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Wstêpniak, czyli artyku³ mówi¹cy  o
tym, co bêdzie w danym numerze. Czyli
artyku³ tzw. “powitalny”: ‘czeœæ wszys-
tkim, jak siê macie coœtam barabara’.
Czyli NIE artyku³ przewodni numeru,
ten najwa¿niejszy, z pierwszej strony. A
piszê to wszystko dlatego, ¿e niedawno
us³ysza³am w³aœnie t¹ drug¹ wersjê.
Szczerze mówi¹c, trochê mnie to wybi³o
z rytmu: gdyby tak by³o, to przez ostat-
nie osiem (czyli od pocz¹tku powstania
gazetki) wstêpniakiem nazywaliœmy nie
ten artyku³, co trzeba! Uda³am siê wiêc
do fachowca, czyli po prostu dzien-
nikarza, który mnie uœwiadomi³: tak,
wstêpniak to jest to, co w tej chwili
piszesz. Uf.
Teraz z czystym sumieniem mogê prze-
jœæ do “czêœci w³aœciwej wstêpniaka”.

Witajcie smutni Hoffmaniacy! Priwiet
wszystkim zapalonym klasówkowiczom
i referatowcom! G(B)uten(m) (w)
Morg(d)en(ê) wielkim ambicjom, bur-
zom mózgów i dymi¹cym czachom!!!
Jak tam wasze depresje i lokalne do³ki?
Mam nadziejê, ¿e “szko³a w³aœciwa”
jeszcze Was doszczêtnie nie wypali³a i
macie jeszcze si³ê oraz troszeczkê
dobrego humoru, bo macie w ³apkach
dziewi¹ty niepowtarzalny numer
Anytena! Mam nadziejê, ¿e przyda siê na
przerwach – w koñcu bêdziecie mieæ co
czytaæ w przerwach spisywania matmy i
gor¹czkowego przegl¹dania notatek z
polskiego. Ludziaki! Przerwa jest dla
was nie po to, ¿eby siê uczyæ (niestety
widzê, ¿e robicie to na³ogowo...).Dlatego
og³aszam manifest: Na przerwach gazeta

w ruki, a zeszyt w k¹t! No, i tak ma byæ.
Po krótkim przywitanku, czas na ma³e
co nieco o samym nr 9. Pojawi³y siê
dwa nowe dzia³y: naukowy i o harcerst-
wie. Poza tym znajdziemy wiele innych
artyku³ów, które mam nadziejê Was
zainteresuj¹. Cosik o otrzêsinach i
nowej maturze. 
W tej chwili nie pozostaje mi nic innego,
jak powiedzenie Wam kilku mi³ych
s³ów: PISZCIE TEXTY, DO JASNEJ
C....!!!!!!(dlaczego Qczna ba³a siê
napisaæ “ciasnej”? przyp. red.) Mam
nadziejê, ¿e popieracie moj¹ opinie, ¿e
fajnie by by³o, gdyby gazetka dalej ist-
nia³a.
Poza tym: mi³ej lektury!

Qczyna

Wstêpniak prawdziwy

Witam ponownie w nieco opóŸnionym listopadowym numerze Anytena. Przyznaje siê, ¿e to czêœciowo przeze mnie, ale te¿
przez was, bo nie piszecie artyku³ów i musimy sami coœ pisaæ (a moje texty powstaj¹ bardzo d³ugo i nie s¹ najwy¿szej jakoœci,
co potwierdzi te¿ moja polonistka ;-). No ale nie o tym mam pisaæ. Nowoœci jest ma³o, wiêkszoœæ to stare nowoœci:

−−>> Dzieñ otwarty odby³ siê, jak zwykle, w pierwszy czwartek miesi¹ca (czyli 2 listopada) w godzinach 17.00-18.00.
Nastêpny planowany jest na 7 grudnia w tych samych godzinach.
−−>> Sudniówka tu¿, tu¿. Klasy 4 zabra³y siê do jej organizacji. Uczniowie wymyœlili, ¿eby powierzyæ przygotowanie ca³ej
imprezy (oprócz dekoracji) firmie tym siê trudni¹cej. Obliczyli, ¿e kosztowaæ to bêdzie ma³o dro¿ej, ni¿ gdyby przygo-
towywali j¹ sami, a przy tym nie bêd¹ musieli siê bardzo wysilaæ. W sumie pomys³ dobry, tylko dla niektórych 50z³ nie zal-
icza siê do “ma³o dro¿ej”.
−−>> Jak ju¿ (chyba) wiecie mamy nowego przewodnicz¹cego szko³y. Jest nim pe³en zapa³u i energii uczeñ – Krzyœ Smólski.
Jego zapa³ i chêæ zrobienia czegoœ ju¿ zd¹¿y³y siê objawiæ. Mianowicie ów uczeñ zacz¹³ staraæ siê o organizacjê dyskoteki
ogólnoszkolnej (na sali gimnastycznej). Impreza mia³aby siê odbyæ 24 listopada lub 1 grudnia (pi¹tki). Nic jeszcze jednak
nie wiadomo. Krzyœ zacz¹³ dopiero rozmawiaæ z dyrekcj¹. Je¿eli imprezy nie bêdzie, to znaczy, ¿e mu siê nie powiod³o.
¯yczcie mu szczêœcia. (P.S. Na dyskotece bêd¹ grali (prawdopodobnie) DJ Wiêch i DJ SaW-X ;-).

Sawik

Osoby które napisa³y artyku³y do tego numeru i
nie ukry³y siê pod pseudonimami:

Agata Kamiñska
Krzyœ Smólski

Jan Go³¹b
Marek Górski

Katarzyna Wysocka 
Sylwia Golañska

Witek Za³oga

Osoby które napisa³y artyku³y do tego numeru i ze
strachu przed fanami ukry³y siê pod pseudonimami

Magdóha - Magda Rogowska
Rysiek - Ryszard Kostecki
Pavlo - Pawe³ Lubowiecki
Eryx - Eryk Kopczyñski

uczeñ œtaszica - Przemek Witrowy

LUDZIE PISZCIE TEXTY!!!!
Fakt, ¿e gazetka ma 22 strony a nie 16 nic nie 

znaczy!!

W tym miesi¹cu redakcja sk³ada siê z:
redaktor naczelny:

Qczyna - Karolina Kuczyñska 4C
redaktor sk³adacz:

Groch - Konrad Grochowski 2C
marketing men:

Sawix - Marcin Sawicki 3C

Co w szkole ππszczy?

Wielkie podziêkowania za wspó³pracê:
p. prof. Natorfowi za kopiowanie gazetki

oraz
Hance Szuszkiewicz za korektê textów
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Jest ciemna, ksiê¿ycowa noc. Kolejny
wybuch oœlepi³ mnie tak, ¿e zamkn¹³em
tak¿e trzecie oko. To ju¿ 15 eksplozja
odk¹d ukrywam siê w czymœ co kiedyœ
by³o kanalizacj¹ Wielkiego Miasta.
Przebywanie tu jest niebezpieczne
(g³ównie z powodu szczu…ehm, szeœ-
ciono¿no-czu³kowych stworzeñ z mack-
ami i jam¹ ch³onco-trawi¹c¹), ale i tak
jest tu lepiej ni¿ na powierzchni. Tam s¹
Oni. A Oni szukaj¹ Mnie, a Ja siê przed
Nimi ukrywam (kocham wielkie
litery!!). Zreszt¹ stosuj¹ dziwn¹ taktykê:
najpierw zrzucaj¹ ma³¹ bombkê na mias-
to, czekaj¹ na odpowiedŸ z Ziemi i po
naszych pukawkach schodz¹ na
pogorzelisko i szukaj¹ Tego.

No! 16 eksplozja, A! wiedzia³em, ¿e
Amerykañce jeszcze jedn¹
termoj¹drówkê gdzieœ trzymaj¹. No tak.
Ale to znaczy, ¿e jak siê przejaœni to Oni
przybêd¹. Mam wiêc ma³o czasu.
Chcia³bym napisaæ jak do tego
doprow…dosz³o. A wiêc:

Do pierwszego ¿ywego i niezmu-
towanego oraz umiej¹cego czytaæ
Cz³owieka, który spojrzy na tê kartkê!
Zaczê³o siê jak zwykle niewinne: Jasny
s³oneczny dzieñ, zielony park, nieziden-
tyfikowany pojazd kosmiczny z sil-
nikiem antygrawitacyjnym, struga
œwiat³a, sala doœwiadczalna… Naoko³o
mnie sta³o wiele ma³ych zielonych
ludzików. Przypatrywali mi siê z
zaciekawieniem. Jeden na chwilê przer-
wa³ aby siê najeœæ (spodem d³oni wessa³
najprawdopodobniej wodê z solami min-
eralnymi i przy
u¿yciu chlorofilu
zawartego w
skórze dokona³
fotosyntezy) po
czym powróci³ do
przygl¹dania siê
m n i e .
D e n e r w o w a ³ o
mnie to wiêc
postanowi³em siê
odezwaæ. Ale
poniewa¿ przed
startem (a mo¿e
jeszcze nie
l e c i a ³ e m ? )
wypi³em du¿o
roztworu H2O w
CO2 wiêc uda³o
mi siê tylko
p o r z ¹ d n i e …
P r z e p r a s z a m

zapêdzi³em siê. Ich reakcja by³a jednak
zadziwiaj¹ca. Otó¿ odpowiedzieli mi
czymœ podobnym. A dok³adniej zaczêli
prowadziæ dialog miêdzy sob¹
sk³adaj¹cy siê z beków w ró¿nej tonacji i
od czasu do czasu be³tów. T¹ konwer-
sacjê przerwa³o im wejœcie innego ludka
z czymœ, co przypomina³o karabin plaz-
mowy z jakiegoœ komiksu. Pierwsze co
zrobi³ to z otworu, przy u¿yciu którego
porozumiewali siê, wydoby³ g³êbokie
pierdniêcie, na co wszyscy wokó³ mnie
stanêli na bacznoœæ i wszed³ Ktoœ Wa¿ny
(os¹dzi³em to po tym, ¿e nios³o go 4
Wychudzonych a on by³ prze¿…fotosyn-
tezowany). Spojrza³ siê na mnie, na
swoj¹ d³oñ i bekn¹ na jednego ze swoich
podw³adnych, który gdzieœ pobieg³. Po
chwili wróci³ nios¹c coœ na poduszce. W
momencie w którym wydawa³o by siê,
¿e chce to daæ w³adcy wykona³ przedzi-
wny taniec na jednej nodze (wygl¹da³o
to tak, jakby siê potkn¹³), upad³ przede
mn¹  na twarz, a przedmiot rzuci³ na
moje kolana. Wygl¹da³ jak cukierek,
wiêc doszed³em do wniosku, ¿e po pros-
tu chc¹ mnie nakarmiæ, a ¿e by³em
strasznie g³odny to skonsumowa³em
cukierek na miejscu. Oni zamarli. Wtedy
wniesiona zosta³a najprawdopodobniej
¿ona (nie pytajcie jak rozpozna³em p³eæ)
Ktosia Wa¿nego, z takim samym
cukierkiem na palcu. Po chwili doœæ
dok³adnie przyjrza³a siê rêkom mê¿a i
wtedy siê zaczê³o! Z tonacji mo¿na siê
domyœliæ, ¿e by³y to najgorsze beko
bluzgi jakie zna³ œwiat. W powsta³ym

zamieszaniu postanowi³em siê ulotniæ.
Spokojnie wybieg³em wiêc z sali i
zacz¹³em intensywnie myœleæ. Kiedy po
piêciu minutach dobiega³em do czegoœ w
rodzaju okna, ju¿ domyœli³em siê co tam
siê sta³o. Otó¿ “cukierek” by³ najpraw-
dopodobniej obr¹czk¹ Wa¿nego, a ¿ona
w³aœnie mu teraz g³owê myje. Wyda³o
mi siê to zabawne aczkolwiek nasunê³a
mi siê inna refleksja, czy oni zauwa¿yli
ju¿ brak mojej osoby. Pierdz¹ca syrena
alarmowa udzieli³a mi odpowiedzi. Tak
wiêc dalej spokojnie pobieg³em wzd³u¿
linii okien z widokiem na Ziemiê w
pe³ni, w poszukiwaniu wyjœcia. Nagle
trafi³em na coœ co wygl¹da³o jak
wychodek. Postanowi³em zbadaæ go dla
dobra ludzkoœci. Kiedy zamkn¹³em
drzwi us³ysza³em trzask i poczu³em
przyspieszenie. Parê minut póŸniej tur-
bulencje, a potem gwa³towne uderzenie.
Obudzi³ mnie ¿o³nierz, który
wyt³umaczy³ mi, ¿e jestem w
Pentagonie, a rozbi³em siê w centrum
Nowego Yorku. Zacz¹³ zadawaæ wiele
mêcz¹cych pytañ, ale uratowa³a mnie
syrena alarmowa (tym razem nie
pierdzia³a). Otó¿ coœ podobno zniszczy³o
Nowy York, grupa ufoludków napad³a
jakiegoœ niewinnego faceta (by³ bardzo
podobny do mnie) i wk³adaj¹c rêce przez
gard³o stara³o siê coœ z niego wyci¹gn¹æ.
Gdy wyci¹gnêli jelito grube to przestali.
Znów powsta³e zamieszanie pomog³o mi
siê ulotniæ. Kiedy wyje¿d¿a³em
zobaczy³em pierwsze rozb³yski naszej
odpowiedzi. Potem wyparowa³

Waszyngton, a mnie coœ tak
oœwieci³o, ¿e zrobi³ mi siê guz
na czole (jak tylko zszed³ to
wyros³o mi oko). Trochê póŸniej
(kiedy zniszczono Moskwê)
zrozumia³em, ¿e Im chodzi o
mnie…

Niestety muszê koñczyæ. Oni
zbli¿aj¹ siê. Chyba znaleŸli
wejœcie do kana³ów. Pisk! Jakiœ
szczur oberwa³! O nie! AAA!
Gdzie ta ³apa…!
chrrrm…ble…sostaf to!!
A A A U U U U !
AAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaa

Autor naprawdê zd¹¿y³ to
zapisaæ.

Niestety nikt tego nie przeczy-
ta bo Ziemia zosta³a zniszczona
(chyba tak no nie???)

Groch

Jak rozpêta³em I wojnê kosmiczn¹.
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Mniejsza bram¹ wybieg³ koñ z
niecodziennym jeŸdŸcem. Krucze w³osy
dziewczyny rozwiane w morderczym
galopie tworzy³y d³ug¹ pelerynê.
Zapomnia³a ich zwi¹zaæ. Jecha³a, aby
zobaczyæ powracaj¹ca armiê. Armiê
przegranych bohaterów, ale mimo
wszystko bohaterów. Tak bardzo chcia³a
iœæ z nimi, by³a œwietnym wojownikiem.
Na pewno by siê przyda³a. Tylko tatuœ
tak nie uwa¿a³. Niech ich szlak trafi,
jeszcze poka¿e, ¿e umie o siebie dbaæ
sama. Garstka ¿o³nierzy nadci¹ga³a
pó³nocnym goœciñcem. Zaledwie kilku z
nich zna³a z dzieciñstwa. Reszta by³a
obca. Mo¿e dlatego, ¿e jej d³ugo nie by³o
w domu, wróci³a dwa dni przed wyrusze-
niem wojsk na pó³noc. Wtedy nie
zd¹¿y³a im siê przyjrzeæ. Teraz widzia³a
ich dobrze. Jeden z pierwszych
¿o³nierzy, chyba jakiœ dowódca spojrza³
na ni¹. Ciarki przesz³y jej po plecach.
Widzia³a go wtedy, nie by³ wodzem.
Teraz wywar³ na niej olbrzymie
wra¿enie. Jecha³ dumny, majestatyczny,
uœmiecha³ siê do towarzyszy, ale jego
oczy ci¹gle by³y smutne, obce, nieobec-
ne. Przejechali obok niej. Spojrza³ jej w
oczy, krótko i niedbale, ale tak g³êboko i
wnikliwie, ¿e odwróci³a wzrok.

* * *
Przyjêcie urz¹dzone na ich czeœæ wcale

go nie bawi³o. Uwa¿a³, ¿e nie ma siê z
czego cieszyæ. Nie umia³ siê skoncen-
trowaæ, ci¹gle siê rozgl¹da³, szukaj¹c nie
wiadomo czego. Mia³ chyba nadziejê, ¿e
znowu j¹ zobaczy. Tam na goœciñcu sta³a
taka pewna siebie, zaimponowa³a mu. I
by³a niezwykle piêkna, choæ strój
jeŸdziecki zas³ania³ jej walory, naprawdê
by³a piêkna. Do sali wesz³a królewska
para. Ko³o Hanei sz³a w³aœnie ona,
dziewczyna z goœciñca. D³ugie czarna
w³osy mia³ zwi¹zane teraz w kok.
Ubrana w d³ug¹ czarn¹ sukniê dumnie
kroczy³a przy swojej matce. Przyci¹ga³a
i skupia³a na sobie wzrok wszystkich
zebranych. Nie móg³ przestaæ na ni¹
patrzeæ. Zesz³a po schodach i stanê³a na
œrodku sali. Rozbrzmia³y pierwsze
dŸwiêki melodii, orkiestra by³a
naprawdê dobra. Taniec siê zacz¹³, nie
by³o szans, by z ni¹ zatañczy³. Nawet jej
nie zna³. 

Po kilku utworach instrumenty
zamilk³y, g³os zabra³ Subciuran:

- Zebrani goœcie, zebraliœmy siê tutaj
w okreœlonym celu. Jak wiecie niedawno
wrócili nasi ¿o³nierze znad pó³nocnej

granicy. Bronili tam tamtejszej ludnoœci
przed œnie¿nymi ludŸmi. Wprawdzie nie
uda³o siê pokonaæ ostatecznie œniegow-
ców, ale uda³o siê ocaliæ nasze wsie i
osady. Wróci³a ich garstka z tych, którzy
wyruszyli, a najbardziej zas³u¿onych
pragniemy odznaczyæ.

Ceremonia przebieg³a doœæ sprawnie.
Youki, el’Toman i Misza oraz kilku
innych dosta³o medale, z³ote liœcie odwa-
gi. Paru innych tak¿e wyró¿niono i
zabawa znowu siê zaczê³a. Teraz Youki
mia³ szansê. Podszed³ do niej i poprosi³
do tañca. Zgodzi³a siê, instrumenty
wyda³y z siebie spokojn¹ melodiê. Pod
jego dotykiem drgnê³a.

- Nie mieliœmy jeszcze, moœci rycerzu,
przyjemnoœci siê poznaæ – zuchwale
patrzy³a mu w oczy. 

