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Wierni czytelnicy!

Na pewno z niecierpliwością wyczekiwaliście kolejnego numeru "Łomotu".
Z powodów czysto technicznych mieliśmy mały poślizg,
ale TEN dzień właśnie nadszedł - oto pierwszy numer

w dekadowym roku 2010!

Redakcja została wzbogacona o paru nowych członków.
Nasze świeżynki oddaja się pracy z niezwykłym poświęceniem

i zaangażowaniem.
Z pewnością już niedługo przekonacie się o ich niezwykłych talentach.

“Minęły czasy szczęśliwej prostoty, trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty.”
Kolejny, tym razem kwietniowy okres “międzyszkolny” dobiegł niestety końca.

Teraz trzeba stawić czoła wymaganiom,
jakich z dnia na dzień przybywa.

Słowo do maturzystów: Spokojnie, matura to tylko formalność.
Potem czekają Was całe trzy miesiące wakacji.

Pozdrawiamy
Redakcja

w t pni ks aę
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alkoholu, który był podstawą dobrej
zabawy na imprezach.
Artyści w muzyce opisywali swoje życie,
problemy, bunt przeciwko policji,
ale też przyjemności, takie jak dziew-
czyny, imprezy, skręty itp. Należy tu przy-
toczyć słynne słowa Pei: "Jakie życie taki
rap", które bardzo dobrze odzwierciedlają
całą kulturę hip-hopu i zmiany w nim
zachodzące na przestrzeni kilkunastu lat.
Dzisiaj, ci muzycy, od których wszystko
się zaczęło, to już nie biedni, zbuntowani
nastolatkowie, tylko zamożni ludzie
około trzydziestki. Hip-hop, który miał
być czymś niezależnym od mody, dziś
nakłania do szerzenia haseł typu “chwdp”
czy “je*** policję”, dając odwrotny efekt
od pożądanego. Cały problem polega na
tym, że młodzi ludzie nie czerpią z niego
pozytywnych wartości, takich jak przy-
jaźń, lojalność, wiara w siebie, tylko te,
które mają wyniszczający wpływ.
Patologią jest to, że nastolatek, który
nigdy nie miał styczności z policją,
uważa, że jej nienawidzi, a jego ambicją
jest robić coś nielegalnego. Tacy ludzie
przeważnie odkrywają swoje błędy, kiedy
jest już za późno. Aparat policyjny w na-
szym kraju bardzo często nagina prawo
lub po prostu je łamie, o czym już nie
raz było głośno. Nawet w najbliższym
otoczeniu można znaleźć osoby, które
się o tym przekonały. Wypada się zas-

Jak powszechnie wiadomo, hip-hop
wywodzi się ze społeczności wy-
chowanych w bardzo trudnych warun-
kach, takich jak bieda, patologia czy sie-
roctwo.
Jednak nie jest to tylko muzyka, lecz cała
kultura ulicy, do której zaliczają się
b-boying, graffiti i rap. Jak wszystko,
ma ona gdzieś swoje korzenie, które
wywodzą się z Bronxu, dzielnicy No-
wego Jorku, zamieszkiwanej głównie
przez Murzynów i Latynosów. W Pol-
sce hip-hop miał swoje początki pod
koniec lat 80., kiedy to DJ 600V
zaczynał nagrywać pierwsze break-beaty.
Pierwsze zespoły powstały w Poznaniu
(Slums Attack), Warszawie (Mistic
Molesta, Zip skład), Kielcach (Wzgórze
Ya Pa 3) i Katowicach (Kaliber 44).
Tyle o historii. Od tamtej pory, do dzisiaj,
hip-hop zaliczył bardzo duży skok:
znacząco wzrosła liczba słuchaczy, ra-
perzy zaczęli pojawiać się w mediach,
a wiele ich albumów zyskało statusy zło-
tych płyt.
Ale czy tak miał wyglądać polski hip-hop
po dwudziestu latach istnienia?
Na początku swojej działalności, prawie
każdy z raperów, wiódł życie polegające
na kombinowaniu skąd wziąć pienią-
dze. Było to podyktowane niekiedy bar-
dzo ciężką sytuacją rodzinną, ale też
uzależnieniem od narkotyków czy
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tanowić, komu jednak pomaga szerzenie
haseł antypolicyjnych. Sztandarowym
tego przykładem jest krakowska Firma,
która nakręciła całą spiralę propagandy
JP, a teraz wszystko stara się odkręcić.
Dowodem na to jest chociażby utwór
"JP - Jestem Porządny" z płyty Bosskiego
Romana "Krak 2".
Inną patologią w dzisiejszym rapie jest
to, że powstaje w nim coraz wię-
cej podziałów. Najwięcej hałasu robi tutaj
Tede, nagrywając dissy na Peję czy
Jędkera. Przecież nie kto inny jak sam
Tede pierwszy wciągnął się w komer-
cyjny wir, mówiąc po hiphopowemu
po prostu sprzedał się mediom, a w wy-
wiadzie dla portalu Onet.pl powiedział,
że "ludzie to barany i łatwo nimi mani-
pulować".
Bardzo zasłużony dla polskiego rapu
Sokół z WWO, w opinii wielu,
również się sprzedał. Przemawiają za tym
bardzo mocno zawyżone ceny w linii
odzieżowej “Prosto”, którą prowadzi. Tutaj
jednak trzeba zaznaczyć, że są to czysto
rynkowe operacje, które są nieuniknione
w prowadzeniu tego typu działalności.
Wielu ludziom nie podoba się też to, jak
wypromowane zostały kawałki z pier-
wszej płyty TPWC "Uderz w Puchara"
czy "W Aucie". Jednak to, że osiągnęły
one taki sukces, nie oznacza, że były
nastawione na komercję, tylko przeciw-

