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Niewiele czasu upłynęło, odkąd gru&riowy numer Łomotu
odszed w zapomnienie, Śnieg już dawno spłynął po zakurzonych ulicach,

a na tmwnikach zacĄa pojawiać się soczysta zieleń.
W tym czasie Redakcja z szeroko otwartymi uszami

i mocno nastawionymi oczami wsłuchiwała się w płomienne polemiki
tocące się na temat naszej gazetki.

I dobze, ze tak się stało!
Lepsze gorące dysputy, nlżeli senna cisza.

Za słowa pochwały dziękujemy, a krytykę bierzemy głęboko do serca.

Uwaga! Ziemia się trzęsie! W ockldi widać zbliżających się do nmzego
sienkiewiczowskiego gmachu gimnazjalistów.

Chcą obejrzeć obwarowania z nadzieją,
ze wkrótce będą mogli rozkoszowć się klimatem szkoły.
Niech cięzko pracują, amoż,e będzie im to kiedyś dane!

Zapewne Sienkiewiczowskie Bractwo przyjmie ich z wielką radością.
Nowych twany nigóy za wiele! Szczególnie, gdy są to piękne damy

(wersja d,amężczyzn) lub przystojni przedstawiciele płci brzydkiej
(wersja dla kobiet). A więc wyjdzmy im na powitanie!

P.S - Sienkiewiczanie!
Zapdniajcie naszą skrzynkę (l o mo tpres s @ tl en. pl ).

Czekamy na Wasze artykuły, I nie koniecmie musą one być na tak opome
tematy jak ,,Wykorzystanie kapitału ludzkiego w gospodarce rynkowej" ;)

I1eszczejefuo! Na lekcjach zapisujcie teksty do Muminów ;)!
Na nie również czekamy z otwańymi ,fęcoma" i napiętymi mięśniami ;)

Z łomotowym poz&owieniem,
Refukcja
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Na początku roku szkolnego żaden

z maturzystów nie przejmuje się specjal,
nie tym, żebę&iejuz niedugo przeĘwać
ponoć najwazniejszą (obok wesela) im-
preą w swoim ,,dorosłym" życiu, Nato-
miast gdy licznik maturalny spa&rie gwał-

townie do około 130...ta boska obojęt-
ność zaczyna się przeradzać w ciszę przed

blllzą. Zaczynają się rozmowy, plany wy-
datków i w ogóle plany jŃ to będze,
gdzie, co, z kim, ile przemycić i czego
i czy się da w ogóle. Rodzą się pierwsze
kłótnie i wŃnie, a niektórzy przestają się
do siebie uśmiechać na korytarzrr.
Nagle na kilka tygo&ri przed studniówką
zaczynają się podejrzarrę nieobecności,

,,bo uczennice po najmo&riejsze nowe

suknie muszą do Paryża wyjechać.,.do-
brze, ptzynalmniej będzie na co popa-

trzń..." (dziękujemy za te słowa otuchy,
pani Profesor). W końcu ta, dość nięlicz-
na, cąść klasy, która nte przywirylje
wielkiej wagi do studniówkowych przy-
gotowń zaczyna, wraz z nteklórymi nau-

czy cielami, 1eszcze bardziej bagatelizować
to wielkie halo. W taki sposób kilka &i
przed Dniem Zerc...znaczy, kilka fui
przed Dniem Sto, sprawdzarrie obecności
wygląda w tŃi sposób: - ,Dawid? - Nie
ma.,.- To zapisuję, że poszed na sola-
rium..,Karol? - Tez nie ma...- A co z nim']
- Robi sobie manicure. - Michał? - U wi-
zaĘsty. - Marla? - Razem z nim."x itp, itd
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Nie jestem wcale przeciwnikiem skrzęt-
nych przygotowń przed tak wielkim
wydarzeniem, jakim jest studniówka, ale
jetrak preferuję umiar i chło&ty ręalinrl,.
Szaleństwo (tez na swój własny, z&I-
waczŃy sposób) wolę odozyć na te naj-
bliższę kilka godzin po zakończeniu
poloneza. Swoją &ogą wydaje mi się to
trochę paraóksalne, żę młodńęż tak bmd-
zo przywiryĄe wagę do tego, żeby wyglą-
dać olśniewająco i zaskakująco na takiej
impreńe. Przrd;,eż nasze roczniki zlane są
z tęgo, ze system i konwenansę, tradycja
itp. jakoś nie są dla nas priorytetami.
Widać to tylko stereotyp i ja sam dałem

się nvieść pozorom.

Moje później sze doświadczenia pokrzepia-
ją serce, bo jak widać, ludzie nie tylko
przygotowują się wizualnie na pełnych
obrotach, ale potem teżbawią się z nie-
mniejszym impetem.

Piątek rano, 10:30, około 390 minut do

Godziny Zero - wszyscy,którzy nie tkwią

wciąz u ftyzjeua arri stylisty spotykają się
na przystrojonej już sali i po oględzinach
zaczyna się finalna próba poloneza. Pół
godziny później podekscytowani możemy
wracać do salonów piękności i odięzać.
Kilka kwa&ansów przed Godziną Zao już
jesteśmy prawie wszyscy na miejscu.
Llldzię piją &inki narozgrzrwkę i ogólnie
panuje hść laźna atmosfera. §lko nie-
które dziewczyny zachwycają się swoimi
kreacjami, albo panikują, ze tipsy się
odkleją.

Nadchodzi czas poloneza. Tanięc obu grup
przechofui praktyczrrie bezbŁŃie. Teraz
już tylko oklaski, zgasznme światęl i za-

bawa nas czeka (robienre Ąęc grupo-
wych, klasowych, grona pedagogicznego,
mieszanych i szkolnych możma w sumię
pominąć).

