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Kandydatka numer jeden - Wiosna Wiosenna wkracza na wybieg. 
Prezentuje nam się w całej swojej okazałości 

i mimo drobnych potknięć,
zachwyca słońcem, kwiatkami, ptaszkami i zimnymi grzejnikami.

Zasłużyła chyba na wysokie noty,
jednak jury bywa nieprzychylne i zamęcza publikę 

nieustannym sprawdzaniem i ocenianiem trzeźwości umysłu. 
Na całkowite rozluźnienie trzeba czekać do końca lekcji 

i ewentualnie spotkac się z Wiosną za kulisami.
Jednak wcale nas to nie martwi,

bo już za 50 dni edukacja w roku 2008/2009 dobiegnie końca. 
A jeśli odjąć od tego soboty i niedziele, 

długie weekendy, matury i inne zbawienne święta,
to pozostanie tylko miesiąc naszej gromkowej idylli. 

A potem czekają nas dwa długie miesiące rozłąki z murami 
(na szczęście w normalnych barwach) kochanego Sienkiewicza. 

Ale głowy do góry, przed nami jeszcze wiele dobrego, 
w końcu stadion czeka z szeroko otwartą bramą.

Tymczasem ciężkie zadanie przed trzecioklasistami. 
Rozpoczyna się okres wzmożonego stresu, 

polecamy dla rozluźnienia napary ziołowe i... inne napary.  
Wielkie nam uczynicie pustki w szkole naszej 

tym zniknieniem waszym. 
Ubolewamy już dziś i życzymy powodzenia! 

Mocny kopniak na szczęście!
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ale na pewno wyrazisty. Tamte kobiety, jak
tylko mogły, starały się ściągnąć na siebie
uwagę całego świata. 

Rozwój historyczny feminizmu w Polsce
dzieli się na 7 okresów - tzw. „fal feminiz-
mu’’. Początkowo wszelkie akcje femi-
nistyczne nie przynosiły żadnych rezul-
tatów, a dotyczyły wyłącznie potrzeby
kształcenia kobiet, którego celem było
formowanie ich człowieczeństwa, a do-
piero potem - kobiecości. Kiedy w czasie 
I wojny światowej w fabrykach zaczęło
brakować rąk do pracy, gdyż mężczyźni
wysyłani byli na front, ich miejsce zajęły
kobiety. Ta sytuacja pomogła w odbiorze
roli kobiet oraz ich możliwości, potencjału
i zaangażowania w sprawy ważne dla
wszystkich, niezależnie od płci. Kobiety
uzyskały pełne prawa wyborcze 28 XI
1918 r. na skutek dekretu Józefa Piłsud-
skiego. Prawie wszyscy wierzyli, że osią-
gnęły swoje cele przez otrzymanie pełni
praw politycznych. Jednak dopiero w la-
tach 20. XX wieku pojawił się w Polsce
radykalny feminizm. Feministki, rozzuch-
walone wcześniejszymi sukcesami, posu-
wały sie do żądań wręcz absurdalnych.
Propagowały świadome macierzyństwo,
edukację seksualną, prawo do rozwodu,
legalizację aborcji i całkowite równo-
uprawnienie płci. Z biegiem czasu wszyst-
kie te postulaty były rozpatrywane na
korzyść feministek. Pojawiła się masowa
propaganda, która wzywała kobiety do
włączenia się do produkcji przemysłowej 
i rolnictwa. Popularny był wówczas slo-
gan: Kobiety na traktory! PRL tolerował
tylko „ograniczony” oficjalny feminizm,
propagujący zdjęcie z kobiet ciężaru
obowiązków rodzinnych i domowych, aby
aktywniej włączyły się w pracę zawodową.
Po upadku PRLu doszło do konfrontacji

wschodniego i zachodniego, nieznanego 
w Polsce feminizmu, który szybko został
ostro skrytykowany przez kościół rzym-
sko-katolicki i wszystkie uprzednie „przy-
wileje’’, które udało się uzyskać femi-
nistkom, były stopniowo odbierane. 

Ostatnio strategia polskiego feminizmu
wydaje się zmieniać. Nowe feministyczne
książki: „Świat bez kobiet’’ Agnieszki
Graff, wskazuje na współczesne zjawisko
dyskryminacji kobiet w Polsce. Kazimiera
Szczuka bezkompromisowo walczy o pra-
wa kobiet, co spotyka się ze zrówno-
ważonymi dezaprobatą i afirmacją. Dzia-
łalność feministek XXI wieku ma jednak
wydźwięk pozytywny, chociaż zastana-
wiający jest fakt, że środki na działalność
ruchu feministycznego w Polsce często
pochodzą od firm produkujących prezer-
watywy i pigułki antykoncepcyjne.

Wszystkie uprawnienia i przywileje, 
i to, że współcześnie obie płcie mają rów-
norzędne prawa co do edukacji i rozwo-
ju zawodowego, zawdzięczamy stara-
niom naszych przodkiń, które niespełna
100 lat temu oddawały życie za godność
kobiet. Działo się to pod nosem męskiej
części społeczeństwa, która nie potrafiła
już utrzymać kobiet w tych nieludzkich 
i krzywdzących okowach. Może męż-
czyźni nie wierzyli, że sufrażystkom uda
sie zajść aż tak daleko, może zwyczajnie im
pobłażali i w duchu śmiali sie z tych
cyrków, a może rzeczywiście uznali po-
trzebę zmian? Ważne jest jednak to, że 
w końcu żyjemy w świecie, w którym
człowiek jest człowiekiem, a nie lepszym
mężczyzną i gorszą kobietą. 
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pytanie, jaka jest „taka’’? 
Idee feminizmu dotarły na ziemie polskie
znacznie później niż do Europy Zacho-
dniej – dopiero w XIX wieku, tymczasem
już przed I wojną światową, w Stanach
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, kobie-
ty utworzyły ruch, który dążył do przyz-
nania im praw wyborczych.