nie - świadczy o sukcesie Pona i Sokoła.
Poza tym, raper Zip składu, zawsze miał
bardzo poprawny przekaz, w którym nie
było miejsca na trawkę i nienawiść do
policji. Wyrażał on w bardzo ostrych
słowach to co myśli, swoją chęć rozwoju,
wiarę w Boga i swoje możliwości.
Jedynie jego ostatnia płyta "Ty Przecież
Wiesz Co", z gościnnym udziałem Pona
nieco zawiodła, wypada więc czekać na
kolejną produkcję, która wiele zwery-
fikuje. Poza tymi wszystkimi układzikami
w polskim rapie, zawsze był O.S.T.R.,
który konsekwentnie, od 17. roku życia
realizuje się w muzyce. Skończył Aka-
demię Muzyczną w Łodzi i nagrywając 11
płyt solowych. Ostry, oprócz tego, że jest
raperem, jest też producentem, posiada
wytwórnię i mimo że jest bardzo skrom-
nym człowiekiem, jego płyty bardzo
dobrze się sprzedają. Prezentuje on nieco
odmienny styl od innych raperów, trafia-
jąc do szerszego grona słuchaczy, a przy
tym nie prowadzi konfliktów z innymi
wykonawcami.
Jak widać, hip-hop w naszym kraju
w znaczący sposób wpłynął na po-
glądy i zachowania młodzieży, co odczu-
wają również ci, którzy go nie słu-
chają i się z tym nie utożsamiają. Wpływ
ten jednak ciężko nazwać pozytywnym
(oczywiście z wieloma wyjątkami), głó-
wnie z powodu chybionego odbioru
przez młodzież. Wszyscy nie lubią policji,
lubią za to skręty, nawet jeśli zbyt wiele
o tym nie wiedzą. Zapominają natomiast
o tym, że należy szanować starszych,
odpowiadać za swoje życie, rozwijać
swoje talenty, uczyć się i nie popełniać
tych samych błędów, które
w młodości popełniali hiphopowcy.
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30 października 2009 r. odbyły się warsz-
taty literackie dla młodzieży organi-
zowane przez Miejską Bibliotekę Publi-
czną im. Galla Anonima w Kołobrzegu w
ramach programu „Gadu–gadu czyli
literackie rozmowy o życiu”.
Osobą prowadzącą spotkanie była Bar-
bara Kosmowska – polska pisarka, autor-
ka wielu książek, tj. „Buba”, „W górę
rzeki”, „Pozłacana rybka”. Zadebiutowała
wierszami opublikowanymi w czasopi-
śmie „Na przełaj” w latach 70. XX w. Jej
pierwsza powieść nosiła tytuł „Głodna
kotka” i została wydana w 2000r. jako
nakład wydawnictwa „Twój styl”. Ko-
smowska jest również autorką wielu słu-
chowisk dla dzieci i młodzieży.

Kiedy odnalazła Pani w sobie pasję
pisania?
Właściwie to wiedziałam, że lubię pisać
już w momencie, kiedy stawiałam pierw-
sze litery, ale towarzyszyły temu liczne
kleksy. Więc poczekałam jeszcze kilka lat.
Pamiętam, że moim pierwszym wier-
szem była laurka dla mamy. Napisałam
jakieś bardzo długie wyznanie miłosne
w miarę kaligrafowaną literą, nie było
żadnego kleksa, a laurka sprawiła, że
mama miała łzy w oczach. Wtedy wła-
śnie pomyślałam, że chciałabym zostać
pisarką.

Kiedy rodzina się dowiedziała o Pani
talencie pisarskim podchodziła do tego
z aprobatą, czy raczej nie akceptowali
tego?

Rodzicie znali moje skłonności do litera-
tury, zarówno do jej pisania jak i czyta-
nia, ale byli przekonani, że zajmę się
poważnymi studiami. Sądzili, że zostanę
np. lekarzem albo prawnikiem. Byłam
w klasie biologiczno–chemicznej, ponie-
waż początkowo myślałam, że należy
spełniać życzenia i sugestie rodziców.
Jednak zdecydowałam się na studia
humanistyczne, czyli filologię polską,
mój tata tego nie doczekał, ale mama
była przeszczęśliwa. Cieszyła się, że wiem
co chcę w życiu robić.

Co sprawiało Pani największą trudność
w drodze do kariery?
Matematyka w czwartej klasie ogólniaka.

Z której powieści jest Pani najbardziej
zadowolona?
Tu mam problem, ponieważ z moimi
książkami mam tak, że gdy kończę je
pisać to wiem, że napisałabym je już ina-
czej. Nie mogę powiedzieć, że moich ksią-
żek nie lubię, każdą pewnie za coś, za
wspólnie przeżyty czas. Choć szczególny
sentyment mam do „Buby”, dlatego, że
„Buba” zdobyła sobie szybko czytelnicze
serca. Jest napisana inteligentnie z humo-
rem, cieszy się szacunkiem dorosłych jak
i młodzieży. A to jest miłe kiedy książka
spełnia szeroki horyzont literacki.

Chciałaby Pani coś ważnego przekazać
swoim czytelnikom?
Najbardziej chciałabym sprawić im wiel-
ką przyjemność czytania, przeżywania
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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;)

jakiejś mistycznej, fajnej chwili z inną
rzeczywistością. Natomiast nie mam
takich oczekiwań, aby moi czytelnicy
w jakiś specjalny sposób czytali moje
powieści, chciałabym aby te powieści nas
zbliżały.

Czy wg Pani ciężko być pisarką?
Wg mnie ciężko być dobrą pisarką. Żyje-
my w kraju gdzie tania literatura, lekka,
łatwa i najprzyjemniejsza święci swoje
triumfy. A kiedy chce się trochę ambitniej
głęboko wejść w świat literatury, to należy
liczyć się z tym, że niekoniecznie będzie-
my znani i popularni. Należy dokonać
wyboru między wszechobecnym byciem
w mediach, a miedzy godnością pisarza.
Ja wybrałam godność.

Co czuje Pani kiedy zostaje wydana Pani
kolejna powieść?
Przestrach i radość. Radość taką, w której
wyraża się przekonanie, że zamknęłam
kolejny rok życia w dwie okładki. Strach
natomiast przed reakcją czytelniczą,
przed wrażeniem jakie zrobi nowa książ-
ka, przed własnymi obawami. Jest on
zawsze dominujący i nie ukrywam, że
jestem z tych tchórzliwych autorów, z tych
którym zależy na opinii publicznej.
W końcu dla czytelników piszę i premie-
ra książki jest dla mnie bardzo ważna.

Czy są takie rzeczy o których woli Pani
nie pisać? Bolesne? Trudne?
Tak, są takie tematy. Bolesne, może nie,
ponieważ pisałam o śmierci małego
dziecka, a chyba bardziej bolesnego tema-
tu nie ma. Bardzo nie lubię pisać o dra-
matycznych scenach, w których uczestni-
czą zwierzęta. O śmierci dziecka musia-
łam napisać, ponieważ chciałam uświado-
mić dorosłym, jak i młodym ludziom, że
takie nieszczęścia się zdarzają. W literatu-
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rze nie lubię śmiałych, pełnych seksu scen
erotycznych. Dla mnie każdy rodzaj miło-
ści, poza gwałtami, jest bardzo intymną
sprawą i kiedy moi bohaterowie w jakimś
sensie łączą się ze sobą w pary, to nie
z pruderii, ale z chęci bycia razem. Staram
się pokazywać miłość z jak najsubtelniej-
szej strony.

