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wst pniak
Droga młodzieży, znow spotykamy się w murach naszej ulubionej szkoĘ.

Najgorsze już za nami, czyli powrót do realiów uczniowskiego życia
po dwumiesi ęcznej, wakacfl nej Nibylandii.

Wrzesień i paździer ntk za nami, jeszcze tylko osiem miesięcy.
Aklimatyzacja na pe\Mno dobiegła końca.

Serdecznie witamy pierwszaków rozpoczynających nowy etap swojego życia.

Nie dajmy się zdominować normom przez dorosŁość narzucanym
i bawmy się szkołą, tak przecl,eż też można.

Zaoferowano nam wiele ciekawych propozycjl.
Na przykład koło filmowe, zajęcia sportowe, szkolny Caritas i wiele innych.

,,Razem młodzi przyjaci,ele|" - zachęca Mickiewicz.

Zachęcamy również do wkładu w tworzenie szkolnej gazetlo.
D ziennikar z musi poruszać problemy społeczności,

w której przyszło mu egzystowac, zgłaszajcie więc zażalenia i postulaĘ.

Aczkolwiek [OdóUka "" 
korytarzach to temat tabu...

Uszy, nosy i brody do góry. W końcu zaraz święta!

Pozdrawiamy, Redakcja



prawda t0...

M
Wszystko co nas otacza, co jest nama-

calne, co widzimy, co sĘsą.my, to rzeczy-

wistość. Rzeczywistośc tę uznajemy za

prawdę, nawet jeżeli nasze zmysły są
niedoskonałe, a rozumienie - niepełne.

Rodzi sie więc jakaś ,,fałsrywa prawddl

która nigdzie lndziej poza nasąT n ludz-

kim światem nie istnieje. Nie będąc włas-

nością wszechświata jednak w jakiś sposób

narusza jego porządek. }eśli się zastano-

wić, logicznie sobie to wl,tłumaczyć i po-

myśleć jak matematyk - to wszystko jest

z góry zap|anowane (filozof rzel<łby: zde-

terminowane). Po prostu co ma być, to

będzie. Stan B wpika ze stanu A w sposób

nieunikniony i nieuchronny jak constans.

I tyle. Bieg czasu jest rylko ludzkim złu-

dzeniem. }ak to jest, że ten ogromny świat

jest czymś tak pięknym?

Ludzie wy,tłumaczyli sobie go na pewn}rm

poziomie, twotząc pięć głównych nauk

ścisĘh, których królową jest matematyka.

Nikt się temuraczej nie dziwi, gdyżopiera
się na niej wszystko: funkcjonowanie or-

ganizmów to, co się dz\eje z naszą planeią

naprzestrzeni epok, reakcje między sub-

stancjami i cząstkami, ich struktury,
ewolucja gwiazd i ruch atomów.

Kolejną nauką zbliżoną do matematyki
jest historia. Dziwne? Wcale nie, gdyż

obrazuje nam, jak przez wszystkie czasy,

zaczynając od prehistorii, ludzie organi-
zowali swoją zbiorowość, układali hierar-

chię, jak się rozprzestrzenial], na Zieml,
zagarniającjej największe bogactwa.

A rozwój, progresylvność, samoorganiza-
cja - to też matematyka|.Wchodzącieszcze
głębiej, w rzeczywistość duchową, w ludz-

kie umysły, odkrywamy, że humanizm,
kultura, sztuka, vłyrażĘ pog|ądy twórców

poszczegolnych epok, którzy reprezento-

wali ludzkość w swoich stanach emocjo-

nalnych i podejściu do Ęcia i śmierci,

serca i rozumu, wiary i zwątplenla.

Widzimy tu wpĄ.w jednego na drugie, np.

sytuacja polityczna wływa na wiarę

ludzką i uczucia patriotyczne, czy gospo-

darka na poziom życia, dokładnie tak sa-

mo jak wysokość trójkąta na jego pole.

Są to przykłady wynikania, wzajemnego

warunkowania i korelacji, a to również

matematyka.

|ak widzimy, dzislejszy obraz świata jest

taki, a nie inny, ukształtowany przez wie-

lowiekowe procesy, w których ludźmi
kierowała głównie chciwość i chęć władzy.

W jakiś sposób egoisĘczne interesy jed-

nostek zsumowały się w postęp i samoor-

gan|zację zbiorowości. \M ty.h procesach

nieodłącznym elementem jest fikcja, owa

,,fałszywa prawdei' - ten nasz ludzki, nie-

pełny i obarczony błędem, a jednak zwy-

cięski obraz świata, na którym budujemy
nasze teorie i działania, nasze pytania

i odpowiedzi, celre i przyczyny.

Teraz doszliśmy już chyba do mety... Nie!

Mety nie ma! Tutaj koło się zamyka:
Prawda to matemaĘka.

Bronisław Czaplewski
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Sezon motocyklołvy dobiegł końca. To był
najlepszy okres w moim życiu. Gdy po-
kazałem się na swojej maszl,rrie, świat stał
się piękniejszy i prostszy. Honda CBR
600 F3 to był - jak na razie - szczyt moich
ambicji. Spędziłem na nim prawie rok.
Choclaż jest to model z 1993 roku, pole-
ciłbym go każdemu, kto miał już przyjem-
ność prowadzic trochę poważniejsze mo-
tory, a nie skuterki albo repliki ścigaczy
z silnikiem 50cm3. Motor ten jest idealny do
jazdy po mieście. )est zwrotny, w}.ry.ĄĄmy.

|ego minusem możebyć to, że trochę dużo
pali, ale patrząc na jego moc: 105 KM,
wszystko się wyjaśnia. }ego dlłramika jest
rewelacfna, nie boi się agresl,wnych wy-
przedzeń. W zakręty wpasowuje się jak
mało który motor tej klasy, nawet z tych
wyprodukowanych w ostatnich latach.
Można powiedzieć, że Honda ta jest le-
gendą. Bardzo dużo ludzi, jako pierwsze
motory wybierało właśnie Hondy. ]ej
bardzo dużym plusem jest dobrze wyko-
nany układ hamulcowy składający się
z dwóch tarcz - z przodu l z Ęfu. Motory
te, o dziwo, mimo swojego wyglądu, bar-
dzo często ozdabiane są sakwami i prze-
mierzają bardzo długie dystanse. Mimo
obciążenia dwóch osób i jeszcze ich pod-
ręczne1o bagażu, motor ten nie traci na

mocy, a spalanie nieodczuwalnie wzrasta.
Ale kogo teraz interesuje turystyka w tym
wieku? Do popisl,wania się na ulicach
miasta też jestbardzo dobry. Podrl,wanie
na koło nie stanowi żadnego problemu.
,,Palnie gumy" (co odradzam) też nie jest
problemem. Efektownie i bardzo szybko
rozgrzewa oponę i pozostawia jej ślad na
drodze. Do szybkich i efektownych przys-
pieszeń, też jest zdolny. }est odporny na
ł7sokie obroty, które oczl,wiście dostar-
czalą nam dynamiki ], co za tym idzie,
dobrej zabawy. Przy zabawie motorem tej

