki już od jakiegoś czasu
górują nie tylko wśród nas, ale także na pokazach mody.
Ogólna
paleta
popularnych
i
najczęściej widzianych kolorów na
półkach sklepowych jest po lewej
stronie!

Nie będzie zdziwieniem to, że zostają z nami crop topy w połączeniu z
krótkimi wzorzystymi garsonkami.
Skórzane rzeczy, tak jak były w modzie, tak stoją na swojej popularnej
pozycji i nie zanosi się na opuszczenie modowej sceny.
Urocze sweterki w pastelowych kolorach również nie opuszczą nas tej
wiosny
Jak wspominałam wcześniej, powracają
starsze trendy. Nie miałam na myśli tylko
biodrówek z lat 2010, ale również powrót
stylu lat 80. w kolorowym wydaniu.
Karolina Hyla
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