Sufrażystki, bo tak nazywano zwolenniczki
i działaczki tego ruchu, zostały zmuszone
do wyjścia na ulice miast, gdyż w żaden
inny sposób nie udało im się zwrócić na
siebie oczu mężczyzn. Nie obyło się bez
nasilających się protestów i demonstracji,
przemocy przejawiającej się niszczeniem
okien wystawowych, podpalaniem, na
przykład skrzynek pocztowych czy przy-
kuwaniem się do ogrodzeń. Jedną z naj-
bardziej drastycznych form buntu był strajk
głodowy. Bohaterką ruchu była Emily
Davison, która zmarła w wyniku obrażeń
jakich doznała rzucając się pod kopyta
konia, na którym jechał w wyścigu Derby
król Jerzy V. Może nie był to rozsądny gest,

Za siedmioma górami i siedmioma
rzekami żyła sobie smutna królewna,
która w najwyższej komnacie, najwyższej
wieży czekała na swojego księcia.  W koń-
cu pojawił się, pokonał ziejącego ogniem
smoka, poślubił królewnę i żyli długo 
i (od tej pory już) szczęśliwie. Można tu
dostrzec wyraźną sugestię, która zawiera
się w myśli, że obecność mężczyzny 
w życiu kobiety jest gwarancją szczęścia. 
Z tego powodu małe królewny, od
najmłodszych lat, szukają przyjemności 
w zabawach związanych z życiem rodzin-
nym i w ogóle w kwestiach związanych 
z przyszłym gospodarowaniem swoim
przyszłym, uroczym gniazdkiem. 

Mała dziewczynka szuka już sobie męża,
planuje liczbę dzieci, zastanawia się nad
ślubną sukienką. Takie zabawy rozczulają
i wzruszają ich mamy i babcie, które prze-
cież są modelem doskonałej gospodyni 
i w duchu cieszą się, że ich pociechy mają
je za wzór, a za cel stawiają sobie: kiedy
dorosnę będę taka jak mama! Pozostaje
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przed komputerem, pooglądać telewizję i
pójść "w kimę". Bo kto nie lubi? W naszym
życiu jest też miejsce na odpoczynek i
przyjemności, ale co za dużo to niezdrowo.
Na świecie zapanowało coś jak hedonizm,
czyli myślenie tylko o przyjemności, bez
myślenia o przyszłości. A tymczasem za
każdy wysiłek jesteśmy nagradzani satys-
fakcją, wewnętrznym poczuciem dumy. Bo
przecież kiedy się czegoś nauczymy, to już
będzie nasze, nikt nam tego nie zabierze.
Wieloletnie trenowanie jakiegoś sportu też
przyniesie profit. Jednak o tym mało kto
myśli, albo po prostu mało komu się chce.

Podsumowując, pasja jest czymś wspa-
niałym, ale wymagającym wysiłku,
poświęcenia. Ci, którzy sądzą, że nie mają
pasji, powinni się mocno zastaprostu
nudne;) 

artykuł do „Łomotu’’. Oczywiście nie
ukrywam, że lubię też dobrze zjeść, usiąść
przed komputerem, pooglądać telewizję 
i pójść „w kimę”. Bo kto nie lubi? 
W naszym życiu jest też miejsce na odpo-
czynek i przyjemności, ale co za dużo to
niezdrowo.
Na świecie zapanowało coś jak hedonizm,
czyli myślenie tylko o przyjemności, bez
myślenia o przyszłości. A tymczasem za
każdy wysiłek jesteśmy nagradzani satys-
fakcją, wewnętrznym poczuciem dumy.
Bo przecież kiedy się czegoś nauczymy, to
już będzie nasze, nikt nam tego nie zabie-
rze. Wieloletnie trenowanie jakiegoś spor-
tu też przyniesie profit. Jednak o tym
mało kto myśli, albo po prostu mało
komu się chce.

Podsumowując, pasja jest czymś wspa-
niałym, ale wymagającym wysiłku, poś-
więcenia. Ci, którzy sądzą, że nie mają
pasji, powinni się mocno zastanowić 
i znaleźć ją w sobie. Bo życie bez pasji jest
po prostu nudne. 
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Na początek może, czym jest pasja?
Słowo „pasja” ma kilka znaczeń. Źródłem
jest łacińskie słowo „passio”, oznaczające
cierpienie. Stąd pasją nazywamy ewange-
liczną opowieść o męce Jezusa. Ale już
francuskie „passion” znaczy także na-
miętność - a stąd niedaleko do pasji rozu-
mianej jako gniew, wściekłość (jak w wy-
rażeniu „szewska pasja”), a także do zna-
czenia nielubianego przez speców od kul-
tury języka, ale chyba najbardziej dziś
rozpowszechnionego: pasja to namiętne
oddawanie się jakiemuś zajęciu czy za-
interesowaniu. Jest to zjawisko występują-
ce u każdego człowieka, coś, co stanowi
częściowo sens jego życia. 

Dodam, że gdyby nie pasje, moje życie
byłoby jak życie zwierzęcia, bo tak na-
prawdę to właśnie zjawisko pochodzi od
naszej wolnej woli. Sami sobie wybieramy
to, co chcemy robić w życiu. 
Niedaleko pasji jest talent. Niestety w dzi-
siejszych czasach ludzie bardzo często
marnują swoje talenty, a talent jest jak
diament - trzeba go dobrze oszlifować, do

czego potrzebna jest cierpliwość i praco-
witość. Coś w tym jest, że pasja znaczy
jednocześnie zainteresowanie i cierpienie.
Ludzie na ogół robią to, co jest modne, 
a więc z reguły niewymagające większego
wysiłku. Bo czy granie na komputerze,
ciągłe imprezowanie, siedzenie pół dnia
na blogach internetowych, pogoń za sławą
i pieniędzmi można nazwać pasją? Jeśli
tak, to mamy oznakę zbliżających się cięż-
kich czasów. Jednakże jeśli nie, to znaczy,
że zjawisko pasji zanika. 
Niech każdy, kto czyta ten tekst, zastano-
wi się, jaka jest jego życiowa pasja, czy
taką posiada, a jeżeli posiada, to jak bar-
dzo jest ona dla niego ważna.