Najchętniej o czym Pani pisze?
Dla mnie najważniejsza jest kobieta
z całym jej światem, wachlarzem różnych
emocji, zdumień, klęsk, jak i sukcesów.
Również ważną sprawą dla mnie są kobie-
ce związki oraz rodzina. To są sprawy,
które moim zdaniem najbardziej decydu-
ją o życiu.

A czy pisała Pani kiedyś jako narrator
w męskiej osobie?
Tak, jest taka powieść, nosi tytuł
„Hermańce”. Bohaterem jest 30-letni wiel-
ki, bezrobotny gawędziarz, który musi
znaleźć swoje miejsce w życiu. To opo-
wieść o kawałku trudnej Polski.

Zdobyła Pani wiele nagród literackich,
z której jest Pani najbardziej zadowolo-
na?
Bardzo trudne pytanie. Każda z tych
nagród leczyła mnie z jakiś kompleksów,
ale musiałabym jeszcze kilka zdobyć aby
się poczuć całkiem dobrze. Myślę, że bar-
dzo wielką radość sprawiła mi powieść
pt. „Pozłacana rybka”, która zdobyła
I miejsce w kategorii książek dla młodzie-
ży w Konkursie Literackim im. Astrid
Lindgren zorganizowanym przez Funda-
cję „Cała Polska czyta dzieciom”.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dal-
szych sukcesów.

Karolina Nowak, Beata Sawicz
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pozbawione są aspektu duchowego.
Sporty walki nie są niczym złym, to
dyscyplina jak każda inna, ale zupełnie
odrębna od sztuk walki.
Niektóre sporty walki nastawione są na
agresję, a jak powiedział mistrz Kara-
te Gichin Funakoshi "Karate nie jest
formą agresji".
Niesamowite jest to, jak wielką rolę
w treningu odgrywa aspekt duchowy.
Wielu z pośród wybitnych mistrzów, jako
dzieci było słabych fizycznie od swoich
rówieśników, lecz to ich jedynie moty-
wowało. Dobrym tego przykładem jest
Morihei Ueshiba. W dzieciństwie często
chorował, nie lubił aktywności fizycznej.
Po wielu latach ciężkich treningów i su-
miennej pracy zmienił się nie do pozna-
nia, stworzył własny styl - Aikido.

Sztuk walki są sposobem na życie,
drogą do doskonalenia samego siebie.

Dają człowiekowi ogromną satysfakcję,
pozwalają uwolnić się od rutyny i codzi-
ennych stresów, uczą pokory oraz wyksz-
tałcają zasady moralne. Te i wiele innych
czynników przyczyniają się do wzrostu
popularności tej formy aktywności fizy-
cznej.

Zapewne każdy z was choć raz w życiu
spotkał się z tym terminem, chociaż-
by podczas oglądania filmu produkcji
dalekiego wschodu lub czytania książki
sensacyjnej.

Czym są sztuki walki?
Skąd mistrzowie sztuk walki czerpali

swoją siłę?

Sztuki walki, które znamy dzisiaj, pow-
stały w starożytnych Chinach i Japonii.
Miały one na celu rozwijanie umiejętnoś-
ci wojennych, samoobrony oraz rozwój
duchowy poprzez ćwiczenia fizyczne.
Pomimo upływu czasu nie straciły
na wartości i nadal są praktykowane.
Istnieje bardzo dużo styli sztuk walki, nie
mniej jednak mają one jeden wspólny cel,
mianowicie, pozwalają zachować równo-
wagę pomiędzy zdrowiem fizycznym
a kondycją psychiczną, chociażby poprzez
medytację.
Filozofia sztuk walki jest ściśle powiązana
z buddyjską religią Zen. Niestety wielu
ludziom kojarzy się ona ze zwykłym
"mordobiciem". Jest to wytłumaczalne
ponieważ są często mylone ze zdobywają-
cymi coraz większą popularność sportami
walki takimi jak kick-boxing, MMA czy
boks. Nastawione głównie na technikę,

artykuł i fot.: Stachu Kunz
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RUNNINGRUNNING
Wszyscy, którzy bieganie znają tylko
z telewizji, albo z szaleńczych wyści-
gów podczas wyprzedaży, uznają tę dys-
cyplinę za przeraźliwie nudną. Nie ma
dla nich różnicy między biegiem na
5km a 10km. Obydwa dystanse są dla
nich tak samo nieosiągalne kondycyjnie.
Często też, do wybiegnięcia z domu,
motywuje zrzucenie paru kilogramów.
Jednak istnieje spora różnica między
byciem szczupłym a byciem sprawnym.
Bieganie pomaga osiągnąć obydwa cele.
Wspomaga pracę układu krążenia
i układu oddechowego, dodatkowo wpły-
wa z dużą korzyścią na stan ducha
i umysłu. Zmienia nastawienie do świata
– każdy zły dzień może zmienić się
w dobry. To podczas biegania przychodzą
do głowy najlepsze pomysły, z każdym
przebiegniętym kilometrem nabiera się
pewności siebie i wiary w swoje możli-
wości. Nic nie sprawia większej frajdy
niż satysfakcja wygrania z samym sobą,
przezwyciężenie słabości i dotarcie do
celu za wszelką cenę. Przecież często,
przy końcowym etapie, biegnie się już nie
siłą mięśni, a siłą woli.
Próg treningowy jest inny dla każdego.
Jedni w szybkim tempie przebiegają
tygodniowo 80km, innym wystarczy
40km. Jednak nie na tym polega trening.
Trzeba wiedzieć, jak zachować równo-
wagę między przebiegniętymi kilome-
trami, ilością dni treningowych i rodza-
jem ćwiczeń, które pomagają osiągnąć
zamierzone cele bez ryzyka kontuzji
i zbędnego przemęczenia organizmu.
Kolejna ważna zasada to konsekwentność.
Bieganie raz w tygodniu, albo nierobie-
nie niczego w jednym, a w drugim wyle-