- To prawda, nie dane nam by³o –
wyszczerzy³ siê Youki w zawadyjackim
uœmiechu – Ale mam nadziejê, ¿e da siê
to nadrobiæ.

- Jeœli tylko, waæpanku, zechcesz
uchyliæ tajemnicy i powiesz swe imiê. –
nie zamierza³a mu ust¹piæ.

- Nazywam siê Youki Pouki, syn
Yauna, ostatni spadkobierca B³êkitnego
Ostrza. 

- Ja jestem Zuzazin an’ de Subinan. Dla
przyjació³ Zuza. – powiedzia³a usatys-
fakcjonowana ma³ym sukcesem.

* * *
Nie mog³a przestaæ o nim myœleæ.

Nigdy wczeœniej siê tak nie czu³a, zafas-
cynowa³ j¹. Ostatnie dni by³y kompletnie
niedorzeczne. Najpierw ten bal, potem
spotkania w parku. Nie mog³a sobie na
coœ takiego pozwoliæ. Czu³a, ¿e ulega
dziwnemu, nieznanemu uczuciu. Chcia³a
mu siê poddaæ, aczkolwiek nadal siê
lêka³a, ca³y czas mia³a opory. Ale ju¿ nie
d³ugo... Musi odzyskaæ swoj¹
niezale¿noœæ, na powrót staæ siê dawn¹,
opanowan¹ Zuz¹.
Poka¿e temu kocha-
siowi, udowodni
sobie i jemu.

Wyzwa³a go na wyœ-
cig konny.
Przegrana z kobi-
et¹ bêdzie
wystarczaj¹cym
upokorzeniem
dla niego,
odechce siê
m u
a m o r ó w.
Tylko czy i jej siê odechce, i czy pow-

strzyma narastaj¹c¹ namiêtnoœæ. Na to
liczy³a...

* * *
Pêdzi³a jak szalona, Youki z trudem

dotrzymywa³ jej kroku. Zastanawia³ siê
tylko, co chcia³a tym osi¹gn¹æ. Jeœli
chcia³a siê zabawiæ jego kosztem to
pewnie jej siê nie uda. Nie da siê
wci¹gn¹æ w ¿adn¹ gierkê. Po wyœcigu
powa¿nie porozmawia z t¹ rozpieszc-
zon¹ pannic¹. Tymczasem pannica
zaczê³a mu uciekaæ. Popêdzi³ konia.
Nagle  Zuza tu¿ przed nim skrêci³a w
w¹sk¹ œcie¿kê. Zna³ t¹ drogê, wiod³a do
zwalonego mostu. Co ta wariatka robi,
bêdzie skakaæ? Youki by³ wœciek³y, prze-
cie¿ nie móg³ siê tak pomyliæ w ocenie
ksiê¿niczki. Przyspieszy³. Jego koñ by³
wykoñczony, bieg³ resztk¹ si³. Zza drzew
ukaza³ siê most. Youki w biegu chwyci³
lejce dziewczyny i zatrzyma³ oba konie.
Ma³o brakowa³o.

- Co ty robisz? Chcia³aœ siê zabiæ do
jasnej cholery?  Dobrze wiesz, ¿e byœ nie
przeskoczy³a – zrzed³a jej mina, tak,
urazi³ jej dumê. 

- Ale przy najmniej nie stchórzy³am,
jak ty. W ogóle nie masz pojêcia o
zabawie. Po co mnie zatrzyma³eœ, zajmij
siê sob¹. – ona te¿ trafi³a, mia³ jej
powiedzieæ, ¿e ba³ siê o ni¹?

- Jeœli g³upotê nazywasz odwag¹ to
jestem tchórzem. – podszed³ do niej i
patrzy³ prosto w jej piêkne oczêta. Nie
ustêpowa³a mu w spojrzeniu.

- Nie doœæ, ¿e jesteœ tchórzem, to na
dodatek œlepym i g³upim. Inaczej dawno
ju¿ byœ zrobi³ to – zbli¿y³a swoje usta do
jego. Poca³owali siê, zarzuci³a mu
ramiona na szyjê, obj¹³ j¹ w tali. Nie
powinni tego robiæ, oboje o tym
wiedzieli. 

* * *
M³ody uczeñ zabija starego, nieprzy-

datnego nauczyciela. Nowe zajmuje
miejsce starego. Koniec jest pocz¹tkiem,
a pocz¹tek koñcem. Po to w³aœnie sza-
mani szkolili swoich nastêpców, by
zajêli ich miejsce. Rytualna œmieræ by³a
swojego rodzaju ho³dem dla szamana.
Heniowi pozwolono uczestniczyæ w
pogrzebie. Potem musia³ odejœæ. Nowy
szaman go nie tolerowa³. Henio
wyruszy³ w stronê wielkich lasów.
Chcia³ odnaleŸæ swojego przyjaciela
Youki Pouka. Wzi¹³ ze sob¹ jednego

Indianina, m³odego wojownika przed
inicjacj¹. Ch³opak bêdzie ich broni³. 

Bardziej prawdziwych przygód Youki Pouka ci¹g dalszy
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ci¹g dalszy z poprzedniej strony

Zbli¿ali siê do starej osady Henia. Po
cichu zakradli siê do niej. Zastali
zgliszcza. Poza garstk¹ wieœniaków
nikogo nie by³o. Rulez ze swoj¹ band¹
zniszczy³ wszystko. Prawdopodobnie
tajemnica wysz³a na jaw. Rulez sta³ siê
przywódc¹ wielkiej bandy i wyruszy³ w
stronê gór. Tam jest jego królestwo. 

Henio ruszy³ dalej. Przez dwa tygod-
nie marszu przez puszczê nikogo nie
spotkali. Dopiero gdy dotarli do rzeki w
g³êbi lasu zobaczyli kobietê. Prawie
naga, bez piersi, brudna i dzika.
Przygl¹da³a im siê z daleka. Gdy Henio
chcia³ siê zbli¿yæ, warcza³a. Rzucili jej
kawa³ miêsa. Obw¹chawszy go wpierw,
zaczê³a jeœæ. Podeszli bli¿ej. Tym razem
nie szczeka³a. Jej twarz by³a oszpecona.
Pewnie kiedyœ pobita, mia³a po³amane
koœci, które Ÿle siê zros³y.
Zachowywa³a siê jak zwierze.
Upodlona, straci³a rozum w wyniku
okrutnych prze¿yæ. Umyli j¹, uczesali i
nakarmili. Przypomina³a Heniowi
kogoœ, tak, to by³a ona – Frania. W jej
oczach by³o widaæ resztki
cz³owieczeñstwa. Rulez, to jego wina.
Patrzy³a coraz bardziej przyjaŸnie. Na
jej ciele Henio zauwa¿y³ blizny po
pazurach. Pewnie nie raz walczy³a z
dzikimi zwierzêtami. Jedna rana by³a
zaogniona, wda³a siê gangrena. Henio
opatrzy³ j¹, jednak nie dawa³ jej wiele
szans. Zostali z ni¹ kilka dni. W ci¹gu
tego czasu ca³kowicie siê oswoi³a.
Chyba go pamiêta³a. Jednak nic nie
mówi³a, jak siê potem okaza³o, nie
mia³a jêzyka. Stan jej zdrowia poga-
rsza³ siê. Nic ju¿ nie mo¿na by³o zrobiæ.
Henio poda³ jej œrodek silnie truj¹cy.
Zmar³a po kilku minutach, przynajm-
niej siê nie mêczy³a. Usypali jej prow-
izoryczn¹ mogi³ê.   

* * *
Pavlo (autor alternatywny)

DODATEK NAUKOWY: Relacje
Relacje maj¹ za zadanie u³atwiæ ¿ycie
poprzez uproszczenie zapisu. Jednak
zbiór tych, które oferuj¹ nam podrêczni-
ki i ksi¹¿ki naukowe, jest doœæ ubogi –
ogranicza siê do kilku podstawowych i
przy zapisywaniu trzeba kombinowaæ z
kwantyfikatorami, alternatyw¹, koni-
unkcj¹ i innymi skomplikowanymi
rzeczami.
Pragn¹c uproœciæ codzienne zmagania kole-
gom i kole¿ankom z naszej szko³y (czyli
Staszica, ale jak widaæ Hoffmanowej te¿ –
przyp. red.), wymyœli³em trochê nowych,
wygodnych relacji:

Du¿o wiêksze lub równe (nie po prostu
wiêksze)

Dok³adnie o 1 wiêksze

Wiêksze, ale nie du¿o

Wprzybli¿eniu wiêksze

Bardzo ró¿ne

J.w.

Wiêksze, równe lub mniejsze

Nierówne – nawet w przybli¿eniu

Równe lub równe

Równe lub nierówne

Przystaj¹ce lub przystaj¹ce, lub równe
lub równe lub równe, w zale¿noœci od
sytuacji

Niewiêksze

I lub lub, albo wiêksze lub mniejsze,
zale¿nie od sytuacji

Dzieli lub wiêksze

Bardzo du¿o wiêksze

J.w.