Pasja przyrównana do męki to coś, cze-
mu człowiek poświęca się wbrew przeciw-
nościom, mimo wysiłku. Pasją może być
jakiś sport, dziedzina wiedzy, kultury 
i wiele innych rzeczy. Człowiek, który ma
liczne zainteresowania (bo pasję można
mieć jedną, góra dwie) ma ciekawsze
życie.  Kiedy wracam do domu zmęczony
po „meczyku w piłę”, mogę narysować
graffiti, posłuchać hip-hopu albo napisać
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dla wszystkich. Później sięgnęliśmy po
prestiżowy Puchar Polski i to już był szok!
Kołobrzeżanie zwariowali na punkcie ko-
szykówki. Pojawiły się nawet oznaki ich
szaleństwa. Tekturowa postać trenera Se-
bastiana Machowskiego ustawiona na
pomniku Tysiąclecia i klubowe szaliki za-
wieszone na szyjach Ottona III i Bene-
dykta XVI są tego najlepszym dowodem.
Jednak zdania co do „ulepszonego” pom-

Sezon dla Kotwicy Kołobrzeg właśnie się
skończył. Szkoda, bo emocje, które towa-
rzyszyły mu przez cały czas, były wielkie.
Osobiście nie opuściłam żadnego meczu
rozegranego „w domu”, no i byłam świad-
kiem 3 świetnych wyjazdów. Chyba nikt
nie spodziewał się tak wysokiej pozycji 
w tabeli na koniec sezonu zasadniczego.
Zdobycie trzeciego miejsca było ogrom-
nym sukcesem i wielkim zaskoczeniem

Jesteśmy dumni!

Pasja
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Kasia Gauer

Bronisław Czaplewski  



-

Jednak to nie szkoła i nie rodzice mają
główny wpływ na to, co postanowimy - 
- czy ubierać się schludnie i skromnie, czy
pokazać swoje prawdziwe JA. Zanim zro-
bimy sobie irokeza, afro lub całkowicie
pozbędziemy się włosów na głowie, zas-
tanawiamy się nad reakcją innych, tzw.
pierwszym wrażeniu. Tak jest zawsze.
Może zaprzeczysz temu głośno, jednak 
w głębi duszy zgodzisz się, że każdy z nas,
przynajmniej raz bał się cudzego sądu.

Często dostosowujemy się do ogólno
przyjętych norm, zachowań ze względu
na nasze autorytety. Kiedy mamy dookoła
ludzi, którzy będą z nami  zawsze, posia-
damy jednocześnie więcej odwagi do
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ławki i braku sił wygraliśmy! Nadzieje na
zwycięstwo w kolejnym spotkaniu były
wielkie, jednak zabrakło może tych 3,
którzy odjechali, a może po prostu odro-
biny szczęścia potrzebnego w sporcie. 
Potem przyszedł czas na 2 mecze w Słup-
sku. Tam już nikt nie liczył na wygraną,
ważna była atmosfera i wiara w młodych.
Wszyscy kołobrzescy kibice ubrani byli 
w jednakowe, białe koszulki z nadruko-
wanym hasłem: Zdobywca Pucharu
Polski 2008/2009. Wyglądało to naprawdę
świetnie! W czwatym (niestety ostatnim)
meczu, zmotywowany przez kibiców Da-
wid Bręk, dzielnie zastępujący przez cały
mecz kontuzjowanego Kevina Hamilto-
na, rozegrał najlepszy występ w swojej
karierze i mimo braku doświadczenia grał
jak równy z równym. W swoim meczo-
wym debiucie punkty zdobył także uczeń
naszej szkoły – Wojtek Złoty. 
Mimo, że przegraliśmy 3 kolejne mecze 
i odpadliśmy z rozgrywek, ten sezon 
z pewnością był najlepszy ze wszystkich.
Jesteśmy dumni z naszych zawodników,
którzy walczyli do samego końca, mimo
braku wiary i zwątpienia w ich możliwości
ze strony sportowego środowiska. Zosta-
wiając na parkiecie swoje serca i zdrowie
udowodnili, że sport jest nieprzewidy-
walny i właśnie to jest w nim najpiękniej-
sze. Kiedy dwie drużyny stają naprzeciw-
ko siebie w decydującym spotkaniu - nie
liczy się już nic oprócz emocji i nieza-
pomnianych wrażeń. 

Niestety występ Kotwicy w przyszłym
sezonie stoi pod wielkim znakiem zapyta-
nia. Czy będą na to pieniądze, dowiemy
się we wrześniu. Teraz pozostaje nam
tylko czekać… no i wierzyć! 

nika były podzielone. A to, że profanacja 
i wstyd dla miasta – z drugiej strony uza-
sadniona spontaniczność kibiców. Oso-
biście skłaniam się do tej drugiej opcji.
Seba stał się kołobrzeskim bohaterem 
i trenerskim ideałem. 
Jednak mimo odnoszonych sukcesów,
w klubie nie było tak miło i sympatycznie.
Powróciły odwieczne problemy finanso-
we Kotwicy. Niewypłacalność zarządu
przekładała się na złą sytuację wewnętrz-
ną zespołu. Zawodnicy zaczęli się bunto-
wać, spóźniać na zbiórki, nie przychodzić
na treningi. Tuż przed walką w play
off 'ach  z Kołobrzegu wyjechało 3 amery-
kańskich zawodników. Tu też można
spotkać się z różnymi opiniami - niektó-
rzy nazywali ich dezerterami i zdrajcami.
Prawdziwy kibic rozumie jednak ich za-
chowanie i wie, że koszykówka to ich spo-
sób na życie, grając zarabiają. Mieszkają
tysiące kilometrów od domów, nie znają
języka a na dodatek nie dostają wyna-
grodzenia za swoją pracę. 
Kiedy sprawa „uciekinierów” ucichła, klub
powołał do zespołu 2 nowych zawod-
ników – juniorów, wychowanków Kotwi-
cy (ze względu na zamknięte wcześniej
okienko transferowe). Kolejne dzieje 
naszego zespołu były z góry spisane na
straty. Nawet możliwość postawienia pie-
niędzy na Kotwicę w zakładach bukma-
cherskich została uniemożliwiona. Na
wszystkich stronach internetowych zwią-
zanych z koszykówką, pojawiały się posty
o kiepskiej sytuacji zespołu określonego
mianem drużyny juniorów, o przysłowio-
wych chłopcach do bicia, że w konfron-
tacji z Czarnymi Słupsk będzie 3:0. 
W końcu doszło do pierwszego meczu 
rozegranego w kołobrzeskiej hali wypeł-
nionej po brzegi kibicami. Mimo krótkiej

Skazani na ocenę innych, doświadczając
nietolerancji, ograniczeni szkolnym regu-
laminem ograniczamy samych siebie. 
O zgrozo! Nielicznych, którzy nie boją się
sprzeciwić nazywamy buntownikami,
szaleńcami, czujemy dystans. Jednak w
głębi duszy niejeden z nas marzy by być
takim jak oni - wyzwolonym.