Ze sceny óbiegają pierwsze dźwięki
muzyki. Zespół Hula Gula daje raĘ pod
kaiĄm wzgl@m.
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Panowie mają wyczucie i jakąś tŃą
iskieĘ, która poĘwa lu&i do tń-
ca...czy też jakkolwiek to nazwać, poru-

szańańimymi cżonkami wrytm muzyki.

I tak ludki, zańwno młofuięż,jak i grono
pedagogiczre i goście, bawią się goffina-
mi, jeMą i piją ńme trunki (mniej lub
bmdziej podejrzane). Okrzyki, zabawy,
brawa, spocone czoła i plecy, chwila
o@oczynku i z powrotem. Swoją &ogą
podczas kilku wycieczek po oówież-
jącęgo łyka...soku, widziałem lu&i robią-
cych sesje zdjęcrowe dziewczynom, które
wyginały się czasami w tak kmkołomny
sposób, że nie mogła opuścić mnie myśl,
że ten Hoop jedrak możę mier w sobie za
fuzo bąbelków albo kofeiny.

Możra by pomyśleć, żn to taka sama
impreza, jak kńfu, inna dyskoteka, tylko
buffiej ,;waimirckd', bo wszyscy w gar-

niturach i sukniach, no i tego poloneza
się tńczy, a tak poza tym to standardzik

totalny.

Otóż właśnie nie. Cokolwiek by sobie nie
myślć przed stu&liówką, po wyjściu
z niĄ kńĘ wie, żr taką imprezę przrĘ-
wa,się raz w zyciu (chyba, że ktoś ma rok
starszego\młodszego partnera\partnerkę
i b@ie studniówkował kilka lŃ zrzrĄl),
Jak wiele rzffizy la świecię, to po pro§tu

tuehaprrcĘć, żeby nozumió ten klimat
i wyjątkowość. Poza tym, na jakiej
dyskotece można bawić się z około 300
majomymi (i niemajomym1) zr szkoły
wruz z gronęm pedagogicznym?

NaprawĘ za dlżp by tu pisać o tym, pow-
tarzalm - to trzrba punĘć. Niektótzy
nauczyciele śmią twierłdzić, żE to była
najlęsza stu&riówka odkS istnieje ta

szkoła...nię mam pońwnania, ale wiem
jedno - że bfiiemy tę imprezę pamiętać

deĘcie. Nawet jśli komuś się coś stało,
albo coś nie wypaliło - pamiętajmy, ze

czas potrafi wsąlstko zl;rielići zaktlkalat
wszyscy, bez wyjątku, b$zierny wspomi-
nać te kilka go&jn z rozzewnieniem.
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pr4lszliśmy ó tej szkoły pewnego
słonecmego dnia (a moze padał b.szsz?).
Zresńą pogoda jest niewazna - grunt, że
oto sta|iśmy się uczliami pewnej niepo-
zomie wyglądającej szkoły, mieszszryei1
się przy ulicy 1 Maja. Nie wiedzieliśmy
co nas czeka, ale wiedzieliśmy, że nobi-
my wszystko by zastŃ zapamiętani.
Nie powiem, żę nie znarzdy nam się
wpadki. Gubiliśmy się notorycmie i nie
rozpomawńiśmy nowych nauczycieli,
czogo szczyt udało nam się osiągnąć, gdy
ptązwitaliśmy gromkim ,,&ief' (sbry"
jefuego z trzecioklasistóW nie baczry na
jego niecodzienną fryzurę. Ale w końcu
z niejefuego &zpwa się urwaliśmy, więc
jakoś daliśmy sobie raĘ.
Nauczyciele z pocątku wyglądąjący na
nięrzystępnych, okaza]i się bardzo ludzcy
i wyrozumiali.
Lubią sobie pożutować, szczególnie o ós-
mej rano, prosząp nas o wyciągnięcie
katwzek, ta&ież popisarrie się swoją
wiedzą podczas krótkiej roznowy na
płaszczyźnie Sprite - pragnienie.
I mimo tego, żn takie żarty śre&rio nas
bawią, to i tak bmdzo ich kochamy.

Ale przenieśmy §ię z lekcji na korytarz.
Torby, zsszyty, dugie śniadania, lu&ie.

Gwar i tłok jak w każdej szkole. Starsi
ucztiowie tie gryzą, a sama społecmość
jest nastawiona wobęc nas - nowych ra-
czej pr,zyjaźnie. Chociż już nie tacy cŃ-
kiem nowi jesteśmy. Cieszy mnię, żę
kocęniem można nazwń jedynie zga-
dywanie, co będzie na obiad
Bywa tu tęż czasęrn wesoło, bo nie samą
nalkąĘje cżowiek. Organizowane są ha-
ppeningi, dni tematyczne, przedstawienia
i koncerty, w których nieje&rokrotnie
czynnie uczestnicązmy. Na§ą pomysło-
wość ograniczyć możn jĄnie dzrvonek
wzywajryy nas b urczywistości.

Jesteśmy gdzieś pośrodku. Spełniamy
rolę łączrików międąz gimnazjum i li-
ceum. Mam nafu,eję, żetakrótka notatka
przypomniała wam, starszym jak cudow-
nie było stawiać w Gromku pierwsze kro-
ki, Młodszych zaś zapraszarn do naszej
zacnej społeczrości.

Nigdzie bowiem tak niewielu
nie zrcbiło tak wiele

dla podniesienia wiedry
(często miernęi) tak wielu.

czyl.i
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Szkoły położone w rónych z*ątkach
świata zfurydowanię róznią się od pol-
skich. O tym jak mocno, przekonałem się

słuchając opowieści mojego kolegi,
któremu przęz dwa lata było dane

ucąszczń do amerykńskiej szkoły.