Nieskoñczenie wiêksze

Nieskoñczenie wiêksze dok³adnie o 1

Prostopad³e i nierówne

Prostopad³e lub równoleg³e

Mniej wiêcej prostopad³e lub mniej
wiêcej równoleg³e

Mniej wiêcej podobne – fala
podobieñstwa interferuje z fal¹ przy-
bli¿enia, wiêc siê znosz¹

Chyba wynika

Wynika lub jest równe

Wiêksze lub równe mniej wiêcej o 8

Pod k¹tem 45

Wdu¿ym przybli¿eniu równe

Wiêksze lub przystaj¹ce

Mniej wiêcej przystaj¹ce

O dok³adnie jeden przystaj¹ce

Przystaj¹co wynika

Bardzo du¿o równe

Wiêksze lub bardzo równe

Wiêkszoœci¹ g³osów ustalono, ¿e
równe

Mniejsze po wiêkszym

Bardzo równoleg³e

O dok³adnie dwa prostopad³e

Przystaj¹coleg³e

Równe i mniej wiêcej równoleg³e

Pytanie o czwart¹ równoleg³¹

Mniejsze lub równe lub wiêksze lub
równe

Równe (inne oznaczenie)

O Bo¿e, wiêksze!

Prowadzi do nieporozumieñ:
“jednog³oœnie ustalono, ¿e równe”
lub “równe z jedynki trygonome-
trycznej” lub “kto napisze, ¿e równe
dostanie pa³ê”

Przystaj¹cowa¿ne

O 3 nierówne

Wiêksze, mniejsze lub równe z
definicji

Trzy proste s¹ do siebie parami
prostopad³e

O 3 równe (np. z³ote?)

Lub i lub, lub mniejsze

Przystaj¹ce o jeden otwarte lub
dŸwiêk fa

Eryx
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Czyli krótka rozprawa o tem jak fizyk w
kuchni przebywa³

¯e z fizykami nie wszystko jest
zawsze tak jak nale¿y - wiêk-
szoœæ ludzi zdaje sobie
sprawê. Nie wszyscy jednak
wiedz¹, ¿e nawet tak prozaicz-
na sprawa jak jedzenie mo¿e
powodowaæ u fizyka ( tutaj
szczególnie podatni s¹ teore-
tycy ) reakcje, delikatnie
mówi¹c - dziwne. Otó¿ ( dla
niewtajemniczonych ) wiele
teorii wziê³o swój pocz¹tek
w³aœnie przy obiedzie. Przy
czym szczególna popularnoœ-
ci¹ cieszy³y siê desery ( tu
pragnê zauwa¿yæ pewien
ludzki odruch u fizyka – “nor-
malny” cz³owiek te¿ woli
desery ). Przyk³adów mo¿na znaleŸæ
wiele:

Zapewne czeœæ z was s³ysza³a
kiedyœ o doktorze Galvanim, który mia³
dosyæ spory wk³ad w rozwój nauki. Otó¿
zyska³ on w rodzimych W³oszech s³awê
nie tylko jako naukowiec, ale i jako spec-
jalista od przygotowywania
bardzo...jakby rzec…pora¿aj¹cych
potraw z ¿abich udek. A wszystko
zaczê³o siê od tego, ¿e dr Galvani
dowodzi³ jakim to jest troskliwym
mê¿em i gotowa³ pyszny ¿abi roso³ek dla
ukochanej, acz chorej ¿ony. W sumie nie
by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie
robi³ tego w swojej “pracowni” tylko w
kuchni. Jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e
w³aœciwie tylko dziêki tej jak¿e uroczej
niewiedzy o tym gdzie nale¿y gotowaæ,
Galvani trafi³ do panteonu wielkich
fizyków. A wszystko dzia³o siê tak: dok-
torek w³aœnie z umiejêtnoœci¹ godn¹
chirurga obdziera³ ze skóry umiêœnione (
ten epitet jest tu znacz¹cy ) ¿abie udko,
kiedy jednoczeœnie jego asystent w³¹czy³
maszynê elektrostatyczn¹ i ( …obra-
zowo ujmuj¹c … ) strzela³ piorunami
(czyt. – wytwarza³ d³ugie iskry elek-
tryczne ). Wszyscy obecni w pracowni
panowie chórem wykrzyknêli, ¿e ¿abie
udka ¿yj¹ i wiadome ju¿ by³o ¿e nauka
zamiast obiadu zyska³a nowe
fascynuj¹ce zjawisko do wyjaœnienia.
Niestety Ÿród³a nie podaj¹ co na to pani
Galvani…
To tyle co do gotowania, a jeœli chodzi o
jedzenie:

Có¿… wyobraŸmy sobie ( tym
razem bez zbêdnych szczegó³ów )

…podwieczorek. Ot tak, pewien fizyk
trafi³ do swojej ( albo cudzej ) babci na
podwieczorek, czyli przys³owiow¹

herbatkê i ciasteczka. Co jest tym razem
istotne ciasteczka te by³y z rodzynkami i
koniecznie by³y na tyle dobre, ¿e rzec-
zony fizyk by³ nimi urzeczony. Jak
wiadomo, fizycy to naród zawziêty i jak
coœ siê im spodoba to ju¿ przys³owiowy
“koniec”. I tak po owym podwieczorku
wróci³ nasz bohater do domu i
postanowi³, ¿e sam stworzy dzie³o tak
doskona³e jak ciasteczka babuni z
rodzynkami ( podkreœlam – z rodzynka-
mi ). Pomijaj¹c problem sk¹d wytrzasn¹³
przepis i inne niezbêdne rzeczy – zabra³
siê do roboty i ugniata³ to swoje ciasto i
doda³ rodzynki i by³ bardzo ciekaw czy
siê uda³o i spróbowa³… Efekt tego by³
taki, ¿e zakrztusi³ siê rodzynk¹ i
wymyœli³ now¹ teoriê budowy atomu.
Pewnie myœlicie, ¿e to trochê g³upio
dostaæ kaszlu i wymyœliæ jak¹œ tam
teoriê? – ja tez mam pewne w¹tpliwoœci,
ale wiem jedno: fizyk nic nie robi bez
powodu wiêc jak ju¿ wzi¹³ siê za piecze-
nie ciasteczek to musia³o mu byæ to do
czegoœ potrzebne. Tak miedzy nami, to
akurat te ciasteczka nie wysz³y mu na
dobre bo dzisiaj mamy o atomach trochê
inne pojecie. I rzadko kto  ( a ja mam
prywatnie nadzieje, ¿e - ju¿ nikt ) uwa¿a
¿e atom to ‘ciasto” z materii dodatniej z
poutykanymi w nim ujemnymi
“rodzynkami”…jakby siê zastanowiæ to
chyba raczej trochê g³upio by by³o ( ale
o tym to mo¿e na fizyce…).

Dobra – wiem, ¿e Was meczê t¹
ca³¹ fizyka ale to wy³¹cznie (orkiestra –
tusz!) ku chwale nauki, a poza tym mo¿e
zwiêkszy to czyj¹œ tolerancje wobec
ludzi “myœl¹cych inaczej”…Bêdê siê

streszczaæ, jeszcze tylko jedna bardzo
istotna teoria – o plazmie. Wprawdzie
historycznie nie nadano jej nazwy

zwi¹zanej z jedzeniem
ale pozwoli³am sobie
na ma³e nadu¿ycie
jêzykowe, które
szczególnie powinien
polubiæ pewien
nauczyciel fizyki*. Do
rzeczy – plazma to
pewien specyficzny
“stan skupienia
materii”, przez niek-
tórych porównywany
do ognia- jednego z
czterech ¿ywio³ów
t w o r z ¹ c y c h
wszechœwiat. Bardziej
po lapoñsku oznacza to

zjonizowany gaz powsta³y w skrajnie
wysokiej temperaturze, zawieraj¹cy
przybli¿eniu równe iloœci ³adunków
dodatnich i ujemnych. Ca³kiem
niedawno poszerzono mi tê definicjê o
tzw. plazmê gluonowo - kwarkow¹,
któr¹ pewien wybitny, m¹dry i uczony
fizyk okreœli³ mianem kisielu gluonowo
– kwarkowego. Tak w³aœciwie to by³o to
bodaj¿e na tegorocznym Festiwalu
Nauki i to w³aœnie wtedy dosz³am do
wniosku, ¿e fizycy lubi¹ wszystko (…to
mo¿e za du¿o powiedziane…)
sprowadzaæ do jedzenia. Ale si³¹ rzeczy
– có¿ im pozostaje? B¹dŸmy szczerzy –
ludzie z regu³y nie widuj¹ na co dzieñ
plazmy ale w³aœnie kisiel.
Ma³a refleksja na koniec: mo¿e popu-
laryzacja nauki powinna sprowadzaæ siê
w³aœnie do t³umaczenia zjawisk poprzez
to co widujemy na co dzieñ? Bo mnie siê
czasem wydaje, ¿e niektórzy Wa¿ni i
Uczeni Panowie Naukowcy s¹ zbyt zajê-
ci wymyœlaniem du¿ej iloœci nic nie
znacz¹cych terminów zamiast poœwiêciæ
chwile temu ¿eby jak najwiêcej ludzi
mog³o po prostu niektóre rzeczy zrozu-
mieæ.