„Dzięki’’ szkolnym regułom stajemy się
masą niczym nieróżniących się jednostek.
Owszem, możemy wyróżniać się pod
względem... intelektualnym, ale zewnę-
trznie np. w ubiorze POWINNIŚMY
zachować względny spokój, prostotę 
i schludność. Wielu z nas ma tego dosyć,
ale niewielu ma odwagę się sprzeciwić.
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świataDrugie 
wydanie
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Świat dziś to: szybkie „fury” komóry,
wielkie przemyty, bankowe kredyty,
wyprawy kosmiczne, postępy techniczne,
itd. Człowiek wiruje wokół swych ziem-
skich potrzeb. W tym wszystkim zatraca
tę szczególną hierarchię wartości, spy-
chając za kurtynę spraw mniej ważnych,
sprawy najważniejsze. 
My ludzie, niezależnie od tego, kim
kiedyś będziemy, jaka pozycja czy
stanowisko na nas czeka, czy w garni-
turze za biurkiem, czy w knajpie za
barem, czy z sześciocyfrowym kontem,
„bajeranckim” samochodem - stawiamy
na wszechstronny rozwój: języki, kursy,
sztuki walki, instrumenty muzyczne. To
wszystko wybija nas z szarego tłumu,
który często nie chce kształtować
nowych umiejętności. Te wszystkie ta-
lenty trzeba odbierać w kategorii daru,
bo Bóg tak chciał, byś umiał śpiewać,
biegać, pływać, bo dzięki Jego woli otrzy-
małeś z życiem sprawność fizyczną,
intelekt, rozum i wszystko za „free”, bez
płatności, bez kredytów. Im bardziej się
nad tym zastanawiamy, tym bardziej
jesteśmy przekonani o tym, że lepszy
świat nie może zaistnieć, ponieważ bard-
zo się między sobą różnimy. Mamy inne
światopoglądy, a co za tym idzie? Inaczej
postrzegamy wiele spraw, inaczej rozu-
miemy bezpieczeństwo czy spokój. Dla
jednych najważniejszą sprawą w nowym
świecie byłby brak wojen i konfliktów
zbrojnych, dla innych idealny świat jest
czysty – nie ma w nim papierków na uli-

cach, zanieczyszczonego powietrza. Taki
obraz świata będą zapewne widzieć
osoby dorosłe. Jak jednak będzie on
wyglądał w oczach młodzieży? Gdyby na
świecie było więcej miłości, pomogłaby
ona łączyć ludzi, pozwalając im dokony-
wać wielkich czynów. Dzięki niej czuje-
my się lepsi, silniejsi. Czy istnieją jednost-
ki idealne? Ludzie, z których przykład
możemy brać w każdej dziedzinie życia?
Ciężko jest odnaleźć taką osobę, tym
bardziej, iż historia uczy, że ludzie
uważający się za ideały tak naprawdę byli
niezwykle niebezpieczni. Do takich osób
należał Adolf Hitler, który doprowadził
do śmierci miliony ludzi.
Przypuszczam, że dążył on do stworzenia
idealnego świata, jednak jego działania
były w sprzeczności z ogólnoludzkimi
przekonaniami. Kto dziś stara się o lep-
szy świat? Czasem wydaje się, iż tylko
ekolodzy, których działania są naj-
bardziej widoczne. Do tej grupy
dołączyłbym wszystkie osoby, które
wymierzają sprawiedliwość i chcą
naprawiać panujące prawo. Wydaje mi
się, że marzenia o idealnym świecie
pozostaną marzeniami. Za bardzo się
różnimy byśmy mogli stworzyć na nowo
to, co i tak zostało stworzone z najwięk-
szą dbałością o szczegóły. Uważam mimo
to, że nie należy zaniechać starań o to, by
świat – choćby nasze najbliższe otocze-
nie, był lepszy, bardziej tolerancyjny.
Niekiedy wystarczy, by ludzie żyjący
obok nas zauważyli sporą zmianę.

postępowania tak, jak chcemy. Bliscy
pomagają nam nie przejmować się tzw.
gadaniem ludzi. W buncie też często po-
szukujemy sprzymierzeńców, bratnich
dusz, którzy utwierdzają nas w swoim
przekonaniu. 

Jednak musimy pamiętać o tym, że wiele
zawdzięczamy sobie, bo przecież wszys-
tko co robimy, wynika z naszej woli. Naj-
ważniejsze, żeby postępować w zgodzie ze
swoim sumieniem. Nie oglądać się na
opinie innych. 

Aby żyć trzeba się buntować! 

Warto więc zmierzyć się ze spojrzeniami
znajomych i nieznajomych, żeby po pros-
tu być wreszcie takim, jakim chciało się
być od zawsze. Miejmy dystans do świata,
ale nie do samych siebie. Nie możemy
uważać schematów za przykrą koniecz-
ność. Nie powinniśmy pozwalać sobie
ginąć w szarym tłumie. Nie musimy sie-
dzieć cicho kiedy chce się nam krzyczeć.
Bo kto powiedział, że dziewczyna nie
może być łysa, a facet powinien mieć kró-
tko ścięte włosy?

Carpe diem! Nawet pokolenie zagu-
bionych i zdesperowanych nastolatków
taśmowo stylizujących się na emo czy lal-
ki Barbie, którym media narzucają co jest
modne, a co nie, nie wstydzą się swojej
nieco pokręconej natury. Swoją drogą...
Ciekawe czy gdyby nadszedł sezon na
sutanny wszyscy ci pobiegliby po nie do
sklepów? Nawet gdyby tak, nikt z nas nie
może im tego zabronić. Nikt nie może
zabronić im być sobą. Nie ukrywam, że
irytują mnie ci którzy w styczniu opusz-
czają spodnie, bo właśnie Bravo promuje
„polski hip-hop’’ (Mezo, Verba) i dołącza

do numerów składanki z komercyjnym
gównem, którego słucha gangsta w pod-
stawówkach, a w lutym stają się już
„prawdziwymi’’ punkami nie wiedząc, że
punk to nie schemat i nie da się nim być
mając na nogach trampki. Jednak taka
jest ich osobowość i nie mnie to oceniać. 

Wracając do punku każdy wie, że ma on
łamać schematy, szokować, buntować się.
Nie jest ważne, co założy punkowiec,
waż-na jest prowokacja, indywidualizm -
jeżeli jest sezon na jeansy, założy spodnie
w kra-tę, jeżeli na spodnie w kratę, założy
bojówki. Poza tym punkiem się jest, a nie
wygląda. Nawet jeżeli przebierzemy się za
kota, kotem nie będziemy! 