Kilkanaście minut przed godziną ósmą
pod dom źaka po$eżfra tajemnicąz po-
jazl" Czasem zfurasię, że jest to rozkle-
kotany wehikuł, a czasęm nowoczesny
autobus. Mimo to wszystkie mają wiele
wspólnego. Są żółte i każdego ranka

,,zbierajĘ' ucmiów i zawoĄ ó szkół.
Prawiejak na grzybobraniu, gdzie dokłae
nie przeczesujemy cały las, a wsąlstkie
o&ralezione okazy wkładamy do koszyka.
Tyle tylko, ze w tym przypadku ucmio-
wie nie są gr4rbami, a koszyk nie jest

ńŁty. Choć niektórych amerykńskich
uczriów wiedza jest pońwnywalna ó tej,

któąmąąleśne rośliny. Ale to pomińmy.

Podczas krótkiej po&6ży do szkoły
uczriowię komenĘą ostatnio obejrzane

filmy, a ci bar&iej ,phwałolubni,,prezęI-
Ęą nowozakupione gŃżay. W tym czasie

nie ma mowy o spisywaniu zadań

domowych. Dlrczego? Po prostu nikt ich
ńezahje! Choć oczywiście nie zawsze jest

tak ńzowo. Zfua się, żp raz na semestr

bądź kwartał (wersja hmdcore) trzeba
napisać wypracowarrie z angielskiego, czy

teżprzygotowńreferat na geografię. Ale to

mdy pikuś przy polskich ,lromęworkach".
S zkolny &wonek rozpoczynĄryy pierwsą
lekcję rozbrzmiewa równo o godzinie
ósmej. Wtedy w klasach każńy njmuje
swoje miejsce. Na twarzach uczriów nie
widać ża&rych obaw przed kartkówką, bo

takowych praktycmie nie mają. A jak już
się jakaś zfurzy, to cięzko zAMnę pytania
porównywŃ do polskiej kartkówki.
Co ciekawę po trwającej 45 minut lekcji
nie ma pruerwy. Zaraz po dnvonku
rozpoazyrla się kolejna lekcja. I tak do

L4:25. Tylko w środku zaj$, uczńowte
mogą|iczyć na jedyną przr,rwę. A7ę za to
jaką! Mają wtedy godzinną pauzę na lunch.

Jń si7 lenić, to na cdego!

Jak w każdej sztr<ole bywa, także i tutaj

zfuająsię bójki. I wtedy nie jest już mi-
ło. Jęst chyba jeszczs gorzej niż w Polsce.
O@owiedzią szkoły nakaĄ bójkę jest

węzwanie policji, która ,,stosownie" Ą,
muje się awantumikami.

Co w Polsce turha nobić, żnby nte zhć
do następnej klasy? Wypada obijać się
puez cŃy rok szkolny, niekoniecznie
mi& czas na naukę bŃ też wykazywać
szczególny opór przed poznawaniem
nowej ,trnaterii". Kńtko mówiąc trzeba
otrzymŃ ocenę niedostatwzną i jej nie
poprawić. A jak to wycląda w Stanach?
Tam wszystko przeliczająna procenty (nie

ł'_q)^^@)T a 8



mylić z promilami!). Ocnrn z kaifugo
sprawdzianu jest prrccerrtowa.

Dlatego też, ńy na koniec roku cieszyć
się z promocji ó następnej klasy, trzeba
zhbyć zkuifugo prze&niotu 65 procent.

Czy to dlżn, czy mało? Każdy z nas

zą)ewre oceni to inaczej.

Najpowamiej są ńżmiąjest chyba ogól-
ny wycląd planu lekcyjnego. W Polsce
kużfugo &lia kolejność zajęć jest inna.
Natomiast w Ameryce plan co&iennie jest

taki sam i nięzalęmię od &ria tygo&ria
prze&nioty są stałe. Zapewne ó gustu
sporej rzeszy polskich ucrriów przypa&a-
by oferta szkół na zakoficzmlię roku szkol-
nego. Mianowicie w większości campu-
sów istnieje możiwość zakupienia ,,kla-
sowej koszulki" z listą wszystkich osób,
któlę zWy do kolejnej klasy. TŁlkze można
nabyć ksiązkę opisującą sukcesy w da-

nym roku szkolnym. Coś na wńr prowa-
dzonych w szkołach kronik szkolnych.
Z tąróżmicą, ze te amerykńskie są ogól-

nodostępne. Niby mała rzfrcz, a cieszy.
Amerykańska oświata w porównaniu do

polskiej wydaje się macmie uproszczona.
] Efekty tego są mocno namacalne.

Wystarczy zapytń się
pneciętnego Amery kanina,

gdzie leży Polska.
Zadziwienie na twazy

gwtantowane,

Dopiero po po@owie&i , że jest to kraj
sąsiadljągy z Niemcami, w amerykńs-
kich mózgownicach coś świta. Nawet ma-
ło który obywatel kojarzy Jana Pawła tr
z Polską. A większość tych obezranych to
przede wszystkim mieszkńcy Chicago,
zamieszkuj ący polonijne przednieścia.