Balszoje spasiba za cierpliwoœæ
Magdóha

*) dla niewtajemniczonych – tak, tak jest
taki jeden co kisiel uwielbia ponad
wszystko, ale je¿eli Wam ¿ycie mi³e nie
nale¿y o tym przypominaæ…

DODATEK NAUKOWY: Qchnia Fizyka
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Dzieñ (…uszkodzenie) A.D. 2001
Dziœ rozpocz¹³em Wielki
Eksperyment z Substancjami
Radioaktywnymi. Zmierzy³em czas
pó³rozpadu z dok³adnoœci¹ do 1*10-
30 

Zapamiêtaæ: Wydzieliæ odrêbny pokój 
na substancje radioaktywne – z dala
od sekcji biologicznej

Dzieñ (nastêpny)
Kiedy relaksowa³em siê uk³adaniem
najwiêkszej krzy¿ówki w
stronebalomitaryñskim, do pokoju
wla³a siê 5 kg ameba. Widok ten nie
zrobi³ na mnie ¿adnego wra¿enia i
przymusowo przespa³em siê kilka
godzin.

Zapamiêtaæ: j.w.
Dzieñ (jeszcze nastêpniejszy)

Badam amebê. Po dzisiejszej lekcji
psychologii uœmiechnê³a siê do mnie.

Zapamiêtaæ: Ameba najlepszym przyja-
cielem cz³owieka.

Dzieñ (któryœ tam)
Dosta³em dziœ Pokojow¹ Nagrodê
Nobla za doprowadzenie do pokoju
na Bliskim Wschodzie tylko przy
u¿yciu 1 bomby.
Wygra³em przetarg z
Amerykanami – oni
proponowali 5 ter-
moj¹drówek. Co z
tego, ¿e moj¹ by³a
15x silniejsza ni¿ ich
jedna?

Zapamiêtaæ: Nie liczy
siê iloœæ ale jakoœæ.

Dzieñ (co z tego który
to?)

Mam ju¿ ca³y kom-
plet Nobla. Nie
wiem co robiæ:
zdobywaæ drug¹
seriê, czy czekaæ a¿
ludzie coœ wymyœl¹?

Zapamiêtaæ: Nuda jest
nieprzyjemna –
zbadaæ to
dok³adniej.

Dzieñ po dniu wczora-
jszym

Z nudów odlepiam
leptony  od œcian i
chodzê do mojego
psychoterapeuty –
ameby 

Zapamiêtaæ: Potrzebny

mi psychiatra
Dzieñ (nie chce mi siê ju¿ wymyœlaæ
jakiegoœ okreœlenia)

Eureka! Sam wymyœlê nagrodê i
bêdê j¹ sobie przyznawa³ za nowe
odkrycia

Zapamiêtaæ: Niech ¿yje egocentryzm!
Dzieñ 1 od odkrycia sposobu na nudê

Aby mieæ forsê na w³asn¹ nagrodê
zaj¹³em siê astrologi¹ i badaniem
³atwowiernoœci ludzi. Stawiam
horoskopy wielkim firmom.

Zapamiêtaæ: Forsa najlepszym przyja-
cielem cz³owieka.

Dzieñ (na pewno nie noc)
Przesta³em stawiaæ horoskopy. Jakiœ
biznesmen wykl¹³ mnie za u¿ycie
nieprawdziwego czynnika w jego
horoskopie. Zamiast  powiedzieæ mu
ile razy ma siê modliæ do energii
wszechœwiata to ja (cytat) “U¿ywa
Pan nie istniej¹cych zjawisk, np.: w
punkcie 3: <<Wp³yw mikrofalowego
promieniowania t³a na tegoroczne
finanse>>. Przecie¿ wszyscy wiedz¹,
¿e t³o nie promieniuje.”

Zapamiêtaæ: Pomodliæ siê do energii

wszechœwiata o forsê
Dzieñ (jeszcze jeden tego nudnego
¿ycia)

Nie mam forsy. Siedzê za³amany.
Dalej odlepiam leptony.

Zapamiêtaæ: eee……
Dzieñ (ale ten czas leci (trzeba coœ z
tym zrobiæ))

Wœród leptonów trafi³em na
grawitona. ¯ycie powoli odzyskuje
sens. Zaczynam eksperymenty z
grawitonem.

Zapamiêtaæ: grawitacja fajna rzecz
Dzieñ Kolejny

Siedzê na suficie. Przesadzi³em z
tymi grawitonami 

Zapamiêtaæ: grawitacja ale ju¿ nie taka
fajna

Kolejny dzieñ na suficie
Robie siê g³odny. Nie mogê
doskoczyæ do pod³ogi. To ju¿ chyba
koniec. Jedyne co mi pozostaje to
wystrzeliæ ten pamiêtnik z
podrêcznej wyrzutni. Bojê siê tylko,
¿e mo¿e osi¹gn¹æ prêdkoœæ ucieczki
z powodu zak³óceñ grawitacyjnych w
okolicy i odlecieæ gdzieœ w

przestrzeñ. A wiêc:
¯egnaj Œwiecie!

Zapamiêtaæ: always
look on the bright side
of life!

2 kilometry za kapsu³¹ z
pamiêtnikiem lecia³a
kolejna z karteczk¹:
“Pamiêtnik nie aktual-
ny. Uratowa³em siê (po
prostu podci¹gn¹³em siê
do pod³ogi po jednej ze
strun wystaj¹cych z
ksi¹¿ki Teoria Wielkich
Strun). Wszystko
przestawi³em ju¿ z
powrotem. Czytelnikom
mojego pamiêtnika
dziêkujê z uwagê!
Do zobaczenia
Zapamiêtaæ:Carpe
struna.

Groch

ci¹g dalszy za miesi¹c

DODATEK NAUKOWY: Pamiêtnik nieznanego naukowca
(fragmenty które uda³o siê odzyskaæ nie zachowa³a siê ¿adna data)

odnaleziony w kapsule poruszaj¹cej siê z prêdkoœci¹ 4 Warp w kierunku galaktyki M16
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Drugie doœwiadczenie by³o bardzo
podobne do 1-szego, tyle ¿e liczba szy-
bek by³a sta³a, a zmienia³a siê jasnoœæ
reflektora przy u¿yciu iskrz¹cego trans-
formatora. Eksperyment ten potwierdzi³
tylko nasze za³o¿enia. Pozosta³ jeszcze
jeden problem: ile siê œwiat³a odbija (tzn.
czy nasza bateria reaguje na odbicia z
szybki)(w “miêdzyczasie” prof. N.
znalaz³ ¿arówê ale nie dzia³a³a).Badanie
odby³o siê w ten sposób, ¿e bateriê
ustawiliœmy obok, a szybkê naprzeciw
reflektora. Potem puszczaliœmy
“zaj¹czka” na bateriê i dodaj¹c wiêcej
szybek sprawdzaliœmy jaki wp³yw na
baterie ma iloœæ powierzchni szybek
(by³o to wa¿ne dla wzorków). Okaza³o
siê, ¿e na bateriê iloœæ szybek nie robi
wra¿enia, co pozwoli³o nam spokojnie
rozwa¿aæ nad problemami i zagadnienia-
mi które pojawi³y siê w trakcie doœwiad-
czeñ (m.in. to ¿e œwiatem rz¹dzi dwój-
ka). Doszliœmy z p. prof. do wniosku, ¿e
naumieliœmy siê wiela, ale w³aœciwie nie

posunêliœmy siê do przodu w sprawie
œwiat³omierza. Ale prof. przez tydzieñ
nie móg³ naprawiæ ¿arówy do nastêp-
nego doœwiadczenia, do którego potrzeb-
ne by³o punktowe œwiat³o. Na szczêœcie
prof. N. zda³ siê na pomoc prof. £uczni-
ka, który spojrza³, cos podlutowa³ i
zaczê³o dzia³aæ. Tak wiêc ustawiliœmy
maszyneriê która zajmowa³a ca³¹ sze-
rokoœæ Hadesu. Sk³ada³a siê ona
bowiem: tradycyjnie z baterii +
woltomierz, big ¿arówy 500 W oraz 3
³aw optycznych o ³¹cznej d³ugoœci 5 m.
Ca³a zabawa wygl¹da³a w ten sposób, ¿e
ustawiliœmy bateriê na koñcu ³aw opty-
cznych i w³¹czyliœmy ¿arówê (prosto
sobie w oczy), potem przesuwaliœmy
¿arówê coraz bli¿ej dokonuj¹c co parê
centymetrów pomiaru. Zrobiliœmy dwie
serie, z ¿arów¹ ustawion¹ przodem i
bokiem do baterii (w celu uzyskania
bardziej punktowego œwiat³a). Po tym
jak odzyskaliœmy wzrok po ¿arówie
mogliœmy przyjrzeæ siê wynikom, które

w “miêdzyczasie” (przez kilka dni)
Marek mozolnie wklepa³ do programu
Lesqu. Okaza³o siê, ¿e dysponujemy
funkcj¹ opisuj¹c¹ zale¿noœæ natê¿enia
œwiat³a od odleg³oœci wiêc ³atwo
uzyskaliœmy funkcje napiêcia baterii od
natê¿enia œwiat³a. Musieliœmy jeszcze
usun¹æ b³êdy i odcinki funkcji na
których nie mogliœmy dokonaæ interpo-
lacji, ale Marek wklepa³ wyniki na
odwrót i mieliœmy zabawê (wyniki 2-
giego doœwiadczenia wklepane by³y za
to inaczej ni¿ pierwszego (czyli
poprawnie)). W koñcu mogliœmy, dziêki
uzyskanej funkcji obliczyæ potrzebne
nam dane i przejœæ do monta¿u.
YÐÀ!!!!(ros. Hura!!!!)Tak wiec
skoñczy³a siê zabawa, a zaczê³a siê
praca, ale przynajmniej by³o fajnie.
P.S. Wszystkie liczby mnogie u¿yte przy
opisach doœwiadczeñ dotycz¹ p. prof.
Natorfa, Marka, Kamila i mnie.