Ważniejsze by być SOBĄ

Chowanie się i duszenie w sztywnych
ramach ustalonych stereotypów, nie jest
dobre. Trzeba łamać schematy, być kre-
atywnym, tworzyć nowe standardy po-
przez pokazanie swojego stylu i swoich
przekonań. W buncie nie chodzi przecież
tylko o założenie innych spodni, ale o po-
kazanie swojej odrębności.

Jednak jeżeli mimo wszystko wolisz
wtapiać się w tłum i zbytnio się niewy-
chylać nie zapomnij o tym, kim jesteś
wewnątrz. 

Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu

Mateusz Orkisiewicz

Daria Bojówka
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Odwiedzając niedawno Poznań, nie mo-
głam się oprzeć, by nie sprawdzić repertu-
aru teatralnego. Kilka miesięcy temu 
w naszym Regionalnym Centrum Kultu-
ry, odbył się spektakl, a właściwie wys-
tąpienie - monodram Katarzyny Pawłow-
skiej „OUN” (Obwodowy Układ Nerwo-
wy) z Teatru Porywacze Ciał. Ucieszyłam
się, gdyż na szaro-białej tablicy z ogło-
szeniami wisiał plakat zapraszający na
owo właśnie przedstawienie, tego samego
dnia, o 19.00, na które z wielką ochotą
poszłam raz jeszcze.

Weszłam do sali i już nie zdziwił mnie
fakt, że nie zobaczyłam tam krzeseł – tyl-
ko same materace, a na samym środku
rozsypany był wąski wał ziemi. Wokoło
mnóstwo przedmiotów: białe rękawice,
łańcuch, łabądek, który mimo, że nie
posiada dzioba, dalej pozostaje łabąd-
kiem, tapeta w rybki, mały tunel, maska
zajączka, poduszka z głową człowieka,
sprzęt do nauki pływania dla dzieci, lamp-
ka, lalki, miotełki do sprzątania, roślinka 
z Castoramy, mnóstwo kartek dookoła 
i wiele innych przedmiotów codziennego
użytku, którym Pawłowska znajdywała
nowe zastosowania.

Aktorka, już na samym początku, pod-
kreśla, że nie będzie to spektakl, lecz wys-

tęp. Mówi o tym, jak bardzo się denerwu-
je, że nie przeszkadza jej flesz aparatów, że
można jeść i pić herbatkę, by było miło 
i przyjemnie. Przechodzi „na Ty” z pub-
licznością, tłumacząc, że dzięki temu po-
czuje się swobodniej. Swój występ dzieli
na pięć części: zwątpienie, euforia, zasko-
czenie, na temat i na temat– podpunkt b. 

W każdej z poszczególnych części pro-
wadzi nieustanny dialog z widzem, anga-
żując go w to, co dzieje się na scenie. Jej
wystąpienie śmieszy, lecz tematy, jakie
porusza, skłaniają do refleksji nad samym
sobą. Oglądając to przedstawienie, czu-
łam się jak na sesji terapeutycznej podczas
której, obnażane są ludzkie problemy,
prowadzona jest walka z przytłaczającą
nas rzeczywistością. Także próby zwalcza-
nia swoich lęków i fobii, które tak na-
prawdę ma każdy z nas. Pawłowska nazy-
wa wszystkich „fobikami”, uświadamiając,
że tak naprawdę niczym się między sobą
nie różnimy, mamy swoje obawy i fobie,
co czyni nas do siebie podobnym. Za-
chęca do zintegrowania i poczucia wspól-
noty, poprzez rozciąganie dookoła siebie
czerwonego sznurka, który ma symboli-
zować „zjednoczenie krwi”.

Występ szokuje i zadziwia, prowokuje 
i ukazuje problemy, które chowamy w głę-
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wyszło, bo publiczność nie chciała
współpracować ?

Czasem publiczność jest drętwa, oczywiś-
cie takie jej prawo, zależy to od Księżyca,
od pogody, od Słońca i humoru wszyst-
kich ludzi. Publiczność jest taka jaka jest -
- nie wybieramy sobie publiczności, ona
przychodzi, a jest bardzo rożna, czasami
reaguje, czasami nie, czasami jest tak, że
tylko ja tam na scenie jestem i to są już
bardziej takie wystąpienia skoncentro-
wane jakby na teatralności, choć i tak
zawsze staram się uciec od tego, co oczy-
wiście ma swoje plusy i minusy,  bo przez
to jest zagubienie pewnego rodzaju ryt-
mu. Lecz właśnie pełną improwizacją jak-
by hołduję żeby właśnie to połamać i szu-
kać w sobie prawdy – bo to o to chodzi.

Kto jest autorem scenariusza? A może
właściwie samego konceptu?

Jest to mój autorski projekt. Powstał, jak
mówiłam, z potrzeby ponownego kontaktu
z widzem. Po prostu któregoś dnia usiad-
łam, zaczęłam analizować krok po kroku
ludzką psychikę, zaczęłam przyglądać się
ludziom na ulicach i pomysł jakoś tak sam
się utworzył w głowie. Potem zostało już
dobranie odpowiednich rekwizytów, które
jasno mogłyby wyrazić to, co chcę prze-
kazać. Jak widać w przedstawieniu, rekwi-
zytami są przedmioty codziennego użyt-
ku, jak choćby lampa, czy miotełki do
sprzątania. Staram się je pokazać w takim
świetle, które przedstawiałoby ich nowe,
wręcz abstrakcyjne użycie.

Mówi Pani, że każdy z nas jest fobikiem. 
A jaka jest Pani fobia? 

Hmmm.. Powiedzmy, że dla tych, którzy
jeszcze nie oglądali mojego wystąpienia,
niech zostanie to tajemnicą. 

bi duszy w nadziei, że będziemy potrafili
sami się z nimi uporać. 

Po swoim wystąpieniu, chętnie udzielała
odpowiedzi na zadawane jej pytania. Tym
razem, także i mi udało się zadać jej kilka
pytań:

Długo zajmuje Pani przygotowanie
przedstawienia?

Tak naprawdę to tego się nie da przygo-
towywać. Ja przed premierą tego występu,
bo to jest występ, a nie spektakl, o czym
mówię już na samym początku, miałam
po prostu tylko przygotowane instalacje i..
nie wiedziałam nic. 

Totalna improwizacja?