klasy, musimy rownież pamiętać o kie-
rowcach samochodach osobowych, któ-
rzy nlgdy nie patrzą, co się dzieje za nimi.
Mają lusterka chyba tylko dla szpanu. Sam
miałem w życiu taki prqpadek, gdzie
kierowca osobówki po prostu nie zau-
ważył motoru. Ale pltając starszych, doś-
wiadczonych kolegów, zdarza się to bar-
dzo często. Wyrnówka jest jedna: ,,Pojawił
się niewiadomo z której strony, z nie-
rł7obrażalną prędkością, jaką osiąga się
na torach rvyścigoł7ch 1
Ten sezon był w miarę bezpteczny, ale
pamiętajmy, że dobra zabawa jest wtedy,
gdy mamy wyobraźnię i panujemy nad
motorem.
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POlak potrafiI
Ewelina |anuszko

Fffi*

W całej historii polskiej siatkówki, nasza
reprezentacja parę razy sięgała po tytuł
mistrza Europy. Zawszejednak na drodze
stawał im zespółz Rosji (kiedyś ZSRR), aż
do mistrzostw rozgrryanych w Turcji,
gdzie siatkarze stanęli na najwyżsąłrn po-
dium, a hlrmn polski dumnie rozbrzmiałw
Izmftze 13 września 2009 roku. Zdobyte
złoto było największym prezentem jakim
drażyna narodowa sprawiła kibicom.
Wszystko to wzbogacaĘ dwie nagrody
indywidualne - MVP mistrzostw dla
Piotra Gruszki oraz tlĄ:uł najlepszego roz-
grl.wającego, który nie mógł prą,paść
nikomu innemu j ak Pawłowi Zagumnema.
Pomimo braku jednych z kluczowych
zawodników - W|azŁego, Winiarskiego i
Świderskiego, którego w ostatniej chwili
wyeliminowały problemy ze ścięgnęm
Achillesa, polska reprezentacja pokazała
na lle ją stać. Bez straty meczu dobrnęli
do końca, a finałowe spotkanie z re-
prezentacją Francji zostanie na zawsze w
pamięci. Był to znakomity pokaz umiejęt-
ności sportowych w wykonaniu podo-

ptecznych Castellaniego. I mimo, że sta-

tysĘcznie to rl.wale okazalł się lepsi, to
jednak biało-czerwoni z wynikiem 3:1

zakończyli mecz odnosząc fantastyczne
zwycięstwo.
Wrócenie po 26 latach na podium mist-
rzostw i to w tak wielkim sĘlu, nie ucho-
dząc nawet za jednego z faworltów, to

świadectwo na to, że jednak ,,Polak potrafi']
vlystarczą chęci i wola walki. Wydawać by
się mogło, że kłopoty przed mistrzostwami
tylko zmobillzowały siatkarzy. Pokazali
niebl.wałą ambicję i determinację . Drutyna
jest młoda, więc może jeszcze dostarczyć
podobnych wzruszeń i emocji.
Nic dziwnego, że owacjom i wiwatom w
Warszawie nie było końca, gdzie ,,ozłoco,
nych' witał tłum kibiców. Zgotowali im
naprawdę mistrzowskie powitanie. Repre-
zentacja spełniła w końcu marzenia pol-
skich kibiców, nie zmarnowała szansy
odnosząc swój pierwszy sukces pod
skrzydłami Daniela Castelaniego, któ-
ry (jak powiedział Zagumny) ,,potrafił
stworzf zespół, który się zaakceptował
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i to poskutkowało'l
Nie zawiodły też siatkarki w organi-
zowanych w Polsce mistrzostwach Eu-
ropy. Rozgrl,wki odbywały się w czterech
miastach - na ,,Łuczniczc€' w Bydgosz-
czy, w katowickim Spodku, w Łodzi w
,,Atlasie Arena" orazwe Wrocławiu na hali
Stulecia, gdzie miały miejsce fazy pu-
charowe.
Turniej starego kontynentu zakończyły
wygranym meczem o brązowy medal,
pokonując reprezentację Niemiec 3:0.
Skazl,wane przed mistrzostwami przez
wiele osób na porażkę, pokazały klasę
siatkarską i, stoczyły bój, który zaprowa-
dz|l j e na p odium. B ardzo zasko czyły nie -
oczekiwaną wygraną w meczu z Rosjan-
kami - dotychczasowymi mistrzyniami
świata - t to aż 3:I. WyszĘ na boisko bo-
jowo nastawione, a mimo to drżały im
ręce. ]ednak spisały się znakomicie. Po
kolejnym, zwycięskim meczu z Bułgarią,
odzyskały szansę na półfinał, który przy-
pieczętowała porażka Rosji z Holandią.
Pomimo, że miały lepsze i gorsze spotka-
nia, przeżywaĘ kryzys od zrezygnowania
do sukcesu, od smutku do radości, co
dostarczało narn - kibicom - wiele skraj-
nych emocji, to jednak nie możemy
narzekać. Siatkarki dzielnie pokonały
wszystkie problemy i nawet, gdy trener
Matlak musiał wyjechać do ciężko chorej
żony, nie poddaĘ się i pociągnęły grę aż
do półfinału.
Eurobasket. Oczekiwania były spore,
potencjał drużyny wielki, mimo to nie
uzyskaliśmy awansu do ćwierćfinału.
Gortat, Logan i Lampe jako trójka klu-
czolłrych zawodników nie poradziła sobie
bez ,,motora napędowego" jak określił
Szubargę trener Katzurin. Pomimo tego
koszykarze rozegrali naprawdę parę
dobrych spotkań, gdzie grając z czołovły-

mi drużynami Europy pokazali naprawdę
dobrą koszykówkę.
W drugiej fazie musieli po prostu uznać
wyższość rywali. ]ednak przecież ,,nie od
razu Rzym zbudowano 1 Ostatnie,,chude"
IatairlZ chyba minęĘ. PoczeĘmy, boteraz
wszystko vlydaje się iść pełną p arą do przo-
du. Postęp już jest widoczny, a falł, że
przegraliśmy z mistrzami i wicemistrzami
Europy oraz plasującej się na czwartej
pozycji Słowenią, nie powinnien być
powodem do wstydu. Potencjał jest,
potrzeba wiele pracy i determinacji.
Wtedy na pe]Mno będziemy mieć jeszcze
szansę, by walczyć o medale.
Za to nasza druĘna narodowa raczej nie
zachwyca jeśli chodzi o futbol. tJlotniĘ się
złudne nadzieje na a\^,/ans do mistrzostw
świata w RPA.Przezkolejne dwa i pół roku
pozostają chłopcom tylko mecze
towarzyskie. To wszystko udowadnia, że
historia lubi się powtarzac, a Polska repre-
zentacja musi jeszcze wiele pracować,
byśmy mogli uwierzyć w sukces. Nie
pomógł ani Obraniak ani Guerreiro - Pola-
cy musieli pożegnac się już dziewięć
miesięcy wcześniej przed rozpoczęciem
najważniejszej piłkarskiej imprezy. I nawet,
l<ledy zdarzało się, że w obliczu klęski i się-
gnięcia dna, polska reprezentacja nagJe