Mając tak ogólne informacje tru&lo jest
oceniać amerykńską s*ołę.
Ale jedno jest pewne.
Rómi się ona od polskiej i to znacmię!
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Gdy pierwszy raz usłyszałem hasło

Olimpifu Filozoficzna, a było to 1eszcze
za młodl, gdym miał tak jakoś 16 lar,
pomyślałem sobie ,J'{ie, nie, nię. To nie
dla mnie. Może kiedyś jak zrnSzeje na

starość, to o tym pomyśl{'. Filozofia,
nigdy nie nalężŃa d0 fiakże bmwnej i sze-

rokiej ;P ) fui&iny moich zainteresowń.
Pewnego pięknego poranka uświadomi-
łem sobie jedrak, ze mimo mojej nieprze-
ciętnej elokwencji i niebywałej wprost

aparycji (przez wro&oną skromność, po-
przestanę tylko na tej cząstce moich
wszystkich zalet), mogę mieć problem
z dostaniem się na wybrany przszs mnie
kierunek studiów. Imałem się nĄptzeróż-
niejszych olimpiad, co by dopomóc sobie
źMlebko, sżo mi purd'tętnie, żeby nie
powiedzieć kiepsko. Po szkolnym etapie
historycmej, bliski byłem przejśaa na

ciemną stronę mocy i w efekcie popadem
w nostalgię.
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Z kilkudriowego zawieszenia w ,,niebycie"
wyrwała mnie pewna ,,Siła Wyzsza" (nie

tylko z racji wysokości podestu pocl

biurkierl ;P ) i niech jej bgĘ za to

,,Stokłotne" dzięki. Otrzymałem propozycję
wzięcia udziału w olimpiadzie filozo-
ficznej. Pomyślałem sobie ,,A co mi
szkodzi. Na pewno nie będzie gorzej, niz
z histą'. Miałem dość &żo czasu, więc
spokojnie rońożyłem sobie pracę na cały
miesiąc. Moja r.ł 1śmienita organizacja
czasu. jak zwykle mnie nie zawioda i go-
niep na łeb na sz_vję. udało mi się jŃoś
ocklać ją w terminie. Zapewne zawfujpzant
to wstawiennictwu Ducha Swiętego, bez
pomocy którego, również się nie obyło.

Dzięki wsparciu, ze strony wszystkich
tych metafizycznych sił i ciemnych mocy,
udało mi się przejść do kolejnego etapu.

Przed wyjazdem na podbój Słupska. udało

mi się opracować nieco lepszy plan pracy
i obyło się bez netwów. W trakcie wer-

towzulia kilkuki logramowych, fi,ozoflcz-
nych ksiąg óznałem prawdzirvej ilumi-
nacji. Ten cŃy bezład pojęć, które trudno
jest wymówić i definicje zjawisk. odno-
szące się &l rzeczy - wydawałoby się oczy-
wistych - zacĄy nabierać sensu i składać

się w logiczną całość.
Filozofowanie polega na niepodJawaniu
się rutynie, na tym, zeby nie dać sobie na-

rzuci c i ntelplet ircj i ot acz{lj ącej nirs r7.ec7y -

wistości. To nieustanne dziwienie się
światu i odkrywanie go na nowo. indywi-
dralnie. Wydaje mi się, że życiejest wte-

Ą ciekawsze i nabiera sensu.

Dobra. koniec moralizowarria, ja tu tatara-

ta, a wam się kończy cierpliwość do mnie,
a ze nie chciałbym na przetwie oberwać
po głowie to wracam do tematu. Dzień
wyjazfu nadszed bardzo szybko i mimo

potwomego niedobonr sriu (oba Wjazfry
były o 6.00 rano!!) udało mi sięprzebmę
przęz etap pisemny, Atmosfera - co mnie
z lekka zffiwiło - była bardzo luźna. aprry
okazji pomŃem trochę ciekawych ludzi.

Finały OĘgowych. prrysporzyły mi już
trochę nerwów, ale jak się okazŃo,
zupełnie niepotrzebnie. Ech, gdyby komi-
sja maturalna wyglądała poóbnie do tej

słupskiej, to zapewniam, żs skończyłyby
się problemy prze&naturalnego strąsu.

Mimo, iż zajęte przę zE, mnie miejsce,
bliskie jest wadze noworodka japońskiej
semitki, to jestem zadowolony ztęEo, co
osiągnąłem. Nie ukrywam, że Iueba było
poświęcić na to trochę czasu i posiedzieć
nad ksiągkami, ale w tym wypadku nauka
szlaw przs z zabawą i to na pewno nie
był czas zrnarnorvany.

Dlatego też, mówię ja Tobie Czcigo&ty
Crytelniku nie bój się spńbować czegoś
nowego, nie daj się zamknąć, w okopy
stereotypów i nie przejmuj się, jeśli inni
ludzie umają z powodl tego co robisz,
uznają Cię za czubka. Nie wszystko jest
tak oczywiste, jakiń by się na pierwsą,
rzut oka wydawało. Nawet najbardziej
ńsurdalny (wydawałoby się) prze&niot
możp okazŃ się Twoim powołaniem.,

Możesz odkryć w,sobie ,

filozofa, matematyka
czy nawet historyka,

Wystarczy spróbowaĆ,
w końcu odnajdziesz to,

co Iubisz,
A dla całej reszty zostaje

zawsze łopatologia
i zmywak

Poz&ówka;)
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Posługujemy się nimi na co &ień. Sło-
wa, wartości. pojęc,a, Atakują nas z radia,
telewizora i innych, mędiów. Urywamy
ich, kiedy chcemy' przeko4ag.innych, sły-
szymy, jak inni.posfugują_śię nilni. Ale
czy ich nie nad,ląlwamy?
Najbar&iej jaskrawym pr4lkładem nadr-