Byłam przerażona, ale jak zobaczyłam
publiczność, wyszłam na scenę, zaczęłam
się bawić i jakoś to tam wyszło, zawsze coś
tam się dzieje.

A co z koncepcją scenariusza? 

Ależ oczywiście jest tytuł, jest na temat
obwodowego układu nerwowego i to są
dygresje po prostu i tak naprawdę ins-
piracja. Każde przedstawienie jest inne,
bo tu tak naprawdę to wszyscy występuje-
my. Bardzo zachęcam publiczność do
zabawy teatrem, bo myśmy zaczynali od
takiego właśnie kontaktu z ludźmi, potem
zrobiliśmy mnóstwo spektakli z taką
„ścianą”, właściwie samo suche wystąpie-
nie na scenie i pojawiła się taka potrzeba
ponownego kontaktu z ludźmi, widzem -
- z człowiekiem po prostu, bo ileż można
grać za ścianą, słyszeć jakieś tam brawa,
wychodzisz, i nie widzisz twarzy, nie
widzisz reakcji, przeczuwasz jedynie. 

Zdarzyło się już tak, że wystąpienie nie

1 Ewelina Januszko
Teatr aktora
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Jak mógłby Pan opisać siebie jednym
zdaniem? Patrzcie, to ja, człowiek.
„Człowiekiem jestem i nic co ludzkie
nie jest mi obce”, czy „marność nad
marnościami, wszystko marność”?
Raczej: „O czym można mówić, o tym
należy milczeć”.
Odprężam się przy? Lidze Mistrzów.
Gdyby był Pan wynalazcą i posiadał
odpowiednie środki, co chciałby Pan
wynaleźć? Odgłupiacz, deegoizator
i drewienko do latania.
Ulubiona zabawka z dzieciństwa?
Autko z blachy (Warszawa) na koło
zamachowe.
Książka którą warto przeczytać?
Może „Władca Pierścieni”, a dla nielubią-
cych grubych tomów „Obrona Sokratesa”.
Gdybym miał wehikuł czasu, przeniósł-
bym się do?
Podoba mi się XIII wiek, ale nie wiem
czy bym dał radę bez kawy i chałwy.
Nigdy nie ubrałbym? Stringów.
Ulubiona bajkowa postać? Gapcio.
Gdybym wierzył w reinkarnację, chciał-
bym być? Buddą.
Co było pierwsze kura czy jajko?
Jako filozof odpowiadam: nie wiem.
Gdyby przez jeden dzień mógł Pan być
nadzorcą wszystkich carów, królów 
i innych monarchów i mógłby Pan
zmienić jedną rzecz na całym świecie,
co by to było? 
Możni tego świata odnieśliby wychowa-
wczą korzyść, gdyby przez jeden dzień
czyścili ubikacje.
Gdyby musiał Pan wybierać, czy przez
rok być niewidomym, głuchym czy nie-
mową, co by to było? Niemową (choć
bez konkursów recytatorskich czegoś by
mi brakowało).
Czy jest coś za co gotowy byłby Pan
zginąć? Są rzeczy ważniejsze od życia:

Bóg, drugi człowiek (ale „tyle o sobie
wiemy, ile nas sprawdzono” - więc nie
wiem czy byłbym gotowy).
Czy wierzy Pan w duchy albo inne siły
nadprzyrodzone? Powiem więcej: wierzę
w przewagę ducha nad materią.
Czy ma Pan zwierzę domowe? Mam
kotkę Murkę, czy raczej - jak to kotka -
ona sama się ma. A czasem to ona ma
mnie (uważa mnie za miejsce do leżenia).
Gdyby Murka nagle zyskała mowę,
jakie byłyby jej pierwsze słowa?
Murka umie mówić. Mówi ogonem, 
uszami, oczami i cała sobą. Czasami
mówi „mrrr”.
Czy uważa Pan, że świat zmierza 
w dobrym kierunku? Świat zmierza 
w wielu rozmaitych kierunkach, prze-
ważnie w złych.
Czy jest urządzenie które według Pana
jest przekleństwem świata? Przekleń-
stwem świata jest egoizm i głupota (bez
nich nawet bomba atomowa byłaby dob-
rodziejstwem).
Jaki rodzaj muzyki pociąga Pana naj-
bardziej, a jaki pociągał kiedyś i czy
uległo to zmianie? Rodzaje niemal
wszystkie. Kiedyś bardziej muzyka dziw-
na i awangardowa, teraz bliżej środka.
Jazz, blues, raggae (sam kiedyś to brzdą-
kałem w zespole), poezja śpiewana, rock,
Bach, Mozart, ostatnio Chopin, punk,
rożne etniczne rzeczy, chorał i hip - hop...
z tym, że nie bardzo na bieżąco
z nowościami jestem. Wzruszam się sły-
sząc kawałki z czasów młodości (nawet
jeśli wtedy nimi pogardzałem).
Czy jest coś, co zrobił Pan własnoręcz-
nie i ma to dla Pana ogromne znacze-
nie? Lubię pracować rękami, wykonywać
różne przedmioty. Znaczenie dla mnie
mają umiejętności (techniczne, artystycz-
ne), same przedmioty – mniej.
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Please, don’t feed the models
W końcu nadchodzi skrajne wyczerpanie,
halucynacje, problemy z koncentracją
i pamięcią – skutki zmian fizjologicznych.
Zaburzona percepcja ciała nie daje usnąć
w nocy. Zanurzona więc we własnych
myślach, ciągle kombinuje, jak pozbyć się
resztek tłuszczu. Przeraźliwy chłód, pły-
nący nie wiadomo skąd, przeszywa ją ca-
łą. Kładzie się do łóżka, lecz rano już nie
wstaje. Śmierć głodowa. Takich historii
jest wiele.
O szczęśliwych i mniej szczęśliwych za-
kończeniach. Z każdej wypływa jeden
morał – doprowadzanie do skraju wyczer-
pania organizmu, na pewno nie jest do-
brym sposobem na utratę wagi. Często
uporczywie wierzymy, że gwiazda z okład-
ki najnowszego czasopisma wygląda tak
świetnie tylko i wyłącznie dzięki swojej
cudownej diecie, która na cztery dni
przed sesją zdjęciową, sprawiła, że jest
szczuplejsza o dwa rozmiary.  Idealnie
gładka cera, lśniące włosy i co najważ-
niejsze – nienaganna sylwetka, to wyniki
długiej pracy całego sztabu ludzi. 
Cieszy jednak, że do wielkiego świata
modelingu dociera, że skóra i kości na
wybiegu nie prezentują się zbyt elegancko,
nawet gdy wisi na nich ubranie od Diora,
czy DKNY, a i kryteria bycia Miss stały się
bardziej ludzkie. Ważne, by zdawać sobie
sprawę ze swojej wartości i zaakceptować
siebie, takim jakim się jest. 