wanie z siebie ostatnich potów – też nie
jest dobrym rozwiązaniem. Warto zapla-
nować okresy intensywniejszych tre-
ningów i przeplatać je tymi lżejszymi.
Dodatkowo, potrzebna jest regeneracja
zmęczonych mięśni, aby nie „zajechać”
organizmu i pozwolić mu dać z siebie
więcej.
Zima to najgorszy okres dla biegających.
Zaczynają się schody. Kapryśna po-
goda, coraz krótszy dzień, mniej mo-
tywacji do wyjścia z domu. Ale czy
koniecznie musi być to martwy sezon dla
biegaczy? Wcale nie. Każdy wie, że odcię-
cie od środka uzależniającego skutkuje
rozdrażnieniem, złym samopoczuciem.
Mimo, że pogoda nie zachęca do tego, by
wyjść na zewnątrz, nie oznacza to, że nie
ma innej opcji.
Zimą, zamarznięta trasa i warunki
pogodowe najzwyczajniej uniemożliwiają
szybkie bieganie. Jednak w tym okresie
nie liczy się tempo, a dystans, czer-
panie pozytywnej energii z biegania
w jeszcze większym stopniu. Poza tym,
bieżnia, rowerek stacjonarny czy orbi-
treki na siłowni mogą spełniać rolę
zastępczą w tym okresie. Na pewno dla
tych, którzy nie biegali nigdy, nie będzie
to odpowiedni czas do wybiegnięcia
spoza czterech ścian, ale wiosna tuż za
rogiem - „Czas jednak też biega. Nie-
stety, bez przerwy: nigdy nie odpoczywa
i nawet na moment nie zwolni. Nie
pozostaje nic innego jak zostawić go
w tyle”. Może warto jednak zmobilizować
się do wysiłku, by potem żyć dłu-
żej i zdrowiej w świetnej kondycji.

Ewelina Januszko
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Siódma, dzwoni budzik. Musisz szybko
wstać żeby zdążyć zjeść śniadanie,
przygotować się do szkoły i przypomnieć
sobie jeszcze szybko wiadomości
na biologię: "Karol Darwin rozpoznał
zagadkową naturę systematyczną skoru-
piaków wąsonogach" (podręcznik dla 2
klasy od biologii, zakres podstawowy,
strona 64). Powtórzysz sobie to jeszcze
pięć razy w drodze do szkoły,
ale i tak za dwa, trzy dni nie będziesz o
tym pamiętał.

Koniec lekcji. Dziś wypadło ci 99 włosów,
doszły dwie trójki, but za "akty-
wność", jesteś dzień bliżej śmierci
i nie spełniłeś jeszcze żadnego ze swo-
ich marzeń. Ale już, koniec zbędnego
rozmyślania. Trzeba szybko zjeść obiad,
zrobić mocną kawę i zacząć codzienny
rytuał: historia, biologia, fizyka, matem-
atyka, geografia. Przyswojenie wszys-
tkiego na następny dzień jest teraz twoją
misją. Pamiętaj o tym, żeby poprawić
dzisiejszą jedynkę. Nie można sobie
powolić na zbyt wiele luzu, co je-
śli dołączy do niej kolejna? Za oknem już
ciemno, a ty czujesz jakby w żyłach zami-

"Szkoła powinna dążyć do tego,
by młody człowiek opuszczał ją

jako harmonijna osobowość,
a nie jako specjalista"

Albert Einstein

Jest już po trzeciej nad ranem, za kilka
godzin sprawdzian z biologii i nieza-
powiedziana kartkówka z niemieckiego.
Trzeba też przypomnieć sobie wzory
z matematyki i orientować się co było na
ostatnich trzech lekcjach historii (około
60 stron w podręczniku). Dobrze, że nie
zadała nic z fizyki, bo chyba nie zdążyłbyś
do rana.

Kawa wystygła. Trzeba zrobić kolejną,
najlepiej dwie naraz, żeby nie marnować
czasu. Jeszcze ostatni raz przeczytasz
o zwycięstwie polskiej husarii pod
Kircholmem i wreszcie pogrążysz się na
cztery godziny w upragnionym śnie.
Przeciętny nastolatek potrzebuje przyna-
jmniej ośmiu godzin snu, ty ma-
rzysz przynajmniej o sześciu. Czasami
się udaje, ale tylko w środy, kiedy naj-
mniej zadają.

Kofeina
fot. Daria Bojówka
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ast krwi płynęła ci kofeina. Nie, nie...
Obudź się, jeszcze dużo przed tobą. Ale
kiedy ostatni raz robiłeś coś, co naprawdę
lubisz?

Tak powinien wyglądać przeciętny dzień,
przeciętnego ucznia liceum. Każdy dzień.
Przecież weekend to najlepszy czas
aby "spokojnie" i dokładnie przygo-
tować się na poniedziałkowe zajęcia.
Chętni mogą już zacząć czytać lekturę
(powinni, bo później może nie być czasu).
Harmonogram dnia nie jest rozbu-
dowany, dlaczego więc czas tak się dłuży?
Dlaczego uważasz naukę za przykry
obowiązek? Jesteś kujonem, który za-
kuwa, zalicza i zapomina? Gdybyś
pamiętał wszystko to, o czym czytałeś
po 20 razy w podręcznikach byłbyś alfą
i omegą. Każdy mógłby nią być.
Ale przecież od dziecka marzyłeś, żeby
zostać pilotem.

Na stu humanistów dwadzieścia procent
znajdzie pracę, a na stu matematyków,
osiemdziesiąt. Weź udział w wyścigu
szczurów!

Wolisz język polski, ale kraj potrzebuje
inżynierów. Czy porywać się na coś
w czym nie jesteś nawet dobry? Tak
ułożony świat byłby nudny. Pogoń
za pieniądzem, zmusza nas do podję-
cia nauki i kształcenia się często
w kierunkach, które całkowicie mijają
się z naszymi zapatrywaniami na ży-
cie. Świat, którym rządzi pieniądz wzbu-
dza w nas strach przed przyszłością.

Tak naprawdę brakuje szalonych
naukowców, których dziś spotkasz już

tylko w kreskówkach.

Na pewno niejedna humanistka marzyła
o karierze modelki, ale licealny kolega
Stres zostawił ślady na jej twarzy,
nieprzespane noce - worki pod oczami,
a litry kawy zatruły organizm.

Podjęcie ryzyka jest trudne, ale życie
ma się tylko jedno.