Groch

DODATEK NAUKOWY: Œwiat³oœciomierz Story ci¹g dalszy

Cz³owieku! Lubisz matematykê?
Je¿eli TAK, to  przyjdŸ na kó³ko przy-

gotowuj¹ce do Olimpiady
Matematycznej, prowadzone przez

ludzi, którzy w tej olimpiadzie wygry-
wali. 

Dlaczego?

Bo masz szansê zostaæ laureatem
Olimpiady, a co za tym idzie - mieæ

wolny wstêp na niektóre studia (matem-
atyka, informatyka, fizyka, a pewnie

znacznie wiêcej), a nawet jak laureatem
nie zostaniesz to i tak rozwiniesz siê

intelektualnie, a to nie byle co.

Zajêcia odbywaj¹ siê co wtorek, od
1500 do 17, albo i d³u¿ej (ale nie trzeba
byæ do koñca) w Staszicu w sali 218 lub
219. Dla osób nie wiedz¹cych jak trafiæ
do Staszica zamieszczam obok mapkê.

Rysieq
P.S. 
Je¿eli wahasz siê, czy warto, czy nie, to odpowiedŸ brzmi: WARTO! (Tym, którzy ju¿ siê skusili bardzo
siê ono podoba).
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Jak zapewne czêœæ czytelników jeszcze
pamiêta, 12 paŸdziernika (w czwartek)
odby³y siê otrzêsiny klas pierwszych.
(Nie) zgodnie z zapowiedzi¹ z numeru
8(2) z miesi¹ca poprzedniego,
chcia³abym szerzej opisaæ to, co dzia³o
siê tego dnia w szkole w godzinach (nie
tylko) popo³udniowych. W zapowiedzi
w numerze poprzednim znalaz³a siê (
byæ mo¿e przypadkowo) informacja, ¿e
“drugie klasy znêca³y siê nad pierwsza-
kami”. Otó¿ chcia³abym sprostowaæ
wszelkie tego typu pomówienia. Po pier-
wsze: nikt siê nad nikim nie znêca³; po
drugie: podczas otrzêsin klasom drugim
pomaga³o kilku “¿yczliwych” z klas
starszych i nie tylko. Chcia³abym jeszcze
dodaæ, ¿e uczestnictwo w otrzêsinach
by³o ca³kowicie DOBROWOLNE.
“...jak fajnie byæ tym, nad którym siê...”
– z moich obserwacji wynika, ¿e jest to
jedyna czêœæ zesz³onumerowej informa-
cji, w której nie pope³niono b³êdu.* Nie
widzia³am, ¿eby ktokolwiek Ÿle
zareagowa³ na atrakcje, które my (tzn.
klasy drugie + pomocnicy) przygotowal-
iœmy.Niespodzianka czeka³a ju¿ w szat-
niach i ... chodzi mi ogólnie o poziom “-
1” naszej kochanej szko³y. Tam bowiem
kochane wp³ywa³y na niebezpieczne
wody, na których czaili siê piraci. Na ich
³ajbie mo¿na by³o prze¿yæ naprawdê
du¿e emocje – nauka rybo³ówstwa,

p³ywania, pirackie jedzonko... Na
koniec, po tym wszystkim sztorm...O
dziewkach okrêtowych nie wspominam,
bo a¿ ³za siê w oku krêci (£ysy! Masz
ca³kiem ³adne nogi!). Przy dekonspiracji
okazywa³o siê, ¿e ci groŸni piraci to
tylko 2A. Natomiast 2B zadba³a o
rozwój fizyczny pierwszaków. W tempie
expresowym (w porównaniu z Sydney)
wyros³a “wioska olimpijska” z pasi-
astym personelem. Tutaj na otrz¹sanych
czeka³y konkurencje wodne (p³ywanie,
wioœlarstwo), boks, jazda konna i balet.
Do tego wszystkiego odrobina od¿ywki
dla sportowców, czyli mleko krowie
(chyba pó³t³uste). I tu dygresja z mojej
strony: gdyby ca³¹ Hoffmanow¹ umieœ-
ciæ na ¿aglowcu, a zasz³aby sytuacja, ¿e
nie ma wiatru, to podczas wachty klas
pierwszych (przy wios³ach) nie
dop³ynêlibyœmy zbyt daleko...A gdyby
statek zacz¹³ ton¹æ, to pod wzglêdem
ofiar w ludziach katastrofa dorówny-
wa³aby “Titanicowi”. Oj, pañstwo wue-
fiœci! Mo¿e warto by³oby coœ z tym zro-
biæ. Z drugiej strony K1 nasze drogie
pierwszaki wkracza³y do lochów. Wolê
nie wiedzieæ co siê tam dzia³o- czarno,
czarno, czarno, szeleszcz¹co (worek na
œmieci jest dobry na wszystko!) i
koledzy z 2C. Przenieœmy siê jednak
piêtro wy¿ej, na K2. Tam nasze pier-
wszaki mia³y okazjê popisaæ siê swoimi

umiejêtnoœciami aktorskimi przed pub-
licznoœci¹, a pod kierunkiem klasy 2D.
Myœlê, ¿e obie strony bawi³y siê równie
dobrze. Skoro mat – przyr przej¹³ kom-
petencje humana, to human (2E) musia³
zaj¹æ siê czymœ innym. Wybra³ PdPO,
czyli... no, po drugim cz³onie domyœlac-
ie siê chyba, ¿e mia³o to jakiœ zwi¹zek z
tym, co czeka nasze drogie pierwszaki
przynajmniej raz w tygodniu w i przed
sal¹ PO. “Maski w³ó¿!”, “Maski zdejm!”
– reszcie (wtajemniczonym) chyba
wystarczy? A ci “na górze” chc¹ wyelim-
inowaæ “falê” z wojska... Pierwszaki
oczywiœcie nie tylko biega³y po
schodach w maskach przeciwgazowych.
Human stan¹³ na wysokoœci zadania i
przygotowa³ rewelacyjny “ma³pi gaj”.
Nawet personel przypomina³ sfrus-
trowanych podoficerów (2E pomóg³ w
tym równie¿ DU¯Y Human). Kiedy
nasze kochane pierwszaki przebrnê³y
przez te atrakcje, zarówno my, jak i oni
zabraliœmy siê do demonta¿u ca³oœci –
tzn. my: odklejanie, przestawianie,
oczyszczanie poszukiwanie pasty do
pod³ogi; oni: równie¿ czyszczenie,
ale...siebie! Takiego t³oku w WC dawno
nie widzia³am. Pomijaj¹c drobne
szczegó³y, uwa¿am, ¿e wszyscy uczest-
nicy byli zadowoleni, choæ czasem nieco
zmêczeni...

NIKA

OTRZÊSINY’ 2000
WOREK NA ŒMIECI JEST DOBRY NA WSZYSTKO...  (czyli z punktu widzenia otrzêsaj¹cego)

Od rana, 12 paŸdziernika, drugoklasiœci
zacierali rêce. Tego¿ dnia mia³y siê
bowiem odbyæ przygotowywane przez
nich otrzêsiny. Pierwszaki jednak nie
by³y równie zachwycone.Ca³a zabawa
rozpoczê³a siê o 15.00. Najpierw
podzielono pierwszoklasistów na 2
grupy. Pierwsza czeka³a na dole na kartki
z nazwami “dyscyplin”. Natomiast druga
uda³a siê na górê (na piêtro), gdzie przy-
gotowywano cz³onków tej grupy do
radzenia sobie w “trudnych sytuacjach
¿yciowych”. Dlatego te¿ robili oni pomp-
ki, czo³gali siê, dŸwigali na noszach
kolegów z II klas, a tak¿e biegali jak
wariaci w maskach gazowych z piêtra na
piêtro, bo przecie¿ to te¿ mo¿e siê przy-
darzyæ.Tymczasem na dole trzeba by³o
odwiedziæ 5 pomieszczeñ, aby dostaæ
wszystkie stempelki na wspomnianej
wczeœniej kartce.W pierwszym miejscu
nale¿a³o zjeœæ herbatniki z pysznym kre-
mem (musztarda, ketchup, sól, pieprz,
itp.) i popiæ go orzeŸwiaj¹cym octem
(mniam, mniam).