,,powstała z popiołów" i pojawiała się ta
maleńka iskierka wiary, że może jednak
tW razem się uda, to magiczne myślenie
końc,zyło się wtedy, gdy zbyt pewni siebie
pIkarze po prostu ,,kładli" mecz.Przecież
nie wystarczy Ęlko uwierzyc. Nie wystar-
czy tylko chcieć wygrać. Nie wystarczy
nawet tylko walczyc. Trzeba walczyć i
wygrać. Może kiedyś prĄdzie taki dzień
w historii polskiego futbolu, kiedy zamiast
kotary wsĘdu spadnie na reprezentacje
sztandar chwaĘ?
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A wszystko zaczyna się od osiemnastlręfi

urodzin... stajemy się dorośli, rvięc przy-

chodzi czas na odbior pier\vszego rr,życiu,

pou,ażnego dokumentu - dor,vodu osobis-

tego - choć jak każdy z was wie i bez niego,

można sobie w TYCH SPRA'ńACH często

poradzić.,. Lecz apetlt rośnie lv miarę

jedzenia. W momencie kiedy w portfelu

pojawi się już upragniony plastik, wszyscy

m),ślą o kolejnym...
Oczl,w,iście mowa tu o PRAWIE IAZDY,
Wcześniej potrzebrra jest jeclnak niezła

kasa. Niektórz1. pracują na nią rł, czasie

r,l,akacji, a dla innych kurs jest urodzi-

no\q/m prezentem. Na szczęście już satrr

nybór szkoły jazdy, nie _iest żadnl,m proble-

mem, bo przecież tyle się o Ęm teraz słysz1,,

W koncu możelny iŚc lla te pierlr,sze,

\łymarzone, zajęcia|

,I tu, czeka nas pierrł,sze rozczarorr,nnie,

Instruktor gada bez końca, \Ąrszyscy patrzą

na zegarek, który rvisi tlż za nim, czekając

na TĘ godzinę. Tylko czemu on nie dzia-

ła?? Wskazówka jak na złość stoi rv miej-

scu i trzymir nas rł, nieperł,ności.

O.K. porł,iedzmy, że dotrlvaliśmy do

końca, jednak optymistyczne \Ą,izje siebie

pragnlony

AsTl
Kąsia Gauer

za kółkiem, przyćmierva r,vizja kolejnych,

nudnych rłl,kładólv.
Udało sięl ]esteśmy już po kursie, który

zakończyliśrny pozytywnym wynikiem
egzaminu teoretycznego . Teraz śrł,iadomi

swoich umiejętności i śrvietnie prąIgo-

towani psychicznie do jazdy... ustar,viamy

się do kolejki. No tak, m,vślimy, przecteż

\ĄIszyscy chcą umówić się rra lekcję,

Instruktor wzflacża nam termin i miej-

sce spotkania: 6:00, dworzec PKP. Co?l

To już jest przesada.
Pierwsza jazda - nauka na placu. Ruszanie,

zatrzym}aĄ,anie i znowu rr-rszanie. Po 30

minutach, znudzony instruktor pozrł,ala

nam uryjechać na ulice - uzdrorł,iska. I tu

dopada nas lekki dreszczl,k emocji. Bo

czemu tych samochodów jest tak dużo?

Czemu 1eżdżą tak szybko, a ulice są tak

wąskie? Jeszcze raz lv myślach szybkie

prąpomnienie: sprzęgło, kierunkor,l,skaz,

jedynka, gaz, dr,vójka aaa i jeszcze ta kie-

rownica!
Na kolejnych jazdach osrvajamy się z ru-

chem drogowym,,,zjeżdżamy" miasto

wzdłtlż i rvszerz, co zajnruje - góra jakieś

15 min i objeżdżamy kołobrzeskie ronda



ż niell-v,obrirzalna1 prędkością 10 km/h.
Iedlllk icst rv tytll co\. co sprlrrr.ia. że po
skoliczonej jeździe, czekamy na kolejr-re.
Tu jcdnak powracamy na ziemię, oc]czeku-
jąc sr,loje rv kolejce.
No to co, czas na pierwszv Koszalin...
Na sami1 rrryśl, że kolejrre 6 godzin spędz.i-
nly lł,ciasnej E]ce bez klilrratyzacji, dopeł-
nia fakt, że tyrrr rAzenl, oprocz nas, sieclzi
drugi ktrrsant, uważnie sie nanr przygią-
clając. O r-rie] znórv zapomr-rieliśmy o rvłą-
czeniu śr.r,iateł i czemu ciągle pika ten
reczrry??...

Kiedy już jedzierly, rvszystko idzie niby
dobrze. Instruktor do uptrdłego po\\tarza
słr,nną sentencję: kierowca musi być
dalekowzroczny i przewidujący, ciągle
rystljitc schen.aty skrzyżorvań i tłunracząc
jak nrarnv się na nich zachorvać. Pierr.r,sze
godziny meczą. Ciągłe skręty, a to rł, lewo,
za cl-rlvilę w prawo pod wiaduktenl, a na
śrł.iatłach zarvracanie. Cz1, nie nlożenrv
spokojnie jechać prostol? ]asne, że tak.
Taki komfort cz-eka nas jednak dopiero
r.vted1,, kiedy zmeczon\,. już. jaz,dą irrstruk-
tor, ze spuszczoni} w dół głorł,ą, rv ciern-
l-rych okularach, przysypia na przednim
siedzenitl, zaclrolvuj ąc oczy-r,vi ście p ozory
czutr,ania. Ujatr.niają sie one jedllak
dopiero wteciy, gdv .tł,jeclzien-rv u, jakąś
dziurę, prze7, co ,,rozbujany" sarr-rochód
\fyry\va naszego mistrzir ze słoclkiego,