Nie dajmy się zwariować! Nadeszła wios-
na, więc zamiast katować się drakońskimi
dietami, nie warto po prostu pobiegać?  

To hasło jednej z kampanii reklamowych,
walczących z anoreksją. Stereotypowa,
idealna dziewczyna powinna mieć co
najmniej 170 centymetrów wzrostu,
smukłą twarz z wystającymi kośćmi
policzkowymi, długie, szczupłe nogi, od-
znaczające się żebra, a jej waga nie powin-
na przekraczać 45-47 kilogramów. 
Na śniadanie jedna trzecia jabłka, trzy
małe groszki, których średnica nie prze-
kracza trzech milimetrów. Wszystko do-
kładnie przeżute i popite ziołową, prze-
czyszczającą herbatką. Na obiad połówka
grejpfruta – który wspaniale oczyszcza or-
ganizm. Po tak „sytym” posiłku konieczne
jest wzięcie tabletki odchudzającej, która
spowoduje zatrzymanie uczucia głodu do
końca dnia. Jeśli silna wola zostałaby
zachwiana i przekroczona została by
maksymalna, dzienna porcja kalorii, laxi-
gen na przeczyszczenie spełnia swą rolę
doskonale. Sprawdzanie indeksu glike-
micznego po prostu „wchodzi w krew”, 
a licznik kalorii zaprogramowany jest już
od dawna w głowie. Wspaniałe życie – bez
tłuszczy. Prędkość myślenia, lekkość 
i płynność ruchów. Wszyscy mówią jej, że
jest za chuda, żeby się opamiętała, bo
popadnie jeszcze w jakąś chorobę. Ona
patrzy w lustro i co widzi? Okrągłą,
pyzowatą twarz, spore pośladki, brzuch
oblany obficie tłuszczem i uda zalewające
kolana. Wniosek – musi ostro wziąć się za
siebie. Inaczej, ze wstydu, nie będzie
mogła wyjść na ulicę. Ślina jest dosyć
sycąca. Jedzenie -  skomplikowany proces,
na który marnuje się tylko czas i energię.
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Jaki powinien być ideał człowieka? Czy
w dzisiejszych czasach ludzie jeszcze wie-
rzą w ideały? Na pewno znajdzie się wielu
takich, którzy mają jakiś autorytet. Są też
tacy, którzy uparcie twierdzą, że są orygi-
nalni, nikogo nie naśladują – a tak napraw-
dę wzorują się na gwiazdach show - bizne-
su i innych idolach popkultury. Weźmy na
przykład taką Dodę. Z pozoru, który
stwarza jej medialna promocja, jest pię-
kna i inteligentna. Jednak jej piękno jest
sztuczne, ukształtowane za pomocą ope-
racji i innych kosmetycznych technologii.
Drugim atutem artystki jest już słynna
„inteligencja Dody”, jej wysoki iloraz. Ale,
powiedzmy sobie szczerze, musi ona mieć
jakieś braki w swojej głowie, skoro przed

Człowiek powinien w życiu kierować się
innymi zasadami. Nie dążyć do tego, aby
być znanym, lecz raczej do tego, aby
samemu poznawać. Robić raczej to, co
lubi, niż to, co inni z niezdrową fascynacją
chcieliby oglądać.

Za dzisiejszy ideał można uznać papieża
Jana Pawła II. Był to człowiek, którego los
nie oszczędzał. Stracił całą swoją najbliż-
szą rodzinę, a mimo to jego życie było
szczęśliwe. Był człowiekiem wolnym,
pomagał innym, a zarazem czerpał z życia
wiele przyjemności. Już jako papież
wybierał się w góry na narty i  na wyciecz-
ki piesze. Trzymał się z wiernym do ostat-
nich dni swojego życia, jednocząc ich. 
Krótko mówiąc był to człowiek, który

kamerami woli się chwalić raczej swoją
głupotą niż inteligencją. Potrafi ona jed-
nak rozkochać w sobie miliony fanów (te
piszczące trzynastki, ci chłopaczkowie
oddający się niezdrowym fantazjom).
Dlaczego tak się dzieje? No nie rozumiem.

W dzisiejszych czasach rządzi popular-
ność, jednakże często jest ona osiągana
przez czyny nie budzące zachwytu, tylko
przez tanie zagrywki przykuwające uwagę
innych. Dla 5 minut sławy ludzie gotowi są
przed kamerą tarzać się w błocie, jeść świń-
skie oczy, nurkować w gnojówce. Robiąc to
nie myślą o tym, aby pokazać się z dobrej
strony, tylko żeby pokazać się jakkolwiek.
Człowiekowi, który zdobędzie popular-
ność, wydaje się, że stał się szczęśliwszy,
jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Taki
ktoś pragnie większej sławy, a kiedy mu to
nie wychodzi, przestaje być szczęśliwy.

pięknie żył i pięknie umarł. Zdobył sobie
ogromną popularność, mimo że dążył do
zupełnie czegoś innego, do Królestwa nie
z tego świata, zupełnie czego innego, pod
prąd współczesnych mód i trendów.

Wielu ludzi uważa Jana Pawła II za swój
autorytet, ale ilu znajdzie się takich, któ-
rzy odważą się go naśladować? Z pewnoś-
cią niewielu, poza tym on był jedyny 
w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Ludzie
mieli u niego posłuch, dał Polakom wiarę
w polskość, w siłę naszego narodu, dzięki
czemu odzyskaliśmy wolność z rąk komu-
nistycznej władzy. Dziś, kiedy już nie żyje,
jest dumą Polaków, człowiekiem, który
przyniósł dzisiejszemu światu być może
najwięcej pokoju i dobra.

Bronisław Czaplewski 

Ewelina Januszko

Dzisiejszy ideał człowieka
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Śmierci...

Opiekunko dusz świetlistych
Jak smakuje Twe oblicze?

Goryczą wypełnisz?
Głosy wśród tysiąca cisz… 

Czy słodyczą otulisz,
ból znieczulisz...
Nienawiści skrzydłem do piersi swej wtulisz?