Ęwania czyjegoś autorytetu jest ,posłu-
giwąie się" puezńżnych lu&i papieżem
Janem Pawłem II - za Ęcia wielu o nim
zapomniałÓ, natomiast po jego śmierci
natychmiast zaczęIo się trwające do &iś.
W telewizji:pojawili się politycy, biskupi,
rozrraite pomniejsze autorytety i autoryte-
ciki, z ustańi,pdnymi wynvanych z kon-
tekstu cytatów.
Wielu na pĘigżOJ zbiło majątek lub zro-
biło karierę. czlniry z niego ikonę pop-

kultury, cudotwórcę, zdolnego pogodzić
kibiców (na dwa &i) czynić ludzi lepszy-
mi (na niewiele dużej) i sprawić, ze pie-
niądze szerokim strumieniem popłynęły
do kieszeni rozmaitych proboszczów prag-
nących stawiaó mu pomniki (ile z nich,
w owych kieszeniach zaginęło nigĄ się
nie dowiemy).
Pojawiło się wielu sunozwńczych kato-
Iików, publicznie głoszących przywią-
zanie do pĘiEia i Boga (często w tej kolej-
ności), a po powrocię w ómowe zaciszę
postępujących zgoła nie po chrześci-
jńsku.
Nie koniec na tym. Niektórzy uznall,, żę
papiez sam w sobiejest niewystarczający,
bo, o zgrozo, są tacy, którzy jego mą&ość
pochvazają, wytykając mu błędy, których,

WaduzytyMcltiej Sanulak



jakkażŃ cźowiek, nie mógł się ustrzec.

Stworzyli zatem,,oficjalnego" Jana
Pawła II': wielkiego i nieomylnego,
wszechstron4y arrtofytet w każĄ fuie-

&inie, spogłądająpy na nas z cokołu kolej-
nego pomnika. Prrykładem takiego
postępowarria jest pewna konwencja ukazy-

wańa papieżĄ. stosowana w mediach po
jego śmierci: nikt już nie pokazuje Ąw z
jego ostatniń chwil, |ęz sprzed kilku,
kilkunastu lat, pńbująp wpoić wi&owi
przekonarrie, ze ó końca Ęaa był on
cżowiekiem w silewieku, z&owym i zdol-
nymprnĘć jeszcze wiele lai.
Wszystkie te zabiegt mają na celu wyt-
worzenie wokół niego kultu, ńwnemu
temu, jakim otacza się Boga. Czy nie

. przypomina to kultu je&rostki, rozwi-
,janego dawno temu w pewnym kraju
,całkiem niedaleko? Zmienił się tylko

.czas,'miejsce i osoba. I stosunek pĘieżn
, do jego ,,czśclelri" - on, w przeciwień-
stwie do dawnych pr4zwódców, nigdy nie
chciał być wyno§zony rta ałtarzę.

],.

Ostalnimi czasy, sll;zlgótnie przed, i tuż

pp wyborach do 1oli .autorytetu wyńsł
profesor Baitoszewski.,, B}ł to błyska-
wicmy awans: wystarcąlło, żę mstŃ
przez ówczrsny uądzaatakowany, a naty-

ćtrrniast zastŃ puez opozycję obwołarry
'łvięlkim cżowiekiem. Zaatakował sam,
natychmiast jego słowa'powtarzały mi-

. liony. Zdlianadziń stał się ikoną, któą
, je&ri uwielbiają, inni nienawidą. Jak
dugo przetrwa, nie wiaómo, zapewne
kolejny rząd majdzłe kogoś nowego,
i b$ziemy mięli do czynienia z przę-
rostem licńy ,,gaĘących głów".
Oprócz wielu autorytetów, mamy też
wiele nadlzywarrych poj$. Przykładem
takiego określenia jest słowo ,,ekolo-
gicmy" - zape\ilne każdy widział takie

,pkologicme" opakowania, jedzenie i inne
prodrkty. Z własnego &świadczęnia
wiem ie&rak, żp umięszpzmtie takiego na-

pisu (i wielu innych) jest najtńsz}m spo-
sobem reklaqly - dobrze kojarzy się
ogółowi, więc ogół biegnie do sklęów
i kupuje. Rzeczywistość wygląda jńak
zupełnie inacĄ: prodłkt ekologicmy jest

taki sam jak inny, rózri się tylko sprytem
jego prodrcentów, a z ekologią, w praw-

dziłvym mrczęniv tego słowa (nie oma-
czĄryego, jak są&i wielu, samej tylko
ochrony środowiska), czpto nie ma nic
wspólnego.
Innym pojęciem, które robi w Polsce
zawrotną karieę jest patriotyan . Od zaw -

sze był umawany za narodową cnotę, pie-
lęgnowaną w czasie zńorów, wojen i in-
nych burz dziejowych, jakte ptzetoczyły
się punz nasz kraj. Obecnie jego wartość

spada gwałtownie za sprawą Panów
Patriotów, którry podkreślająp swoją mi-
łość do kraju kombinowali dla jego dobra,

polepszająp status materialny Polaków.
Głównię swój i swoich bliskich.
W prezentowaniu llczuć nmodowych
celowała zsftaszrza pe]yna partia, popie-
ralna pwaz miłującą pokój i ojczymę mło-
M,eż w strojach sportowych, od czasu ó
cz-lsu co:jryą się sfotografować podczas

zmnawiania napojów. Rzecz jasna, pro-

&kcji krajowej, bo polski przemysł trze-

ba wspierać, a ze komuś się po &odze
patriotyzrn z nĄonalizmem pomylił, to
już inna spra\va. W kaĄm razie panowie
owi obrzydzili mi patriotyzn na dugo.
Tego typu przykłabw szermowania
słowami i autorytetami jest wiele, można
je wymieniać bez końca.
Wszędzie widzimy h&i, którzy (naOu-

zywając wielkich słów próbują nas na-

mówić do przejścia na ich stronę.
A ja bęĘ pośrodku.
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Życie jest jŃ... sen. Nigdy nie wiesz

kto cię obudzi l, jakl prze:Ę jesz wstrząs. . .

Irytuje mnie... brak wiary uczniów,
że nulczyael to tez cżowiek.'
Uw ielbiałn... lody truskawkowe, białą

czekolaĘ, srybką jazĘ samochodem

i mężrzyzn mojego Ęaa: męża i syna.