\v prawo... bla, bla, bla.
Prcllvaclząc czujenll. sie już pel,r.nie,
ttlniemy nar,vet parkowac|? Koperta llry
chodzi jako tako, moze rrie zarł.sze do
końca dobrze, ale za to rl, prostopaclłl'nl
jesteŚnl1. niepokonarril
\\r trakcie kurslt możemy zclobyc ról.,,nież
norł,ą i _jakże niezbęclną u,iedzę, clotvczącą
np. miejscir zamieszkania instruktorórł,,
którzy często, jtik to nrór,vią, llluszą wstąpić
na rnit-rutkę do donku. Zł-iedzanry tirkże
liczne koszalińskie stacje benzt,note, na
którvch kursanci zamieniają się miejsca
mi, ale także oci strony toalet, z ktcirl,ch
nallepiej znarra jest - ta Orlenu, zLlraz przv
lviadukcie...
Po około 2, 3 nliesiącach kursr,r, wstar.vaniu
o 5 rano, dokładnynl poznaniu rvszystkicl"l
zakamarkól,y Koszalina i dokupieniu kilku
godzirr nralrewrów, rladchodzi TEN sądny
d,zień.
\V llwznaczonr.nr ternrinie udajelrl,v sie do
ZORDu. Otwierając drzwi autonlatycznie
przesiąkanry st resuj tlcą i gęstą atmosf'ert1.
Obojętnie jest to, z. _jakirn nastar.lienien,t
przy52115rr-,1, i jiik jesteśnry przygoto],yani,
\Ą'yglącl oczekrrjących tam ludzi, siedzą
cych z przerażor.ynl r,vzrokiem sprarvta, że
nasze ręce zacz,,:,na1ą drżec.
Wielkie ,,okno na świat", które stallo\Ą,i
przeszkiona ściana r-raprzecilvko,,vejścia, z
migającymi za nią, u,tą i nazad czer\fony
mi E]kami, potęguj e clranratyczność chrł,iii.
Ccl rrrsz z placu do środka wracają kur-
sanci, kierlrjącl.się prosto do kas1., t celrt
opłacenia kolej riego egzamillu... JedyIr,r.n1
telnateIn rozmów jest zawiść egzanlina-
torór,v i ich rriesprarl,iedlir,vośc. Podau,ane
przyczyl1/\| obletr.ania na placu są różne. A
to przez to, że egzaminatorzv patrzą się!?
A to, że kiedy jedziemy po łuku czepiają
slę, że rq,iechaliśm1, za linię, czy przeu.ró
ciliśmy pachołekl |eszcze ilrni, liczi1 na

lecz płvtkiegcl snu, Jego pierr,vsze słorł,a po
rriemiłej pobudce brzmią nlrriej więcej
tak: skręcan-ry rł. lelvo! \Ąt lelvo! Przecleż
prosto unie jeździć każdv!
Goclzinv zawarte w wvktrpiollvm kursie
nier,rbłagalnie ulega';ą,,wl,jeżdzenirr".
Oprcicz rwiazdór,r, do Koszalir-ra, czekają
nas jeszcze manewry. Do upadłego
cwiczynry łuk, który śni nam się po
nocach: między pierrr.szym a clrugirl
słupkienr - jeden pełny skręt kierorł,nicv
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szczęścle i wsiadając do auta informują
egzaminatora z uśmiechem na twarzy, że

właśnie dziś prry,pada ich (Iub dziecka,
lub małżonka) dzień urodzin...
Zdających przeraża także głos znikąd
wl,wołujący do ponumerowanych pojaz-
dów. Słysząc swoje nazwisko wpadamy
w panikę i w ostatniej chwili, niepewnie
zmierzając do samochodu, usilnie próbu-
jemy przypomnieć sobie jak otworzyć
maskę! I tu - jaż niech się dzieje wola
nieba, z nią się zawsz e zgadzać trzeba!

Ci, którym się nie udało, skazani są na

powtórkę, zaś szczęś|iwcy mogą upajać się

przyszłym dokumentem. Nie myśIcie jed-

nak, że to już koniec! Przy odbiorze przy-
gotujcie 70 zł i 50 gr, bo inaczej powrót do

domu samochodem rodziców, w dalszym
ciągu odbędzie się nielegalnie.

::.:* *fĘŁ _$ ,#Ę
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gody i sltuacje. Niezwykle sympaĘczni,
choć trochę dziwaczni, są częśctą równie
niebanalnej, wielowątkowej fabuły. Ta

niecodzienna książka wygląda tak jest

Bóg. Istnieją aniołowie. Istnieją narkotyki,
alkohol i domy publiczne oraz... polityka.
Akcja toczy się na płaszczyźnle jednego

śwlata rozdzielonego na trzy warstrvy.

Królestwo, gdzie Ąlą skrzydlaci, neu-
tralne Limbo oraz Głębie.
W tej ostatniej poznalemy Lucl,fera zwa-

nego Lampką oraz Asmodeusza. Nato-
miast w Królestwie przedstawieni nam są

główny bohater Daimond Frey a także je-

go przyjaciele Gabriel, Razjel, Michaś
i Rafał. |ak na Archaniołów przystało,
mają oni wysoką rangę społeczną i spra-

wują rządy w niebie. Jednak wszyscy oni,

choćkażdy ma swoją własną specjalizację,
muszą stawić czoła Ęm sam)ryn proble-

mom. Głębianie muszą połączyć swe siĘ
wrazze skrzydlatgni, bowiem Bóg odszedł

i pozostawił ,,Bezpańskie, anielskie zastępy

w obliczu Armagedonul Armagedon ten

zwany inaczej AnĘkreatorem, bądź po
prostu Siewca Wiatru doprowadzi na-

szych bohaterów to wspaniałej sceny
batalistycznej.
Akcja jest wartka. C,zyta się łatwo i przy-
jemnie. Trup sieje się gęsto, a trunki leją

obfitymi strumieniami. Spory, kłótnie i in-
trygi są na porządku dziennym wśród
bohaterów książki. }ednak jest to Ętuł,
który warto potraktować poważnie i skło-

nić się do refleĘi. Nie najgłębszych, ale

jednak refleksji, Bo czy ktoś z was pomyślał,
że jakiś anioł podejdzie i wyklnie was od
najgorszych? W Siewcy Wiatru spojrzenie
na stworzenia astralne jest świeże i rewo-

lucf ne.