Każdy z nas odczuwa powołanie, jeden do
tańca, drugi do sztuki, trzeci
marzy o karierze polityka. Rozwijanie
tych pasji równocześnie z nauką
w liceum jest możliwe, ale robiąc te dwie
rzeczy naraz nigdy nie będziemy
mogli poświęcić się temu, co kochamy
w stu procentach. Te sto procent
to przyszłość o jakiej każdy z nas ma-
rzy - kariera reżysera, piłkarza, filozofa
czy malarza. Żyjemy w czasach, które
pośród komercyjnego kiczu skumulo-
wały wszystko, co najlepsze, czerpiąc
źródła z poprzednich lat.

Stoimy na drodze rozwoju. Możemy iść
do przodu, ulepszyć nasz świat,
spełnić marzenia, lecz stoimy w miejscu.
To wina systemu. Ale nie możemy
się poddawać. Musimy wierzyć w swoje
marzenia bez względu na to, co
sądzą o nich dorośli. Nie bądźmy bierni.
Realizacja naszych marzeń to przyszłość
następnych pokoleń.

Uczmy się, ale karmy zarówno umysł jak
i serce. Świat nie potrzebuje klonów.
Klony nie wprowadzą niczego nowego.
To właśnie różnorodność i kreatywność
jest kluczem do ewolucji. Pozwól
więc rozwinąć skrzydła swojej nieza-
leżności.

Daria Bojówka

a
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“Zanim Bóg ukończył wielkie dzieło
stworzenia i ulepił z gliny człowieka, zwró-
cił się do wiatru południowego słowami:
uczynię z ciebie stworzenie, w które włożę
potęgę i chwałę moich przyjaciół a poniże-
nie nieprzyjaciół moich. 
Wiatr odpowiedział: - Stwórz. Wtedy wziął
Bóg garść wiatru i stworzył zeń konia. 
- Ja ciebie stwarzam koniem i nazywam
arabskim. Przywiązuję dobro i szczęście do
kosmyka twojej grzywy nad czołem (...)
moc będzie z tobą gdziekolwiek byś się
znalazł"

Nie ma dnia spędzonego z koniem, 
w którym nie przypomniałabym sobie
tego fragmentu. Zaczęło się jednak 
od zwykłej nudy. Szkoła, komputer, 
znajomi, ewentualnie inne codzienne 
zajęcia. Zawsze patrzyłam z podziwem 
na kolegów, którzy mieli swoje zaintere-
sowania. Często zadawałam sobie mnóst-
wo pytań, tj.: "Dlaczego ja 
nie umiem robić wielu rzeczy, tak jak
ona/on?", " Czy ja kiedyś też będę w czymś
tak dobra?". Jednym słowem dzie-
cko z problemem oraz z wielkim marze-
niem.  Robić coś i być w tym dobrą, 
jeśli nie najlepszą. Rozwijać swoje  ambi-
cje. Marzenie to z czasem ewoluowało, 

ale o tym później.
Nigdy nie przypomniałam sobie dlaczego
akurat konie. Z jakiego powodu 
tamta stajnia i co spowodowało, że tak
właśnie się to potoczyło. Na początku była
wstrętna, śmierdząca stajnia oraz wielkie,
czterokopytne stworki, które wiecznie
mnie podgryzały. Jeszcze te wyjątkowo
złośliwe, które opluwały bezczelnie prze-
chodniów. Jak każdy początkujący zaczy-
nałam od mycia, czyszczenia (nie zawsze
koni), zamiatania i innych średnio przy-
jemnych czynności. Tylko wytrwali prze-
chodzą przez tę część jeździectwa. Ten
pierwszy etap nazywany jest przez nas 
"poświęceniem stajennym". 
Było naprawdę ciężko. Teraz po latach
przyznaję się bez bicia, że nie dałam rady.
Do stajni wróciłam przypadkiem...
Wakacje. Jedna jazda, góra dwie, tylko 
dla przypomnienia sobie jak to jest.
Powtarzałam to do znudzenia, aż do-
jechałam do stajni “Kaja” w Grzybowie.
Tam ją zobaczyłam - Fiordkę, która
zabójczym wzrokiem patrzyła na mnie za
to, że przerwałam jej obiad swoją 
wizytą. Pierwsze podejście - wsiadłam
i zaraz spadłam. Następnych prób 
w ciągu godziny miałam trzyna-
ście, co wytworzyło miedzy nami silną

14

Żyjemy  tym,
co kochamy.
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przed siebie pokonując bariery. A kto 
tego nie zaznał, mógł niejednokrotnie
obejrzeć film, w którym widział galopu-
jącego  konia - zazdrość wierciła mu
dzurę w brzuchu. Nie ma wspanial-
szego kompana na świecie niż oddany,
wierny, litościwy koń, który wybacza
wszystko, a ponadto pomaga odnaleźć
sens życia. Gdy wiele znanych mi osób
wpadało w złe towarzystwo, to 
wracając do stajni przechodzili rekon-
walescencje i żyli dalej. 

W pełni energii i z planami na
przyszłość, z ambicjami i wielkim 

sercem do zwierząt.

Jazda konna to niezwykle elegancka
dyscyplina sportowa. Wymaga od jeźdźca
zarówno schludnej prezencji, jak 
i pięknej postawy moralnej i samodyscy-
pliny przede wszystkim. Wytrwałości, 
ale i łagodnego  charakteru. Ambicji, 
ale i cierpliwości. Sport ten wymaga
sporego zaangażowania zarówno emocjo-
nalnego, jak i dużej porcji czasu poświę-
canego koniom. Również wielkiej pasji 
i chęci nauki. Koniarze uczą się całe życie,
a zapytany o swoje umiejętności doświad-
czony jeździec odpowie niczym St.Breza
"Żaden dobry jeździec, który swoją sztu-
kę posiadł należycie, nie ma siebie za
doskonałego." To najpiękniejsza cecha
wyniesiona  z tej dyscypliny - pokora.
Jeździectwo nauczyło mnie wielu rzeczy 
i wiele mi pokazało. Jest też coś czego
nigdy nie zapomnę, taka własna lekcja
do końca życia, którą chcę przekazać
dalej. Więcej wart jest koń, który powoli
do Ciebie przychodzi, niż ten, który
galopem ucieka. 

więź rywalizacji. Ona złośliwa, domi-
nująca i choć zasadniczo 158cm w kłębie
dla konia to malutko, przewodniczyła
stadu. 
Jak się potem okazało, pokierowała 
nie tylko swoim stadem ale i moim
sercem. Okazywałyśmy to sobie różnie.
Kopnięcia, tupania, nieposłuszeństwo 
i inne cudaczne sceny, typu ganianie 
po padoku z dzikim rżeniem...
Dokuczliwe oczywiście. W końcu jednak
złamała się i musiała przyznać, 
że wygrałam. Stanęła przede mną i spuś-
ciła głowę, mówiąc jakby: “Tak Kamila,
nie zostawię cię już. Dałaś mi swoją
miłość, a ja Ci dam  siebie.” 