Muzę o... zarrięszkaniu w Hiszpanii.
Cudowny klimat, wspaniali lu&ie, zaw-

sze się tam świetnie czuję i regenenrję sĘ.
W dzieciństwie chcidałn być ...
stewmdesą, ale dzisiaj wiem, źe ląówa-
nie to dla mnie zbyt wielka dawka a&e-

naliny. Późnią chciałam być radiowcem,

co mi się po części udało, poniewż
prowadziłam przez półtota roku audycj ę
m:uzy cTlą,,I\4agiel" w Radiu Kołobrzeg.

Nqibadziej szaLoną rzeczq, którq zro-
biłam w życiu... było ffiście na

roznowę kwalifikacyjną w sprawie

pracy, obcięta na skinheada. Po czym
po dziesipiu minutach roznowy dyrektor

Gromęk mnie przyjĄ. To była moja
pierwsza ptacazafiz po studiach.

Nigily nie spotkdńym się z...
ucmiem o IQ = 80. Byłoby to spotkanie

niękontrolowanę.

Ulubiony m filmem j est.., Braveheart.

Wyciska moje łzy za kńĄm ruznm.

Obejrzałam go już osiem razy

i zakażdym razęm sżocham.
Pierw s zy chemiczny nieko ntrol ow any

wybuch odbył siq... rok temu.

Żle obliczyłarn porcję odczynników
i zawartość znalazla się na suficie klasy.
Na szczęście wszyscy ptzsĘli.
Uczniowie bawiq mnie do łez, gó...
wymyśl{ ą przenóżre usprawiedliwienia nią
obecrrości i nięrzygotowania. Kilkakrotnie
byli np, na pogrzebie tej samej babci.

Pracę w szkolę zunieniłńyln lul...
praĘ w radiu. To ekscytująca profesja

Mjąca aęŁą a&enalinę, na szcąśae
inną, niż prąl lądowaniu samolotem.

Wystqiłńym w milionowym ofuin-
ku ,,tr[ody na su,kces", sóby...
Nie wystąpiłabym. Byłabym jego

proórcentką, bo jak widać to się opłaca.

NigĘ nie pojechdńytn... I7a Syberię,
poniewaz j estem cżowiękiem
ciepłolubnym, a minus 45 stopni
Celsjusza zńlłoby moje 36,6.

Moje ulubione powiefuonko to...
Jest ich wiele. Na przykJń. kigł uczęń

mówi, że nie jest miło na mojej lekcji,
to o@owiadam, że miło i sympatycarie
to będzie mu w ómu spokojnej stmości.

Ale tych powie&onek jest naprawĘ drżc!

Lubię, gdy wywołany d0 tńlicl
luilck... Waw moich myślach (śmięch).

N udzi mnie... nicnięrobienie, marazm

oraz klasa bezpoczuaa humoru.

C hętnie słuchun... Moja nieustająca

miłość to phil collins
i zrspół Genesis.

Obawiąłn się, że... teściowa prryjffie
bez wcześniej sĄ zapowi&i.
Na bezludnq wlspę pńcz walizki
z zestaw em profesjonalnego chemika
zńrdńym... Na bezlu&rej wyspie nie
puszyłabym ani jeórego dnia! Jestem

typem towarryskim, więc zńrŃńym zs
sobą całą rodzinę i wszystkich przyjaaół.
Ulubiony m bĘkowy m bohderełn
w &ieciństwie... byłaTosia
z ,Bolka i Lolka'', poniewż obaj się
w niej kochali.

Rozmawiał: Krzysztof Pyzia
tbt. Kasia Gauer
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Sensacja, plotka, komentarz! Słodko,
tóżnwo, uroczo. Ekstrawąancko i puszy-
ście, jak tytułowy piesek. Coś w salnrl taz
dla tych, którzy chą być na czasie j... ma-

sochistów takich jak ja.
StroŃa j& n stalych dobrych czasów,
niektórzy na lekcjach TI potrafią napisać
lepsą. Być możs dlatego, że autorzy nie
chcieli, by poziom lvycląfu puewyższŃ
treść. A ta jest prznbogŃa: oto Britney

Co widać po komentarzach.
A te są rozrnaitę: od kompletnię "nie3-
telnyh" po takie pisane SAMYMI WIEL-
KIMI LITERAMI. Słowem - sama esenc-
ja mroczrej @y nie powie&ieć - różowej)
strony intemetu. Tupba to autorom odaĆ,
wyczuli koniunkturę. Odkąd zeszliśmy
z &zęw, plotka stała się towaręm, ro4)ro-
wadzanym przsz róine gazety lub czaso-
pisma. Ostatnio równięż przez intemet.

Niestety są tacy,
którym odmóżdżanie
weszło w krew,
aż osiągnęli poziom,
przY którym ameba
to arcymistrz szachowy,

ffi ffiffiffiffiffiffi Ewasrłnulak

ranca Kęvina, a Kevin nąrywa płytę.
Doda pisze wiersze, a styliści nie lubią
EĄty Herbuś, Ewa Szóatin ftto to jest
w ogóle?) $rycląda jak Tiger (tak, tak, to
ten napój), aZając podlizuje się teściowej.
Coś w safir raz na &ugie zimowe wieczo-
ry, kiedy pragniemy się o&nóżdzyć.
Niestety są tacy, którym o&nóżfranie
węsźo w krew, ż osiągnęli pońom,przy
którym ameba to arcymistrz szachowy.