Książka naprawdę warta jest tych trzech
godzin naszego życia oraz niewysokiej
ceny, polecam, 

kamila osiej
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ca książka, obowiązkowa pozyc)a dla fana

literatury fantasy. |uż pierwsze strony
czarują niecodziennym humorem i mist-
rzowsko prowadzonymi opisami, dzięki
czemu Siewca jest niezwykle barwną i cza-
rującą książĘ, która od pierwszej do ostat-

niej strony obfituje w fantastyczne przy-
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Telewizla,
a g ran ica
zd roweg0

G.Ch. Lichtenberg niegdyś napisał:

,,Lepiej jest nie badać w ogóle jakiejś
sprawy niż uczynić to powierzchownie:
zwykĘ zdrowy rozsądek bowiem nie
popełnia tylu błędów, co połowiczna
czynność".
Te słowa, zktórymi się w zupełności zga-
dzam, powinno wziąc sobie do serca
wielu współczesnych reporterów czy dzi-
ennlkarzy.
Coraz częściej zdarza się, że zwyl<ła relacja
zdarzeniaprzeradza się w sensacje. W ów-
czesnych realiach rzetelny opis wyda-
rzenia ustępuje miejsca wyszukiwaniu
skandali i przysłowiowej ,,dziary w całyrri'.
Informacje nam przekazywane są w in-
nym świetle, podkoloryzowane, odbiega-
jące od prawdy. W ostateczności powstaje
nowa afera, którą wielu tłumaczy jako
,,imię interesu społecznego'
,,Telewizyjni artyści'] którzy napędzają ca-
łą tę machinę, zapomlnają nieraz o pod-
stawowych zasadach moralnych i ety-
cznych. Podczas zbierania materiałów do
reportażu doszukują się kwestii, które nie
zawsze powinny ujrzeć światło dzienne,
ingerując nadmiernie w życie pr},watne
zwyldych ludzi. Niej ednokrotnie powstałe
arĘkuły obrażają czyjąś osobę czy dys-

rOZSąd ku.

kryminują, nie biorąc pod uwagę uczuć.
W takich wypadkach zdrowy rozsądek
traci na znaczeniu dla dążenia do sławy,
sensacji i pieniędzy.
Obecnie rzadko porusza się, tzw. deli-
katne tematy, takie jak aborcja, prosqrfu-
cja (zwłaszcza wśród młodzleży), narko-
mania, czy problemy dorastających mło-
dych ludzi. Gdy jednak pojawi się już taki
motyw, często w postaci kolejnej sensacji,
jest kilkakrotnie przeredagowany i odbie-
gający od rzeczywistości. Telewizja doĘka
kwestii, które są dla niej wygodne: wzbu-
dzające emocje, dające duże dochody i
wzrost oglądalności. Zanlkają programy
oświatowe, psychologiczne, ukazujące
prawdziwy świat.
Reasumując, współczesna rzeczywistość
telewizyjna zapomniała o swoim przezna-
czeniu. Teraz zamiast prawdy liczą się
skandale, afery i sensacje.
Obecnie zdrowy rozsądek ustępuje miej-
sca banalnemu wykonaniu, a bardzo istot-
ne tematy odchodzą w zapomnienie.
Czyż nie lepiej, zamiast przesiadywania
przed telewizorem i tworzenia wyimagi-
nowanego świata, sięgnąć po ciekawą lek-
turę godną uwagi?

B. s.
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AKGJA;
Kręci się film i to w naszej szkole, a mia-
nowicie będzie się kręcił, gdy ty'ko nowo
utworzone koło filmowe rozpocznie
swoją działalność pełną parą.
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
będą się odbywały spotkania pod
kierownictwem naszych tubylczych
polonistów- profesora Kopki i pani profe-
sor Stokłosy. Szkoła zaangażowała się w
ogólnopolski projekt Filmoteka Szkolna,
Akcja! - zorganizowany przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i Polski Instytut
Sztuki Filmowej.

]ak twierdzą twórcy przedsięwzlęcia:
,,Projekt przygotowuj e mŁodzież do
obcowania z dziełem filmowym, uczy
krytycznego odbioru sztuki filmowej,
rozwlja aktywność twórczą młodych
ludzi, pomaga odkryć własne pasje i ta-
lenty. Zachęca młodzleż do sprawdzenia
się w roli krltyka filmowego i samodziel-
nej pracy uczniów zkamerą oraz organi-
zowania dyskusji i debat poświęconych
zagadnieniom poruszan).rn w filmach]'

W ciągu stu lat (niedawno polskie kino
obchodziło swoją setną rocznicę) poczy-
nając od początków XX wieku, kino poI-
skie przeszło niebagatelną metamorfozę.
Rodziły się naiwne opowiastki fabularne,
które nie wnosiły jeszcze konkretnego
ptzekanl, były raczej zabawą nowo
odkrytym pleografem. Warunki dyk-
towali,,jednodniowi" producenci bez
przygotowania i doświad czenia, lękający
się ryzyka i strat. Taka tendencja, w
rófurych formach i z tóżnym natężeniem,

ll
Il

; utrzyml,wała się dość długo, a dzisiaj

; powraca jak bumerang, ale o tym póŹniej.

: W latach 30. nareszcie pojawiĘ się filmy
1 sięgające do scenariuszy z literatury oby-

1 czajowej, o artystycznych i problemowych

; ambicjach Nałkowskiej, Gojawiczyńskiej

; czy Ukniewskiej. Zerwano z luzjąprostego

1 życia, zakończono spłaszczanie ludzkiej

; inwencji, zaprzestano ułatwiania, wpro-

; wadzono, zmuszającą widza do wysiłku,

1 perspektywę Wytyczną. Prnlszedł też czas

I na kino dźwiękowe, które otrą.,rnany od

: Świata dar q.rnowy dwuzmysłowej, w'ko_
I rzystało do celów propagandowych, oczy-

] wiście nie ze swojej winy.

: rirro powojenne zdominowaĘ melodra-
: maty patriotyczne co było zjawiskiem
: zupełnie naturalnym po świeżo odzy-
i skanej niepodległości. Powstało wiele
i ekranizacji dzieł romantycznych, oczy-
i wiście o charakterze narodowowyzwoleń-
; ,zy^.Wldz zasiadał przed odbiornikiem
: Z.by po*spominać jak było niedobrze.

i Dwudziestolecie międzywojenne ofer-
i owało widzowi pseudo-sensacyjną fabułę,

i obrazowało ogóInie przyjęte zasady
I współżycia, charakterysĘ czne znal<l, vnryż-

i szości i niższości społecznej, model ka-
: riery, kult patriarchalnej rodziny. Innymi
i słowy odbiorca został zamknięĘ wśród
; ukierunkowujących go stereotlpów.

1 lo roku t945 kino polskie odradzało się w
: wyjątkowo trudnych warunkach. zerwanie
: z kinem przedwojenry.łrn - z jego realiami,

klimatem, nawet z aktorami - było nieu-

.niknione. blizny wojenne i cały zbiór

KRĘcl",



powojennych przemian wprowadziły
kino na zupełnie inne tory. Retoryka
patriotyczna i sentymentalizm odchodzi-

Ęw przeszłość. Kino było wyrazem ogolnej
apatii, zniechęcenia do Ęcia z wszystkimi
jego przejawami, poczucia pustki bez per-
spekĘw na lepsze czasy. Nastąpił jednak
przełom na co dowodem jest powstanie
tzw. Kino Moralnego Niepokoju (najcie-
kawszy ruch tamtego okresu, zarazem
zwiastun nadchodzących wydarzeń. Serca
znowu zagorzaĘ buntem, fiIm był wy-
razem niezgody na ubezwłasnowolnienie
jednostki przez system, ostrą krltyką
nieprawości i demaskacją obłudy.