Ten gest zrozumiałam od razu, gdyż jak
mawiano "Dobry trener słyszy, gdy koń
do niego mówi. Wielki trener słyszy
nawet jego szept", a ona krzyczała do
mnie, dziękując mi za to że jestem.
Późniejsze wydarzenia pomijam. Ważna
była moja rosnąca pasja do jeździectwa 
i nie gasnąca miłość do mojej Firodki.
Stajnia jest miejscem, które uczy podej-
mowania dorosłych decyzji. Chcąc nie
chcąc, młodzież  trafia w wiecznie 
tkwiące w konfliktach towarzystwo i zmu-
szona jest opowiedzieć się za którąś
stroną. Tak jest od zawsze. W wyniku 
takich, a nie innych wydarzeń zmuszo-
na byłam zostawić Fiordkę, jednak nie
przestałam jeździć. Kupiłam konia,
następną wredną klacz, choć wiedziałam,
że to nie będzie to  samo. Teraz rozwijam
siebie. Z większym bagażem doświadczeń
oraz nowymi poglądami, staram się
kierować sercem, a nie rozumem, bo to
rozum  doprowadził do utraty ukochanej
przeze mnie istoty.
Moja historia to i tak zbyt malo, aby
zrozumieć jeździectwo - trzeba pojąć
emocje kierujące końmi. Wie to ten, kto
widział wiatr w końskiej grzywie i gnał Kamila Osiej
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Pierwsza myśl, kiedy wstaje Pani rano?
O Boże...

Rzecz, bez której nie może się Pani obe-
jść?
Na pewno nie potrafię się obejść bez
muzyki i bez poczytania czegoś.

Jak zareagowała Pani na wiadomość, że
zostaje Pani wicedyrektorką?
Byłam bardzo zaskoczona.

Czy są tematy, o których obawia się
Pani rozmawiać z młodzieżą?
Nie ma takich tematów. Są chwile, gdy w
rozmowie trzeba być wyjątkowo delikat-
nym, bo temat jest np. bolesny dla ucz-
nia. Wtedy trzeba ostrożnie pytać i
uważać, o co pytamy. Ale trzeba rozma-
wiać.

W dobry nastrój wprawia mnie...?
Muzyka albo dobry film. Najlepiej taki,
który już wcześniej widziałam i wiem, że
na pewno poprawi mi nastrój.

Ulubione danie?
Makaron.

Jak w podróż to tylko...?
...do Anglii

Najbardziej motywuje mnie?
Poczucie niedoskonałości.

Optymizm czy realizm?
Realizm z przewagą pesymizmu.

Lubię kiedy...
...jest wszystko w porządku, kiedy wszy-
scy moi najbliźsi są zdrowi, kiedy jestem
spokojna, że w pracy jest wszystko zro-
bione tak jak trzeba i mam trochę 

czasu dla siebie.

Ulubiona słodycz?
Nie przepadam za słodyczami.

Nigdy nie zapomnę?
Pierwszych godzin spędzonych w
Londynie.

W dzieciństwie kolekcjonowałam?
Pachnące papierki z gum do żucia
Donald.

Kino czy teatr?
Kino.

Wierzę, że...?
...to jaka jestem i kim jestem, jest dobre.

Widziała Pani krasnoludki?
Ojj, nie raz.

Trzy ulubione słowa?
Dwa - anioł i przepraszam.

Ulubiony dzień tygodnia?
Właściwie to niedziela.

Lato czy zima?
Zdecydowanie lato!

Jeden dzień w roku na który czeka Pani
z niecierpliwieniem?
Jak powiem, że to zakończenie roku
szkolnego, to będzie źle?

Pociąg czy samolot?
Nie znam nikogo kto by tak bardzo bał
się latać samolotem jak ja.

Chciałabym...
mieć święty spokój.

rozmawiała: Ewelina Januszko 
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Wyobraźmy sobie dom rodzinny:  miejsce
wypełnione miłością i radością, dające
poczucie bezpieczeństwa, oaza zacisza 
i spokoju; kochająca się rodzina zawsze
wspólnie radząca sobie z problemami;
dorastające, pełne energii dziecko oraz
rodzice – wzór do naśladowania, men-
torzy dla swoich pociech. Któż by nie
marzył o takiej rodzinie? Jednak rzeczy-
wistość bywa okrutna. Często, nawet tuż
za ścianą obok odgrywa się dramat. 
W wielu rodzinach zamiast  miłości 
i szczęścia główną role odgrywa strach,
smutek i przerażenie na czele z przemocą,
a każdy powrót  do domu budzi niechęć 
i lęk. 
Słownik PWN tłumaczy przemoc jako:
„przewagę wykorzystywaną w celu narzu-
cenia komuś swojej woli, wymuszenia
czegoś na kimś” Wyróźnia jej trzy formy:
fizyczną (bicie, kopanie, itp); słowną
(przezywanie, wyśmiewanie, grożenie);
przemoc bez użycia słów i kontaktu fizy-
cznego (wrogie gesty, miny, izolowanie,
manipulacja).
Wszystkie te formy możemy doskonale

zaobserwować w filmie Sławomira Fabi-
ckiego pt.: „Męska sprawa”, który swoją
tematyką porusza problematykę przemo-
cy w rodzinie.  Film w sposób realny i dra-
matyczny przedstawia historię 13-let-
niego chłopca o imieniu Bartek wycho-
wującego się w bezwzględnym, okrutnym
świecie dorosłych, gdzie głód, bieda, prze-
moc i upokorzenie są na porządku dzien-
nym. Jedynym źródłem dochodów jego
czteroosobowej rodziny, są zarobki jego
matki, która zajmuje się składaniem plas-
tikowych lalek. Największe upokorzenie
dotyka Bartka ze strony ojca. Dorosły,
sfrustrowany, bezrobotny mężczyzna,
który był niegdyś piłkarzem, swoje
niepowodzenia odreagowuje na synu.
Chłopiec za wszelkie, nawet niewinne
przewinienia ponosi surową karę – ojciec
okłada go metalową rurką.  Bartek ze stra-
chu i wstydu stara ukryć siniaki na ple-
cach będące oznaką siły i władzy ojca oraz
rezygnuje z gry w szkolnym klubie
piłkarskim. Chłopiec w żaden sposób nie
chce być uznawany jako ofiara i w obawie
przed wyśmianiem w środowisku rówie-