W drugim obsypywano popio³em i
karmiono czymœ czarnym i bardzo
brudz¹cym, ale s³odkim. Niektórzy
wychodzili stamt¹d z piecz¹tk¹ na czole.
W trzecim pomieszczeniu zakrywano
oczy i kazano wsadziæ nogê do miski (z
wod¹, jak siê póŸniej okazywa³o).W
czwartym miejscu nale¿a³o wy³owiæ
ustami kasztany z miski wype³nionej
jakimœ p³ynem, wyjmowaæ z wiadra z
mlekiem ryby i prezerwatywy (w przy-
padku tych ostatnich trzeba by³o
koniecznie powiedzieæ co to jest i do
czego s³u¿y <<ciekawe, czy II klasy
wiedz¹ – przyp. SaW-X>>) oraz rzucaæ
siê na pod³ogê i udawaæ, ¿e siê p³ywa.W
ostatnim pomieszczeniu nak³adano na
pierwszaków worki foliowe i
zawi¹zywano im na oczach opaskê, po
czym kazano siê krêciæ w kó³ko jakieœ
pó³ minuty i po zatrzymaniu siê szukaæ
wyjœcia. ¯eby siê stamt¹d wydostaæ, trze-
ba by³o przejœæ obok pryszniców, dlatego
niektórzy byli potem trochê mokrzy. To
miejsce nosi³o nazwê “SZTORM”.Kiedy

ju¿ ka¿dy mia³ wszystkie stempelki i zal-
iczone æwiczenia na piêtrze, szed³ jeszcze
wy¿e, by “nauczyæ siê” tañczyæ kankana
(ch³opcy musieli w tym celu
obowi¹zkowo na³o¿yæ spódnice) lub
zagraæ w sztuce teatralnej. Tam te¿
robiono im makija¿ we wszystkich
kolorach têczy. Prócz tego koledzy z II
klas demonstrowali tak¿e na g³owach
pierwszaków jak robi siê ciasto z m¹ki i
wody. Musieli oni równie¿ (pierwszaki
oczywiœcie) udawaæ koty, piæ mleko tak
jak one, miauczeæ, a tak¿e naœladowaæ
karetkê wydaj¹c z siebie odg³osy typu:
“£i ju! £i ju!”. No có¿, nieŸle to musia³o
wygl¹daæ. Niektórym tak siê spodoba³o
malowanie farbami (czytaj: makija¿), ¿e
zamienili siê rolami ze starszymi kolega-
mi, w rezultacie czego kilku drugokla-
sistów mia³o kolorowe w³osy i twarze.
Jak widaæ otrzêsiny by³y udane i general-
nie wszystkim siê podoba³y. Chyba, ¿e
ktoœ nie móg³ pozbyæ siê ciasta z
w³osów... Wtedy mia³ trochê inne zdanie.

Agata Kamiñska

i z punktu widzenia otrz¹sanego
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dimmu bborgir
under korpens vinger

Nie wiem czy mogê siê znowu zacz¹æ chwaliæ? W koñcu ten utwór by³ ju¿ kiedyœ na ³amach “DZIKIEJ MUZYKI”. Wtedy by³ jed-
nak zwyk³¹ tabulatur¹, a teraz jest on przedstawiony w postaci nut (i tabulatury). Nie nale¿y siê zra¿aæ wygl¹dem tych “mrówek”. Oczywiœcie
najlepiej by³oby pos³uchaæ orygina³u, ale bez tego te¿ da siê obejœæ (zawsze mo¿na to wpisaæ do np. Guitar Pro). Najtrudniejsz¹ rzecz¹ w owej
transkrypcji jest zagranie wszystkich nut o ma³ej wartoœci, ale w sumie nikomu nie zrobi wiêkszej ró¿nicy, jeœli zamiast 6 trzydziestek-dwójek
zagramy 7, czy 8. Chodzi po prostu o to, ¿eby zagraæ kilka nut w krótkim czasie (tremolo). Ca³oœæ powinna byæ grana w tempie 105, a takty
26 i 27 w tempie 110, ale ejst to dosyæ swobodna interpretacja (u mnie tak zapisany utwór trwa o 5-6 sekund krócej od orygina³u). Innymi s³owy
ta transkrypcja jest moj¹ wersj¹ tej piosenki, i w ca³kiem niema³ym stopniu zgadza siê ona z orygina³em. Transkrypcja jest na dwie gitary.
Nagranie to znajduje siê na albumie “FOR ALL TID”, który mo¿na nabyæ  w sklepie muzycznym “DZIUPLA” za 12 - 14 z³otych.

Dzika muzyka
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Sk³adnia utworu:
Ogólnie gramy od taktu pierwszego do ostatniego z wyj¹tkami: czêœæ od taktu 21 do 26 powtarzamy dwa razy, po czym

gramy takt 27 i 28. Po nich nastêpuj¹ takty: od 5 do 18, po czym nastêpuje zakoñczenie: takt 29. Nie wliczy³em oczywiœcie
powtórzeñ zawartych w oznaczeniach taktu, ale mam nadziejê, i¿ ci którzy chc¹ poradz¹ sobie. Oryginalny utwór trwa 5:56

Znaki:
• Gruba kreska, w¹ska kreska i dwukropek owiera czêœæ taktów, które powtarzamy po raz kolejny (liczba oznacza dodatkowe 

powtórzenie, i tak 3 oznacza, i¿ takt(y) gramy 4 razy)
• Z³amana kreska pod “nut¹” oznacza, i¿ jest to ósemka, a wiêksza ich liczba zmniejsza wartoœæ nuty (podobnie z pauzami)
• D³uga kreska oznacza, i¿ jest to æwierænuta (UWAGA!!! D³ugoœæ kresku mierzymy u do³u)
• Krótka kreska oznacza, i¿ jest to pó³nuta
• £uk pod tabulatur¹ oznacza przed³u¿enie wartoœci nuty o wartoœæ nuty z drugiej strony ³uku
• Kropka przed³u¿a wartoœæ nuty o po³owê
• Klamra z trójk¹ oznacza triolê, czyli gramy 3 nuty w czasie w jakim powinniœmy zagraæ dwie

Skontaktuj siê ze mn¹ filth@poczta.fm

dziko

Dzika muzyka
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Poca³unek Pajêczycy
Czêœæ trzecia
- Krzysiu, co ci...? – zapyta³a bliska

p³aczu Zbuntowana Gertruda. 
W ogólnej szaroœci pokoju zab³ysnê³y

dwa bia³o-niebieskie œwiate³ka – okryty
kurzem pianista otworzy³ oczy.

- Krzysiu, ty ¿yjesz! – z ogromn¹
radoœci¹ krzyknê³a Zbuntowana
Gertruda, po czym, nie licz¹c siê z kon-
wenansami, rzuci³a mu siê na szyjê.
Otoczy³y j¹ silne mêskie ramiona.
W takiej bliskoœci poczu³a mocne
uderzenia serca m³odzieñca. Jakiœ czas
trwali w objêciach, po czym dziewczê
nieco odsunê³o siê. Spojrzeli sobie
g³êboko w oczy. Miêdzy nimi toczy³a siê
bitwa uczuæ. W koñcu
Zbuntowana Gertruda przenios³a swój
wzrok na pod³ogê, twarz jej natomiast
ozdobi³ lekki rumieniec – Krzysztof tri-
umfowa³. 

Ten podnios³y nastrój przerwa³o w
pewnym momencie pytanie Narwanej
Bronchildy:

- Gdzie mój mê¿czyzna?!
- Powinien gdzieœ tu byæ – odpar³

Krzysztof i zacz¹³ rozgl¹daæ siê po poko-
ju. Gdzie go ostatnio widzia³aœ?

- O, nie! On jest pod tym ciê¿kim
sto³em! – uœwiadomi³a sobie

Narwana Bronchilda, wskazuj¹c na
mebel zawalony pod kilogramami kurzu.

Natychmiast rzuci³a siê ku sto³owi i
jê³a go przesuwaæ. Krzysztof, widz¹c
daremne wysi³ki Narwanej Bronchildy,
postanowi³ przyjœæ jej z pomoc¹. Z
ogromn¹ si³¹ pchn¹³ blat, który
wyl¹dowa³ na drugim koñcu pokoju. 

Oczom trójki przyjació³ ukaza³a siê
czarna dziura. A poniewa¿ ciekawoœæ
ludzka nie ma granic, wskoczyli w
przepaœæ. Wyl¹dowali na sianie. Spotkali
tam swojego zaginionego kolegê. Wojtuœ
z niewinn¹ mink¹ spa³ na s³omie. Na
jego s³odkiej twarzyczce pojawi³ siê
rozkoszny uœmiech. Wojciech nagle
nieœwiadomie stwierdzi³: “Zdechnê ja i
pch³y moje!”.

- On bredzi...! – szepnê³a z przejêciem
Narwana Bronchilda.

- Nie martw siê, Bronchildo! –
pociesza³ Krzysztof. -To nic groŸnego.
Ostatnio skar¿y³ mi siê, ¿e zamiast œliny
nap³ywa mu do ust potok s³ów. Tyle
tylko, ¿e w nocy... Wojciech, czas na
Kolgejt! – krzykn¹³ nagle. 

Œpi¹cy królewicz otworzy³ oczêta. Z
jego piersi wydoby³o siê g³êbokie
westchnienie.

Trochê nieprzytomnym wzrokiem
obj¹³ przestrzeñ, w której siê znaj-
dowa³.

Razem z przyjació³mi by³
w mrocznym podziemnym
korytarzu. W¹skie przejœcie
przyprawia³o ich o klaustrofobiê. Krople
wody uderzaj¹c o pod³o¿e, m¹ci³y
g³uch¹ ciszê panuj¹c¹ w tunelu. W
pewnym momencie do plusku
spadaj¹cych kropel do³¹czy³ odg³os
przyspieszonych kroków. Bronchilda
spojrza³a na Wojciecha. Na jego bladej
twarzy malowa³o siê przera¿enie.
Dziewczê instynktownie wziê³o go za
rêkê. 

- Nie bój siê, jestem przy tobie...! –
stara³a siê uspokoiæ Wojciecha.

Tymczasem Zbuntowana Gertruda
pobieg³a po pal¹ce siê w g³êbi korytarza
³uczywo. Po chwili powróci³a z pochod-
ni¹ do przyjació³.

- Krzysztof, gdzie my jesteœmy? –
zapyta³a.