Wszystkie te dzieła, kaleczone przez sys-
tem dystrybucji i pozbawione promocji -
składają się na poważny dorobek.
Pouczmy się historii w inny sposób, his-
torii bliskiej człowiekowi. Każdy film jest
przesiąknięty realiami czasów w jakich
powstał, wrażIiwy odbiorca zobaczy w
filmie rysunek człowieka.

Zostaliśmy wlposażeni w spory arsenał
dobrego polskiego kina. Mimo że, kino
polskie nie szczyci się dużą aprobatą,
szczegóInie młodzież nie pała miłością do
tworów spod rąk rodzimych reżyserów.
Koło postara się udowodnić, że film polski
może dorównać filmom zza oceanu,.
Paluje powszechne przekonanie o kry-
zysie naszego l<lna. Z drugiej jednak strony
mieliśmy w ostatnich latach tfie produk-
cje, jak choćby ,,Mój Nikifor'] ,,PIac
Zbawicield',,,Wesele'],,Pręgi'],,KaĘń'1

, C.y zrodzimą produkcją jest rzecz},wiście

I uż tak źIe? Dlaczego tak wielu młodych

I reżyserów debiutuje "komediami roman-

I tycznym1" za to brakuje filmów autors-

I kich? Dlaczego coraz więcej polskich

I filmów przypomina pełnometrażową

I wersję telenoweli? Niewiele znaczącym

Iw ffi ffiF.6ffi"6Ęfu

argumentem kinowych dyktatorów jest
opinia: róbmy kino dla widza! Czy w
praktyce nie krfe się za tym pogarda dla
widza, o którym ma się tak niskie mnie-
manie, przykrawając polskie kino do
poziomu telenoweli? Prawda jest taka, że
o wszystkim decydują względy handlowe.
Polskie filmy mówią językrcm seriali, nie
budują prawdziwych dramatów. Treść jest
wyłożona kawa na ławę w dialogach, tak
jak w telewizji. Tylko nielicznym udało się
przejść przez tę barykadę, postawioną
przez system producencki.

Do ponad 14.000 szkół w całej Polsce
Polski InsĄrtut Sztuki Filmowej przesłał
pakiety pĘ DVD zawierające ponad 50
filmów fabularnych, dokumentalnych
i animowanych. Zdaniem filmoznawców:
to filmy, które, dobrze ilustrują tematy
takie jak obserwacje codzienności, siła
symbolu, rozdroża historii, metafory
prawdy czy portret zbiorowości z punktu
widzenia wiedzy o filmie'i Zestaw zawl,era
filmy tak znanych twórców jak m.in.:
Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda,
Marek Piwowski, Jan ]akub Kolski, Marcel
Łoziński, Robert Gliński, Krzysztof
Krauze, Krzysztof Zanussi i tzw. autorów
jednego filmu którym udało się zachwycic
nietypowymi walorami artystycznymi.
W arsenale znalazły się filmy uhono-
rowane nagrodami festiwalowymi i filmy
które nie spodobały się krytykom, lecz
zachwyclĘ publiczność. Od ponad stu lat
film jest istotnym elementem współczes-
nej kultury. Wykształcił własne środki
Wrazu, stał się ważnym źrodłem wiedzy
o człowieku i świecie. celem Filmoteki
szkolnej jest włączeniewiedzy o filmie do
edukacji szkolnej.

karoliną Nowak
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Jak Pan odkrył swoje chemiczne
powołanie?
Trudno powiedzieć, od zawsze
uwielbiałem przedmioĘ ścisłe, ale ciągle
wydawało mi się, że to chemia jest
właśnie tą naj ciekaws zą nauką.

O czym marzył Pan w dzieciństwie?
Nie będę chyba oryginalny, kiedy
powiem, żemarzyłem o dalekich
podróżach.

Najbardziej,,wybuchowy"
eksperyment?
To było wtedy, gdy na studiach po raz
pierwszy zetknęłem się z chemią
praktyczną. Najbardziej widowiskowym
eksperymentem, który pozostawił mi
najwięcej pamiątek, była reakcja kwasu
z ma1nezem, który lekko eksplodował
podczas reakcji. Skończyło się to tylko
lekkim poparzeniem rąk, ale na szczęście
bliznynie zostały.

Lubię czasem.,.
poleniuchować.

Jak kreskówka to tylko,..
Wielka Podróż Bolka i Lolka.

Ulubione powiedzonko...
Mmm, zadaĘście mi trudne pl,tanie.
Chyba raczej nie mam takiego.

Najchętniej podróżuję...
W góry.

Nasze polskie góry?
Tak, przede wszystkim.
Owszem, jeżelibędę miał okazję,to też
chciałbym się wybrać w Alpy, ale póki co
zostanę przy polskim krajobrazie górskim,
który naprawdę jest urozmaicony.

Rzecz, bez której nie może Pan żyć..,
(chwila milczenia)

Bez chemii?
Ojjj niee, choć trochę też. Ale najbardziej
bez kontaktu zludźmi.

Złoty środek na smutek?
Muzyka. Głównie spokojna, relaksująca.

Przedmiot szkolny, którego Pan
nie cierpiał?
Ojj, to ostro postawione pytanie.
W sposób delikatny można powiedzieć,
że nie Iubiłem biologii.

Miał Pan jakąś ksywę w młodości?
Chyba nie, raczej najczęściej zwracano
się do mnie po imieniu.

Ulubiona forma spędzania wolnego
czasu?
}eżeli jest ładna pogoda, to lubię spędzać
czas na świeżym powietrzu. Najchętniej
jeżdżę narowerze.

Jeśli miałby mieć Pan zwierzaka,
to tylko?
Rybki w akwarium!

Kawa czy herbata?
Zależy od okazji...

,,Być albo nie być"?, czy raczei,,Carpe
Diem"?
Chyba raczej,,Carpe Diem i

rozmawiały:
Ewelina lanuszko i Daria Bojówka
fot. Kasia Gauer
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Katarzyna Rosłaniec proponuje nam s\Ą.ój

poruszający dramat ,,Galerianki'] za który
została doceniona głór.vną nagrodą na
Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmo-
rłych ,,Młodzi i Film] Reżyserka str,vorzy-

ła etiudę o tym samym tytule jeszcze pod-
czas studiór,v (którą możrra było obejrzeć
rv Internecie). I(ontrowersyjny temat orvej

prac1, wzbudzil szerokie Zail]lere5o\Ą anie
i spotkał się z aprobatą znarł,ców rł, dzie-
dzirrie kinematografii, dzięki czemu Ro-
słaniec udało się strł,orzyć pełnometrażo-
la,ą ekranizację slvojego zamysłtr.