WWOORRLLDD  IISS  RRUULLEEDD  BBYY  VVIIOOLLEENNCCEE
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stał przedstawiony narastający strach 
w oczach dziecka, które wypełniają się
łzami. W tym samym czasie tata uważnie
słucha, choć nie uwidacznia się jeszcze 
w nim agresja. Ojciec ze spokojem zaj-
muje się swoimi sprawami. 
Druga faza charakteryzuje się użyciem
siły - rodzic z premedytacją zadaje bo-
lesne ciosy chłopcu nieradzącemu sobie
z bólem. Przestraszona i bezsilna matka
ucieka w głąb domu, aby nie być świad-
kiem zdarzenia i nie słyszeć krzyku chłop-
ca. Po dokonaniu aktu przemocy, ojciec
beznamiętnie wychodzi z domu pozo-
stawiając zapłakanego syna z nowymi
siniakami. Opawca nie przyznaje się do
błędu ani nie przeprasza chłopca, a swoje
poczynania uważa za całkiem normalne 
i niegroźne.
Przemoc fizyczna pozostawia nie tylko
ślady cielesne, ale przede wszystkim od-
działuje na psychikę człowieka pozo-
stawiając bolesne, niezapomniane blizny
w postaci przykrych wspomnień. To, jaki-
mi jesteśmy ludźmi zawdzięczamy wzor-
com wyniesionym z domu rodzinnego.
Przemoc zaznana w okresie dzieciństwa
wpływa negatywnie na kształtowanie się
wielu cech osobowości. „Dzieci wciąż
krytykowane - uczą się potępiać. Dzieci
wychowywane w atmosferze wrogo-
ści - uczą się walczyć. Dzieci wzrastające
w strachu - uczą się bać. Dzieci, 
które spotykają się z politowaniem - uczą
się użalać nad sobą. Dzieci bezustannie
zawstydzane - uczą się poczucia winy.”
Dlatego każdy z nas powinien jak najszy-
bciej reagować na przejawy agresji, gdyż
ma ona wpływ na egzystencje często wielu
ludzi i odbiera im szanse na spokojne
życie.

śniczym przejawia agresję. Ojciec został
przedstawiony jako główny sprawca prze-
mocy w rodzinie.
Jedną z wielu przyczyn agresji rodzica 
w stosunku do dziecka jest próba
odreagowania na stres, tłumaczona
niejednokrotnie jako sposób dobrego
wychowywania i radzenia sobie z proble-
mami. Jak powiedział A.Einstein: „Prze-
moc niekiedy pozwala rozprawić się szy-
bko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest
zdolna czegokolwiek stworzyć.” W wy-
padku rodziny Bartka, przemoc stanowiła
przeszkodę w dążeniu do miłości i silnej
więzi między ludzkiej, z którą nikt nie
umiał sobie w żaden sposób poradzić. 
„Tam, gdzie jest niesprawiedliwość, gdzie
jest przemoc, zakłamanie, nienawiść,
nieszanowanie ludzkiej godności, tam
brakuje miejsca na miłość, miejsca na
serce, na bezinteresowność, na wyrze-
czenia.” Te zjawiska pojawiły się w rodzi-
nie Bartka. Jego rodzinny dom nie dawał
mu poczucia bezpieczeństwa, pewności
jutra i świadomości, że jest kochany.
Niemal codziennie spotykał się z prze-
jawami agresji i nienawiści, co uniemożli-
wiało mu spokojny rozwój i beztroskie
dzieciństwo.
Jeżeli natomiast chodzi o przemoc, 
możemy wyróżnić jej trzy fazy cyklu:
- narastające napięcie i agresywność
sprawcy; irytacja każdym najmniejszym
drobiazgiem.
- gwałtowna przemoc, niekontrolowane
wybuchy agresji; rozładowanie napięcia
poprzez  niekontrolowane użycie siły.
- poczucie winy odczuwane przez spraw-
ce, skrucha, próba usprawiedliwienia się.
W wypadku ojca Bartka wykluczona była
ta ostatnia – „czas na skruchę”. Pierwsza
faza to “spowiedź” chłopca, który mówi
ojcu o swoich postępkach czytając uwagi 
z dzienniczka. W filmie doskonale zo-
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WORLD  IS  RULED  BY  VIOLENCE

Beata Sawicz
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Do przyjaciela

W pustce ciszy staczają się po policzkach
Przez chwilę jeszcze płyną po Tobie
Ostatni raz cię całują 
I już przemierzają powietrzny szlak
Za chwilę rozbiją się o podłogę
Zginą na zawsze

Jeszcze ostatkiem sił łamią pustkę ciszy
Ostatkiem sił wymierzają cios podłodze

Słyszę ich rozpacz
Chyba mnie wołają...
Tak! Wołają, bym usłyszał, że płaczesz
Że potrzebujesz ramienia na którym można
się oprzeć
Które można pokochać
Które można przyjąć bez dylematu

Będę więc twoim ramieniem
Chcę zjednoczyć się z twoimi łzami
Spadać na podłogę i krzyczeć przed śmiercią
Do tych wszystkich, którzy śpią
Do ludzi, którzy boją się łez
Że to przecież ludzkie

Przyjaciel nie może nigdy pozwolić na to, by
łzy rozkruszyły tak drogie mu serce.

Anonim

miało nasunąć odbiorcy refleksje
związane z kruchością życia oraz z tym, że
czasem w naszej egzystencji przychodzi
chwila, gdy możemy stanąć, przemyśleć i
zmienić to, na co jeszcze nie jest za późno.
Myśl płynąca ze spektaklu pod osłoną
sądu ostatecznego w towarzystwie muzyki
klubowej nie oddała niestety mądrości,
którą chciano nam przekazać. Fabuła
została przedstawiona w sposób niejasny,
mimo użycia kolokwialnego języka. 
Każda kolejna scena tak naprawdę nie
ukazała niczego nowego. A jak nietru-
dno się domyślić, młodzież oczekuje
zwrotów akcji, ciekawych anegdot,
lekkiego humoru i zaskakującej puenty.
Niestety, ani postać Boga, którego przed-
stawiono jako kobietę w wolnej
chwili oglądającą sceny wojenne, ani
świętego Piotra, który z kolei był
nieporadnym błaznem, nie dodała
odrobiny uroku całości. Za plus można
uznać fakt ciekawego przedstawienia
życia pośmiertnego, jako luźnego przeglą-
du swoich dotychczasowych czynów.
Podsumowując, aby zrozumieć, co napra-
wdę chciano nam przekazać potrzebo-
wałam kolejnych kilkunastu minut po
zakończeniu występu. Jednak gdybym
jeszcze raz miała możliwość zainwestowa-
nia w takowe zajęcia edukacyjne z przy-
jemnością zostałabym w szkolnej
ławce.