Dorobiliśmy się kilku tzw. celebrities -

- znanych z tego, ze są znani. bohaterów
pierwszych stron i ulubieiicórł, młodzieĄ
w kazĄm wieku, Na szczęście nie całej,

Niektórzy, po pobieżnym przejrzeniu Pu-
delka albo przeniosą się na żal.pl, by tam
ocheagować to niemiłe przeżycie, albo
wrócą do czytania czegoś awangardowego.

Ob1 ich byto jak najwięcej,

{@frnoT 18



Napis

Gdy słuchałern świed<otu porannych
i gdy mieszałemłyżrczkącukru w kawie
gdy twarz oświetlały mi promienie słońca
i gdy owiewał ją żmny wiatr

Napis na ścianie przypominał mi
żn zapomniŃaś o czymś waźnym

Gdy zanurz,Ńem się co noc w marzeniach
i gdy nadranęm zstępowŃy z powiek
gdy wschodziło słońce nad mą głową
i gdy wiedziałem że to nięóko

Napis na ścianię przypominał mi
że kiodyś mi coś obiecałŃ

Gdy wdychałem całą piersią zycie
i gdy fusiłem się pomiędzy jego falami
gdy pływałem po ich powierzchni
i gdy tonąłem wśród białych kłębów

Napis na ścianie przypominał mi
żs cŃy świat chciałń mi oddać

Gdy wmosiłem się wysoko do nieba
i gdy spa&łem leżry, miePy chmurami
gdy pukałem cicho Bogu do dzwi
i gdy uderzałem wnet w ziemię

Napis na ścianie pr4zpominał mi
że obiecywałaś sp@ić zsmnąĘcie

Słowa

Mówisz: zło. nienawiść. niewola

wojna, wściekłość, bomba atomowa

obraza. zemsta, obojętność, śmierć.

Wszystko to słowa

budtjące ciemny mur

nad potępionymi.

Mówisz: *lbro, przylńń, wolność

pokój. miłośc. zjedloczenie

wybaczenie, jasność, zrozumienie, życie.

Wszystko to słowa

tworzące małą wyrwę w murze

zzaktórej widać obraz

drszy zbawionej,

Komel KńĘa

Maciej Sanulak
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Każdy od dziecka marzył, by w przy-

sżości zostń sławnym sportowcem. Od
kiedy stan{ na nogi, zaczĄ biegń za

piłką. Nam zostało to do dziś, Stmamy
się spełniać riaszę marzorlia robiąc to, co

sprawia nam najwięksą przyjemność
i daje radość. Koszykówka WmaczA narrl

wszystko.
To włŃnie prznz nią malefliśmy się
w Kołobrzegu. Jesteśmy tu, bo chcieliś-
my grać w jak najlepsrym zespole i osią-

gŃ nĄwyższe cele.
Wymąa to jednak bardzo wielu WuF-
czefi oraz ciężkiej pracy, Po skończonych
lekcjach w szkole mamy niewiele czasu

na o@oc4lnek, gdyż musimy iść na tre-

ning. Trwa on zwykle póhorej godziny,
je&ak łrymie z dojściem do sali i prysz-

nicem zajmuje nam to przeważrie dwie
i pół godziny dziennie. Po powrocie jes-

teśmy zmęrzeni, a czpka nas przriteż
nauka, której zwykle jest bmdzo drzo.
kos4lkówka uczy nas dysrypliny, wytrwa-

łości i współpracy.

Wyróia nasz chmakter i silną wolę.
Dzięki niej jesteśmy bardziej pewni

siebie, choć potrafimy też pusgrywać, co
jeeruk zawsza bmdzo gorź<o smakuje.

Sport ten pomaga nam pomać samego

siebię. Na treningu zapominamy bowiem
o wszystkim.
Mozrra nawet powie&ieś, żn jest to nasza

odskocmia od rzeczywistości.

Razem tworzymy zgradly zsspół, możn-

my na sobie polegać. Atmosfera w &u-
zynie jest bardzo dobra. Zau,szę moi:rrrry

liczyć na pomoc kolegi, usłyszeć dobą
raĘ, ale też i słowa krytyki jeśli robimy
caś źĄe. Cho&imy wspólnie na różnego

rodzaju imprezy, co jazłze bardziej nas do

siebię zbliża. Jestśmy po prostu &uryną
i trzymamy się zawsze razsm. Myślę, że

zawmliśmy przyjaźnie na bardzo dugo.
Kilku z nt§ ma szansę grać zawodowo na

najwyższym poziomie w Polsce. Byłoby
to więc połączsnie pasji wraz ze

sposobem la Ęae. Robisz to co kochasz
i dostajesz zato pieri@r.
Nie nalezy jeórak ząomrieć o skończe-

niu szkoĘ i zdobyciu dobrego wyksźał-
cenia, bo przdteż przez nvykłą kontuzję
wszystko moze nagle prysnąć i diametral-

nie o&nienić Ęcie. (Na razie jedrak
jesteśmy piękni, młodzi i z&owi, więc

takiego scenariusza nie zakłahmy).
Treningi w &uzynie seniorskiej dają nam

mozliwość poznania nowych lu&i i ich
kultury, cĘż są w niej lu&i z óżmych
stron świata. Jest to więtakże doskonała

okazja do nauki języka angielskiego.