Jej debiutancki film na pewno nie jest nie-
1qpałem, Porusza trudny tenrat prostltucji

nieletnich. Tl.tl"rłowe ,,galerianki" to ł\, po-
tocznym slangu dzier,r,czyny,,sponsora]
żyjące na ,,wyższ,vm poziomie" dzięki
sprzedarł,anirr swojego młodego ciała
starszym, bogatym mężczyznom. Filmo-
r.ve Galerianki to piętnastolatki ur.vażaj ące
się za dojrzałe kobiety, ktore żyją według
zasady: ,,Miłość w naszyclr czasach nie is-
tnie'1e, trzeba robic nlelanż i się nie prz1 -

zlryczajać (...) lak dziewczyna ma ładne
ciało, to musi swoje attrty wykorzysĘłr,ać'l
Miejscem, rł, którym znajdująklientóu,, są

centra htrndlor.ve. }est to najlepsze i najlr1.-
godniejsze miejsce, do dokonylł,ania
transakcji - publiczne toalety lub t,vlne
siedzenie samochodu na pobliskim par-
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kingu. Po wykonanej ,,pracy" nareszcie
można udać się do sklepu i nabyć wyma-
r zoną gr at fikacj ę. Z adowalaj ącym wyna-
grodzeniem dla takiej panienki możebyć
telefon, spodnie, a czasami nawet zwykła,
różowa opaska. Szokujące, ale niestety
prawdziwe.

Ową brutalną rzeczywlstość poznajemy
na podstawie historii dzlejącej się w zwy-
Ęm mieście, gdzie w publicznymgimna-
zjum uczą się zwyczajne nastolatki. Reży-
serka nie owija niczego w bawełnę i bez
ogródek przedstawia nam dzisiejsze re-
alia.Trzy dziewczyny, trudniące się już od
dłuższego czasu,,galerianizmem" pełnią
prym w klasie, a nawet w szkole. Smutnv
jest fakt, iż wzbudzają one podziw wśróó
tzw. porządnych uczennic. Czy nie powi-
nno być na odwrót? Alicja (Anna Kacz-
marczyk) jest jedną ztych,które chciaĘ-
by być takie jak one. Czuje się wyalieno-
wana w klasie, mieście, a nawet we włas-
nym domu. Wulgarne koleżanki z klasy
badzą jej podziw. Mają adoratorów mo-
dne ciuchy, najnowsze modele telefonów
i ,,znają życidi Główna bohaterka wcho-
dzi właśnie w okres dojrzewaniai niesteĘ
wybiera złą drogę do dorosłości - krótką
i bezmyślną.

Rosłaniec przedstawia nam popularny
scenariusz - jest zło i dobro, jednak tym
razem nie będzie happy end'u. Dlaczego
reżyserka wybiera takie zakończenie?
Ponieważ wśród dzisiejszej ignorancji
i powszechnie panującej znieczulicy, do
widza nie dotrze sielankowy, wyidealizo-
wany obraz świata. Corazmniej ludzi bul-
wersuje ten problem, ponieważ stał się on
już tak powszechny, że pedofilia i prosty-
tuowanie się przez nieletnich weszło do
naszej codzienności. ]ednak myśIę, że ,,Ga-

lerianki" otworzą oczy jeszcze niejednym
rodzicom, niezdającym sobie sprawy z te-
go, jak wiele nastolatek prowadzi właśnie
takie życie. Ale czy wzmoże to ich uwagę?

Adresatem tej ekranizacji nie jest Ęlko
nieświadomy niczego rodzic. IJważam, że
każdy, może z niego wyciągnąć coś dla
siebie, Film porusza wiele motl,wów (mo-
tyw nieszczęśliwej miłości, wiodący mo-
t},w prosq{ucji, zdrady, a nawet szantażu
w rodzinie), przez co odbiór nie jest na-
kierowany tylko na j edną płaszczyznę.

Katarzyna Rosłaniec nasuwa nam wiele
tematów do rozważań. Nie chodzi tutaj
o pokazanie w jak najgorszym świetle dzi-
siejszej młodzieży. Wiadomo także, że nie
każdy przejmuje się losem nieletnich pro-
stltutek, ale warto też zastanowić się nad
postawą mężczyzn ukazanych w filmie.
Galerianki to dojrzewające, młode kobie-
ty, które jeszcze nie do końca zdają sobie
spra]Mę ze swojego postępowania (chociaż
można na ten temat polemizować), żllą
terażniejszością, dniem dzisiejszym i nie
myślą o konsekwencjach ani o trr.,rn, co
będzie jutro. Natomiast ich ,,sponsorzy''
to dorośli mężczyźni, w pełni odpowie-
dzialnizato, co robią. Jednak przeważnie
miesza się z błotem owe dziewczyny, które
często wychowywane są w patologi cznych
rodzinach (jak na przyl<ład filmowa Mi-
lena) i nie mają odpowiednich wzorców
do naśladowania, a temat wykorzystll1ą-
cych je mężczyzn zostaje przemilczany.
Być może dzieje się tak dlatego, iż ciągte
panuje mentalność, że to ofiary gwałtów
czy molestowań są same sobie winne.

Film wzbudza wiele emocji. Możnazaob-
serwować to na forach internetowych.
Zdania są podzielone. Niektórzy są zasko-
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czeni, inni żałują, że obejrzeli film, bo:
,,przecieżjest taki oczywisty'i znowu inni
przyznają się do bycia ignorantami, ale co
zastanawiające, to właśnie oni poruszają
najburzliwsze dyskusje. Twierdzą, że pro-
dukcja nie ma sensu, ponieważ nie
zmniejszy ona ltczby ,,Galerianek '.

Niektórzy uważają, że może ona nawet
wzrosnąć. PadĘ również zarnlty co do
scenariusza. Fabuła jest jasna, po to by
trafić do każdego widza, niektórzy jednak
odebrali ją jako zbyt prostacką. MyśIę, że
zwyczajnie nie zrozumieli jaki był zamysł
reżyserki. Dowodem na to mogą być
salwy śmiechu wybuchające np. podczas
siarczystych wlpowiedzi Mileny. Może to
świadczy po prostu o głupocie ludzi,
może o niepoważryrm podejściu do tema-
tyki, a może ludzie śmieją się bo rozpo-
znająten język?