Ars Poetica

Karolina Zybert

““II  TTwwoojjee  ppiięęćć  mmiinnuutt””
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oraz poprzez ruchy mięśni twarzy - jest
dla  niej masażem. Niestety, by doznać
uroków masażu na pozostałych częściach
ciała, trzeba pójść do salonu odnowy.
Powstała nawet najzabawniejsza terapia
leczenia zwana gelotologią. Przedstawi-
cielami tej metody są np. lekarze prze-
brani za klaunów rozśmieszający dzieci 
w szpitalach. Śmiech sprzyja nie tylko
rozwojowi ciała, ale również kariery.
Zjednuje akceptację otoczenia, zmniej-
sza nieśmiałość, łagodzi lęki. Ludzie 
z poczuciem humoru są bardziej kreaty-
wni, mają lepsze relacje z innymi osobami
w pracy. Aż 96% amerykańskich szefów
firm bardziej wierzy osobom z poczu-
ciem humoru i chętniej je zatrudnia. 
W Europie Zachodniej pracodawcy
coraz częściej organizują dla pracowni-
ków kursy rozwijające poczucie humoru.
Jest też elementem integrującym środo-
wisko. Inne badania w Stanach Zjedno-
czonych wykazały, że po obejrzeniu
wesołego filmu wskaźniki przygnębie-
nia zmalały o 98%, zmęczenia o 87%, 
a gniewu o 75%.
Tak więc śmiech jest lekarstwem na
wszystkie nasze zmartwienia. Jeśli
chcecie wypróbować chociaż jedną 
z możliwości śmiechu albo po prostu
macie dziś zły dzień, to z własnego
doświadczenia proponuję Wam obejrzeć
jakąś komedie, skecz Monty Pythona albo
mecz naszej reprezentacji w piłkę
nożną.

Śmiech jest nieodłącznym elementem
ludzkiego życia. Śmiejemy się w domu, 
w szkole, w pracy.  Przy okazji tego ostat-
niego można podzielić śmiech na spon-
taniczną reakcję układu nerwowego,
która nie jest zależna od naszej woli 
oraz na działanie wymuszone (śmiech
z dowcipu szefa). Na temat tej reakcji
naszego organizmu odkryto wiele zaska-
kujących faktów.
Nikt nie zastanawia się ile jest prawdy 
w przysłowiu ,,Śmiech to zdrowie’’, a jest
jej sporo. Podczas śmiania się wdychamy
więcej powietrza, co lepiej dotlenia nasze
komórki. Wpływa on również na mózg
koordynując pracę lewej i prawej półkuli
mózgowej. Tak więc my, uczniowie,
śmiejemy się na lekcji by polepszać pracę
swojego mózgu, a nie by przeszkadzać
nauczycielowi. Kolejnym organem, na
który śmiech pozytywnie wpływa jest
serce. Zostaje przyspieszone bicie serca,
co poprawia krwioobieg. Potrafi on
również zmniejszać ból. Mimo, że nie jest
Ci do śmiechu, gdy nie możesz nawet my-
śleć przez okropny ból zęba, powinieneś 
w mig zacząć się śmiać, a gehen-
na powinna się zmniejszyć. Powodem
tego są wytwarzane endorfiny, czyli
hormony szczęścia. Podczas śmiania 
w pewnym stopniu ćwiczymy mięśnie
głowy, ramion, rąk i nóg, co może być
wymówką szkolnych komików na lekcji
wf-u. Jest on również błogosławieństwem 
dla kobiet, ponieważ wpływa pozytywnie
na odchudzanie przyspieszając trafienie

fot. Karolina StępieńŚMIESZNA SPRAWA

Wojciech Czepulonis
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U: To powiedz
N: Nie powiem.

N: Na ósmej godzinie to widzę, że się już
przepalacie.

(Podczas omawiania sonetów)
N: Stasinek, o swojej Laurze opowiesz
koledze na przerwie. 

N: Skąd ta banicja Twojego miejsca?

(Z klasówki o romantyzmie humana)
U: Mickiewicz pisał Stepy Amerykańskie, a
Soplica był żołnierzem na zachodzie
Europy.

N: Przemieszczasz się jak zdelokalizowany
elektron.

U: Co z naszymi sprawdzianami?
N: A toczą się...

U: “Mussen” ma trzy “s”?
N: Oooo.. Nie, dwa. Rozmnożyły się na
lekcji.

N: Nie można być trochę w ciąży.

N: Czyj to telefon dzwoni?
U: P-A-N-I ! 

(O wątłym kwiatku)
N: I co z nim zrobimy?
(chwila ciszy)
N: Trudno, będziemy
patrzeć na jego agonię.
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Muminkówszalona strefa

N - nauczyciel
U- uczeń 

(A propos wzięcia wyrażenia alge-
braicznego w nawias)
N: Proszę to ojajować.

Odpowiedź ucznia na zadane pytanie:
U: Przepraszam, nie słyszałem, bo
smarkałem.

U: Jezu, ja!
N: Nie, Twoja koleżanka odpowie, bo Ty
teraz rozmyślasz o Jezusie, ja nie mogę Ci
przeszkadzać - to ważne jest.

N: Ty małpo przeszkadzająca!

N: Ktoś się śmieje?
U: Katar ktoś ma.

U: To jest czarna murzynka.

(Słowne przejęzyczenie ze strachu przed
odpowiedzią):
U: Nie me nie !

N: To, co wam teraz powiem to będzie
wszystko kłamstwo i nieprawda, ale
może wam to uratować kiedyś życie.

N: Co żujesz?
U: Nic.
N: To wypluj, zobaczymy to nic.

(Uczeń zapytany na lekcji)
U: Ale o co chodzi?
N: Ja wiem o co chodzi.

Ale urwał !
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““CChhłłóódd  zzmmyyssłłóóww  nniiee  pprrzzeesszzkkaaddzzaałł  bbyynnaajjmmnniieejj  rroozzppaallaaćć  ssiięę  ggłłoowwiiee”
Claude Crebillon
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