Milknę…

Co poczują moi bliscy, 
gdy pokryje ciało kurz mglisty?

O daj spoczynku namiętnego!

Pogrąż w nicości ducha złego...
Niech odejdzie Precz! Rozkazuje!
Daj spokój! Me serce dobro miłuje!

Ukojenie…

Smak delikatny... lekko drażniący,
moje wnętrze subtelnie kojący.

Pieść mnie swą istotą !
Dręcz mnie aurą złotą!

Proszę!

Miłością bezgraniczną 
Otul duszę moją krystaliczną.

N.K.
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Motoryzacja istnieje w naszym życiu już
od bardzo dawna. Początki były trudne,
bo jeśli coś co kiedyś nazywano autem
(lub mobilem) przejechało 100 metrów,
nie rozpadając się i nikogo przy tym nie
zabijając, to był to cud. 
Wraz z upływem czasu samochody
stawały się coraz lepsze, konstruktorzy
prześcigali się w wymyślaniu nowych
rozwiązań technicznych, systemów, które
miały wpłynąć na bezpieczeństwo oraz
komfort użytkowników. Nie byłoby w tym
nic dziwnego gdyby inżynierowie nie
zapomnieli o przyjemności z jazdy i o tym,
że samochody mają, a raczej miały duszę.
Wszystkie systemy wspomagające kierow-
cę, takie jak: ABS, ESP, ASR EBS,
HillHolder (można byłoby je wymieniać
w nieskończoność), tak naprawdę go
ograniczają. Zgoda, wpływają na bez-
pieczeństwo, ale gdzie się podziała
wspomniana przyjemność z jazdy? 

Chcesz wejść mocniej w zakręt, trochę
zarzucić tyłem, a tu nic! System na to nie
pozwoli, a chwilę potem, na komputerze
pokładowym, pojawi się informacja, że
nie umiesz jeździć, że niebezpieczeństwo
zostało zneutralizowane i żebyś następ-
nym razem uważał. 

Kolejny przykład? Jedziesz autostradą,
masz zamiar „pobawić się silnikiem”.

dukty Volkswagena. Wszystkie modele są
niemal identyczne, a rozróżnić je można
po długości nadwozia lub wielkości ref-
lektorów, bo kształt i tak jest taki sam.
Technicznie są świetne, ale co z tego skoro
musisz się głęboko zastanowić, który to
model. Co więcej, Twój sąsiad i tak nie
zauważy, że zmieniłeś Skodę Octavie na
Skodę Superb. Swój własny styl i dbałość 
o każdy model zachowało niewiele kon-
cernów samochodowych, takich jak: Saab,
Renault, Alfa Romeo czy Citroen. 
Więc jeśli chcesz naprawdę się bawić, kup
Chevroleta Camaro z 1988 roku z ponad
300-konnym silnikiem 5.0 V8, napędem
na tył, manualną skrzynią i brakiem do-
datkowych systemów, niszczących radość
z jazdy…

Maciej Wiśniewski
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Przyspieszasz do prędkości, która już jest
powyżej dopuszczalnej i cieszysz się, że
wszystko jest ok… do chwili, w której
włączy się system koncernu Audi. Ten,
poprzez nawigację, sprawdzi jaka jest
dopuszczalna prędkość na tej drodze i po-
informuje cię, że jedziesz bardzo niebez-
piecznie i zacznie „pikać’’. Przecież wiem,
że jadę za szybko – tego właśnie chciałem!
Paranoja!

Teraz coś z zupełnie innej beczki.
Pamiętacie samochody z lat ‘70 ‘80 i ‘90?
Każdy z nich miał swój indywidualny
charakter i wygląd. Nie dało się ich
pomylić z żadnym innym. A dziś?
Niektóre marki robią auta, które różnią się
tylko przetłoczeniem na masce albo wzo-
rem klamek. Wystarczy spojrzeć na pro-
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N: Zrobimy pracę klasową po świętach.
(po chwili namysłu) 
Nie! Przed świętami! Bo przyjdzie tsunami
i zaleje wszystkie dzieci.

Refleksja o prawie grawitacji:
N: Kreda leci na ziemię, a wy chłopcy
jakoś na siebie nie lecicie.

N: Słonie do was nie trafiają? To mam 
rzucić jeszcze większe zwierzę?

N: Koń jest też super. Nic mu nie brakuje,
by opisać jego ruch względem samochodu.

Nauczyciel przed zamiarem odpytywania:
N: To jest smutne, że muszę się upewniać.
Że muszę wyłuszczać od Adama i Ewy
waszą wiedzę.

Nauczyciel o obrazie Picassa:
N: I tu taka nowoczesna wojna, 
nowoczesne bombardowanie, nowoczesne
trupy...

N: Na następnej lekcji nie mówiłam tego?

N: To co to, ten palec boży? 
U: No część ręki Boga.

U: Niech mnie Pani nie stresuje!
N: Ja to cię mogę dopiero!

N: Ty chłopie 
w ogóle jesteś z kosmosu, 
rozumiesz – Yeti.
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Muminkówszalona strefa

O nocy poślubnej św.Aleksego
N: W noc poślubną nagle oznajmia
żonie, że zostawia ją w dziewictwie. 
Możemy sobie wyobrazić, jaka szczęśli-
wa była. Ale poszła do zakonu.

N: We no, cho no do tablicy 
i wyciąg ten pierwiastek z mianownika

N: Zamień się z plecakiem na miejsca.
U: No nie! Będziemy cicho!
N: Plecak na pewno.

N: Nie trzeba się uczyć tego.
(po chwili) Musicie to przeanalizować. 
Wtedy łatwiej będzie się wam tego
nauczyć.

N: Dobrze żarło, szybko zdechło.

Do kolegi bawiącego się linijką:
N: Kupić mu wełnę, druty i niech struga,
szaliki robi – będzie z tego 
pożytek przynajmniej. 
No odłóż to śmigło, bo odfruniesz.

Nauczyciel widząc zeszyt ucznia:
N: Aleś ty rzeźbiarz absolutny!

Przy omawianiu Quo Vadis
N: To nie jest Piotr osobno i apostoł
osobno, to takie wiesz – wash & go.

U:  Proszę Pana! Bomba mi wybuchła!
N: To proszę wyjdź i uporządkuj swoje
rzeczy w plecaku.
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Zwolniono Fryzjera!