Uważam, że warto zobaczyć ten film. Na
szczególną uwagę zasługuje obsada, mię-
dzy innymi: Anna Kaczmarek, Artur
Barciś, Iza Kuna oraz świetna gra aktorska
Dagmary Krasowskiej, która nad wyraz
przekonująco wcieliła się w rolę Mileny.
Co do muzyki - nie mogło być lepiej -
fragmentów swoich utworów użyczył
Ostry. Warto wsłuchać się w wybrane
url-wki i zastanowić się nie tylko nad
samymi Galeriankami, ale spróbować do-
strzec również inne motywy. Przy głębszej
refleksji, można wyciągnąć z tego filmu
wiele ważnych życiowych rad. Chociażby
taka, aby nasze decyzje byĘ przemyślane,
bo póki co nie można cofac się w czasie
i zmieniać tego, co poszło nie tak.

Daria Bojówka



Usain Bolt - człowiek, który jak mówią
,,odmienił oblicze sportu'l
Pamiętne Igrzyska Olimpijskie w Pekinie,
Mimo, że na liście najszybszychsprinterów
świata widniało nazwisko Bolta, nie wzbu-
dzało ono szczegóInego zainteresowania,
aż do czasu, kiedy zdobył złoto w oby-
dwóch wyścigach sprinterskich, a do tego
poprawił jeszcze rekordy świata. Ani jego
rodak Asafa Powell, ani Amerykanin
Ęson Gay, nie byli w stanie mu ząrozić.
Nazwany ,,Lightning Bolt" (Bolt bĘska-
wica) ze swoimi czasami 9,69sek. na 100 m
i 19,3sek. na200, stał się ikoną sprinterów.
Później Mistrzostwa Świata w Berlinie -
- tam Usain był już gwiazdą i pretenden-
tem do złotego medalu, to oczywiste.
|edyna kwestia jaka pozostawała do
rozstrzygnięciato cry po raz kolejny pod-
wójnie pobije rekord świata.
Najpierw bieg na 200m - Bolt nie zwolnlł
ani na moment, z uśmiechem na ustach
przelłocĄ linię mety z wynikiem 19,19
sekundy. Noły rekord świata poprawiony
aż o 0,II sekundy. O ile pierwszy sprint
wyvołał spektakularny rozgłos, tak kolej-
ny na 100 metrów, przeszedł do historii
(w końcu został nazwany ,,sprintem
wieczności"), Usain już po 50 metrach
zdecydowanie prowadzlł. Nabrał takiej
prędkości, że nikt nie był w stanie już go
dogonić. Dobiegł z czasem 9,58 sekundy.
Najszybszy bieg w historii. Gdzie więc jest
kres ludzkich możliwości? Sam sprinter
powiedział o sobie po meczu: ,,-Nie wiem,
gdzie jest moja granica, gdzie się zatrzy-
mam. Biegnę najszybciej jak potrafię, nawet
jeśli jestem fłochę zmęczony, tak jak dziś']
Bolt traktuje bieganie jak zabawę, a mimo
to jest w niej najlepszy. Ryvalizacje zaw-

G-łowield
sze odkłada na boczny tor.
Przed startem zawsze żartaje, pozuje do
zdjęć, a uśmiech jest nieodłącznym ele-
mentem jego wizerunku. |est wprost
urodzony do szybkiego biegania. Trener
niejednokrotnie wspominał w wl,wia-
dach, że gdyby Bolt już przed metą nie
świętował złota, gdyby nie zwalniał,
mógłby pobie c j eszcze lepiej.
Szybkie wychodzenie z bloków, mocna
postura, dlugi krok, dodatkowo niezwyk-
le silna psychika, która pozwala mu
w\trrzymryać napięcie sportowe, spra-
wiają, że mimo młodego wieku, potrafi
nie tylko Wgrac, ale zdecydowanie za-
sługuje na przyklejoną jaż do niego ety-
kietkę ,,króla sprintu'l Nie nakłada sobie
żadnych ograniczeń, nie określa barier -
- po prostu biegnie po kolejny rekord. Czy
przekoczy mąiczną barierę 19 sekund?
Sam o tym kiedyś wspomniał, że dzięI<l
temu chce stać się legendą. lak na razie
prognozy fachowców są pozyry-wne.
Póki co, zostaje nam czekać na kolejne
fenomenalne osiągnięcia Bolta. Mówią
o nim Nadczłowiek więc czy w jego przy-
padku wchodzą w grę ludzkie możliwoś-
ci? Przecież zawsze pojawia się jakiś czyn-
nik, który sprawia, że wynik Jamajczyka
alega zaniżeniu. Wiejący wiatr, zwolnie-
nie przed metą, niepotrzebne rozglądanie
się na boki, czy w tył podczas sprintu.
Zachodząc więc w głowę, gdzie jest ta ma-
giczna granica, zastanawiam się, kiedy
rekord na 100 i 200 metrów stanie się
wplikiem nie do pobicia, kiedy Usain Bolt
wzniesie się na szczlĄ swoich możliwości
i pobiegnie, przebaczając już do końca,
granice racjonalnego poznania.

Ewelina fanuszko
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N - nauczyciel
U - uczeń

N: Oooo.. Co tu upadło?

[podnosi przedmiot]
Oooo.. i dalej upadło.
(Oddając prace klasowe)

N: I znowu trójeczka. Ę nie lubisz
innych ocen? Zaryzyku1 kiedyś.

N: Wy też bylibyście w fazie, ale jesteście

opóźnieni.

N: Wprowadzenie tego wzoru byłoby dla
was zbyt bolesne.

(Po prośbach o przełożenie sprawdzianu)
N: Zabiegi teatralno-dramaĘczne to wy
macie opanowane do perfekcji.

Uczeń odpowiadajqcy na lekcji
popełnia błqd
N: Buła !

Ęropo angielskiej miary:
lJ: Czy oni uĄ.wają łokci?
N: Nie, oni nie mają łokci, mają tylko
stopy.

U: Nie chce mi się..

N: A czy Ę myślisz, że ja jakna Ciebie
patrzę to z wielką radością przychodzę
do pracy?N: Ę masz dobrze w głowie?

U: Kiedyś byłem strażakiem na balu
przebierańców.
N: I miałeś taki duży wóz?
U: Nie...
N: A co miałeś?
U: Siekierkę.

N: Jak nie rozumiecie o czym mówię
to musicie się do tego przyzwyczaić

N: Po sprawdzeniu pierwszych paru prac
byłam mile zaskoczola, niestety następne
prace spro\Ą/adziĘ mnie na ziemię.

N: Jeśli myślisz, że myślisz, to źle myślisz.

N: Nie będę wam śpiewała, bo szanuję
wasze estetyczne doznan ia.

N: Jak nie będziecie powtarzać tego

co już było, to będziecie mieli dalej takie
siano w głowie. I będziecie tu siedzieć jak
na skazaniu. I choćbym wam mówiła,
że człowiekpochodzi od jeża
to też to zanotujecie.

Przy odpowiedzi:
U: No nie wiem...
N: |a chyba tego
nie udźwignę.
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