Koszykówka wypdnia więc całe nasze

Ącie. Wymaga wielu wyrzeczrń, ale
, mimo to wiemy, żeczas który jej poświę-
l camy na pęwrro b@ie miał pozytywny

i wpływ na nasze dalsze, dorosłe Ęae.
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Za narni jakżs uęikle i męrzryr,
(nie tylko intelektualnie) pierwsze ffirccze.
MięĘ szkolnymi njplani i odrabia-

niem lekcji, niektórzy z nas musieli
maleźń ódatkowy czAs ualiczre treningi.
Dlatego tężteraz należdoby poświęcić na-

szym szkolnym sportowcom trochę
uwąi i pokazń Wam, Drodry Czyte|-
nicy, że Sięnkiewicz to nie tylko dobre

wyniki w nauce, Ńe takżp sukcesy
sportowę. A jest się czym pochwalić...
Jak powszechnie wiadomo ) znas7a szkołą
cięzko jest llq19rń w jakiejkolwiek dyscy-
plinle. Zańwno reprezentacje płci pięk-
nej, jak i tej mniej pięknej ęa]dzy da
kogo) okazały się najlepszymi w powia-
towych zawodach piłki ręcmej, dzięki
czom! automatycznie zakwalifikowa-
liśmy się na ,,rejony". Tam posźo nam
niwo gousj, poniewż zdobyliśmy &ugą
lokatę. Zapevłne dla wielu szkół już sam
awans do etapu rejonowego byłby órzym
sukcesem. Jednak nź§ owe miejsce nie zu
ówoliło i obiecaliśmy sobie, ze za rok
bę&iemy jazrze intensywniej przłgo-
towywać się do zawoów, by móc waluyć
o tytuł mistrza. Tupbavzymń, że w tym
roku szkolnym nffize &uzyny szrzrgólnie
upoóbały sobie srebro. Również tytuł
wicemistrza wywalczyliśmy w powia-
towych zawodach w siatkówce.
Z fumąnaleĘ przymŃ, że ńe tylko na
sali czujemy się mocni. I choć nie mamy
własnego stadionu, lekkoatletyka i sźafe-
towe biegi przdajowe wycho&ą nam
całkiem dobrze (&ugie miejsce).
Najgorzej wypadliśmy w piĘ nożmą,

gdzie nasi
sportowcy uhonoro-
wani zostali ,;tylko"

imprezie ńę malę,źf,iśmy się poza podium.
Zawszę walcryliśmy do końca, dzięki
czemu osiąganęprzęz nas wyniki budziły
podziw i fumę. Warto sobie jasno
powiedzić, że nic nie przychodzi samo.
Wszystkie zwycięstwa są wynikiem
aęiklej pracy, któą trznba włoĘ ć by móc
czsrpŃ lńść z o&toszonych zwyciptw
i szczycić się mianem najlepszych.
Nieważre w jakich za;wo&ch bierzemy
ufuiń, nieważrę jaki to sport, czy grają
chłopaki czy &iewcąta i cTy wygfina
zaleĘ od zespołu czy je&ostki.
Sienkięwicz był, jest i b$zie najlepszy!

*
I

poczrkaó i w międzyczasie pruyłoĄć się

frrOplią, : zt



Wystgpują:
N - narrczyciel
U - uczeń
K - anonimowy uczeń klasy lub klasa u, całości

N: Kiedy był wybuch w Czemobylu?
U: W l986...
K: WtoĄ, się moja siostra urodziła Ńurat!

N: JŃ tak dalej będzie to do matury
zaśpiewasz,,Gudbaj maj ]of, guóaj,.."

N: Liczysz, ze przemówię ludzkim
głosem? Nie..,nie licz na to...

N: Tośmy się immanentnie natranscen-

dentowa]i...

U : W aksjologicznych abstrakcjach...

U: Bohater widział krasnoludki,,,
N: I co z tymi krasnoludkami?
No krasnoludki jak krasnoludki...kżdy
z nas przynajmniej raz widział krasnoludka!

N: czemu ta kafika chodzi u mnie na
lekcji?
U: Musimy do dzisiaj dać panu Kopce
tematy na praę.
N: Ale przecież dzisaj pana nie ma
w klasie na chłuile, zapada grobowa ci sza,
gĄ nagle daje sie, sły sz,eć cichl głos ,jetlne-
gtl z ttcznióu,...
U: no to mamy przej... ne

śmieclt
N: Udam, że tego nie słyszałam, ale

fzeczywiście, MACIE

N: Chłopie, ale rodzimy wspólnie - nie
jest 1ekkol W wielkich bólach!

N: Ty naprawĘ nie umiesz, cry tylko
sobie jaja robisz?

N: Ja doceniam twoją wiedzę, al,e czy
mógłbyś przestać mówić ,jakby"? Bo
mnie to jakby...no widzisz,
juz sama tk zaczynern
mówić!

Kwiatki z wypracowań
na próbnej maturze
z polskiego uczniów
klasy III D:

.IzabęLa Łęcka szukała mężczyzny
z dlĘm interesem...
. Wokulski kochał lzabelę, i co na nią
spojrzał, to mu się płakać chciało...
. Realiści Oświecenia spoglądali na świat
realnie.
. Bóg jest twórcą i ctłjry nad nami.
(defrnicja delzmu) - Bóg, po zrobieniu tego,

co do niego nalezało, poszed sobie...
. Ateizm oznacza poprzestawanie na małym.

§\-14

7\

o0

_fo
Szalona stforo 

^

..

- Muminków

KOnfiOT § 22



,- /_\.,"ę:'

ig*io 'o8
,.-.. oo-rŁ L ' brił 1 Cza,Ą rńYn?ć,uyź

eoOz,Ńg Pdł'xl rĘJ " "

*W
ą ,ra-r:
*ź l.,.)7 ./ l

w|,','//A / lfl/,.,'.,,/rż/
f ':
} . ;)'/

W,-tr,#./_>'.ż,/
',,ż- -/l' - -' -: --,,)::7-

l uŁv |l.

łlftlirl!

§rŃ tu
l3b€p

e \-f'%'lt €lrZl, -=;r
_ *łte"ezyi ?

r-;ló;; ,Vą,:nreri
t,f njg 7/



,,Wesoła myśl jest niczym wiosna.
Otwiera pąki natury ludzkiej".

Jean-Paul Sartre
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