- Wygl¹da na to, ¿e pod moim domem
– odpowiedzia³ – ale nie mia³em pojêcia,
¿e istnieje tu takie miejsce... – odpar³,
wskazuj¹c na wilgotne œciany i nieco
zab³ocone kocie ³by pod³ogi.

Przez nastêpn¹ chwilê stali w milcze-
niu, ws³uchuj¹c siê w coraz bardziej
ciche st¹panie. Patrzyli na siebie ze
znakami zapytania w oczach. W
Wojciechu nagle obudzi³ siê instynkt
przywódczy. Krzykn¹³:

- Kimkolwiek jesteœ, miej siê na
bacznoœci! Wojciech idzie do ciebie!!! –
po czym zamaszystym krokiem ruszy³
naprzód, ci¹gn¹c za sob¹ Narwan¹
Bronchildê, Zbuntowan¹ Gertrudê i
Krzysztofa.

Szli dobre pó³ godziny, przy czym
wygl¹d otoczenia wcale siê nie zmienia³.

Korytarz, który przemierzyli,
zakoñczy³ siê schodami. Wejœcia na górê
strzeg³y dwie œredniowieczne zbroje.
Wojciech, bêd¹cy zapalonym
kolekcjonerem wszelkich blaszanych
puszek (g³ównie po konserwach, bo inne
by³y dla niego niedostêpne), postanowi³
do³¹czyæ jeszcze jeden egzemplarz do
swoich domowych zbiorów. Poniewa¿
nie mia³ ze sob¹ swego ulubionego
worka na ksi¹¿ki, ani reklamówki,
postanowi³ wskoczyæ w ow¹ zbrojê.
Czyni³ to niezgrabnie, brzêcz¹c
niemi³osiernie, jednak Bronchildzie
dŸwiêk ten wydawa³ siê najpiêkniejsz¹
muzyk¹ na œwiecie. Po chwili Wojciech

za³o¿y³
he³m, otworzy³
przy³bicê i
przemówi³:

- I jak
wygl¹dam...?

- Mniejsza z tym, ale jak ty bêdziesz
chodzi³ w tej skorupie?! – zapyta³a prak-
tyczna Zbuntowana Gertruda.

- Jak ¿ó³w, zapewne – za¿artowa³
Krzysztof.

Wojciech, chc¹c udowodniæ sw¹
tê¿yznê fizyczn¹, uczyni³ pierwszy krok
na schody. Mimo zgrzytliwego skrzypu i
skrzypliwego zgrzytu, minutê póŸniej
znikn¹³ za pierwszym zakrêtem. Trójka
przyjació³, zatykaj¹c sobie uszy, uda³a
siê za m³odym rycerzem Wojciechusem.

Oœwietlone pochodniami schody
prowadzi³y chyba w nieskoñczonoœæ.
Bronchilda, wiedziona uczuciem,
niczym wiatr pêdzi³a za puszk¹ o
smakowitym wnêtrzu. Krzysztof i
Gertruda zostali sami nieco z ty³u.

- Wreszcie mamy trochê czasu dla
siebie! – zauwa¿y³ Krzysztof z szel-
mowskim uœmiechem.

Gertrudê ten uœmiech zaniepokoi³,
wiêc na wszelki wypadek zmieni³a
temat:

- Yyy...ciekawe, kiedy te schody siê
skoñcz¹...

- Zmêczy³aœ siê? S³u¿ê ramieniem! –
odpar³.

Gertruda naprawdê by³a padniêta, wiêc
porzucaj¹c wszelkie podejrzenia, poda³a
mu rêkê. Zagadnê³a:

- Krzysiu, a co siê w³aœciwie
wydarzy³o w twoim mieszkaniu?

Krzysztof zacz¹³ opowiadaæ:
- A wiec, jak pamiêtasz, gra³em jeden z

moich ulubionych fragmentów, gdy
nagle s³yszê: Wojciech szeleœci papierka-
mi od cukierków. To tak mnie
wyprowadzi³o z równowagi, ¿e nieco za
mocno uderzy³em w klawisze. Decha do
prasowania, na której sta³y organy, nie
poradzi³a sobie z tyloma Newtonami i,
krótko mówi¹c, zawali³a siê.
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-

Widzê, ¿e
mamy niepo-

hamowany tem-
peramencik! –

mrugnê³a doñ Zbuntowana Gertruda.
– A sk¹d ten kurz...?

- Mój brat sprz¹ta³ dom... – bez
zaj¹kniêcia odpowiedzia³ Krzysztof.

W tej chwili rozleg³ siê okropny
dŸwiêk. Gertruda z przera¿enia przy-
sunê³a siê do kolegi. Zdawa³o jej siê
bowiem, ¿e co najmniej tysi¹c
blaszanych wiader zlatuje po kamien-
nych schodach.

- Oho, to chyba nasz Œredniowieczny
Rambo toczy walkê z jakimœ potworem!
– rzek³, nas³uchuj¹c,
Krzysztof.Tymczasem stoj¹ca przy ryc-
erzu Bronchilda skomentowa³a:

- Ja wiedzia³am, ¿e tak bêdzie...! Mia³
trzy pazury...!!! 

- Kto mia³ trzy pazury?! – zapyta³a,
dobieg³szy do nich, zziajana Gertruda.

- Noooo... yyy... potwór...!!! By³ taaaa-
ki du¿y i mia³ trzy pazury...! – objaœnia³
nieco pot³uczony Wojciech, le¿¹c g³ow¹
w dó³ na schodach.

- A co siê sta³o z tym potworem?
- Jak to co? Zg³adzi³em go!!! – odpar³

dumny z siebie Wojciech.
- Skoro tak, to mo¿emy iœæ dalej –

pospiesza³ Krzysztof.
Wojtek pozbiera³ siê, zamkn¹³

przy³bicê i czwórka przyjació³ na czele z
Gertrud¹ i Krzysztofem ruszy³a w górê. 

- Ooo, paj¹k! – stwierdzi³ Krzysztof po
chwili, widz¹c malutkie trójnogie (!)
stworzonko zawieszone na jedwabnej
niteczce.

- To nie paj¹k, to potwór!!! Krzysztof,
odsuñ siê. Tym razem wygram! –
krzykn¹³ pe³en werwy Wojciech. Raz i
drugi machn¹³ swoim wielkim
blaszanym ³apskiem, ale ani razu nie
trafi³. Paj¹czek popatrzy³ na niego ze
zdziwieniem, po czym wci¹gn¹³ siê po
nitce pod sufit. – Widzieliœcie? Uciek³!!!
– rzek³ napuszony Wojciech. Przyjaciele
popatrzyli na niego z politowaniem.

- ChodŸmy dalej, bo nigdy st¹d
nie wyjdziemy! – ponagla³a
Zbuntowana Gertruda.

Po kilku minutach stanêli
przed upragnionymi drzwiami.

Wojciech zdecydowanym ruchem
otworzy³ je. Weszli.

Znajdowali siê w obszernej komnacie.
Wygl¹da³a tak, jak wygl¹daj¹ wszystkie
komnaty piêtnastowiecznych zamków,
czyli by³a wysoka, mroczna i ponura.

Na œcianach wisia³a wszelkiego rodza-
ju broñ: szable, miecze, szpady, kusze,
³uki, dzidy, w³ócznie, piki, lancety,
topory, siekiery, sztylety oraz damskie
gatunki broni bia³ej, tj. pilniczki do
paznokci, druty do dziergania skarpetek,
szyde³ka, no¿yczki, ig³y do szycia, szpil-
ki do w³osów itp. Dwie œciany zaj-
mowa³y pó³ki z ksi¹¿kami.

Gertruda podbieg³a do biblioteczki i
zaczê³a przegl¹daæ znajduj¹ce siê tam
starodruki. Krzysztof przy³¹czy³ siê do
niej, maj¹c nadziejê na znalezienie
jakichœ oryginalnych starodawnych
zapisów nutowych. Z ¿ywym zaintere-
sowaniem przegl¹dali zakurzone ksiêgi.
Niekiedy ich d³onie spotyka³y siê na tych
samych tomach. Te chwile przyprawia³y
Zbuntowan¹ Gertrudê o szybsze bicie
serca. Speszona, natychmiast cofa³a
swoj¹ rêkê. M³odzieniec zaœ wyjmowa³
interesuj¹cy ich rêkopis i, ponownie
zbli¿ywszy siê do Gertrudy, zaczyna³ go
kartkowaæ. Ich twarze by³y w odleg³oœci
zaledwie kilku milimetrów. Z przejêciem
œledzili wzrokiem rz¹dki liter.

Tymczasem Wojciech, w którym
obudzi³a siê natura wojownika,
wypróbowywa³ wszelkiego rodzaju orê¿.
Z pocz¹tku by³y to miecze, szpady i
szable. Potem zacz¹³ siê przymierzaæ do
nieco ciê¿szej broni. Chwyci³ wiêc d³ugi
oszczep i, zamachn¹wszy siê, rzuci³ go
w jeden z rogów sali. Po tym ruszy³
zamaszystym krokiem w œlad za dzid¹.
Zobaczy³, ¿e broñ tkwi w jakiejœ ubranej
w piêkn¹ sukniê kukle.

- Najjaœniejsza pani, proszê o
wybaczenie tego niecnego czynu! Padam
do nó¿ek ³askawej dobrodziejce!!! –
zacz¹³ Wojciech przedstawienie. –
Oœmielam siê prosiæ do tañca...! – Nie
czekaj¹c na odpowiedŸ, chwyci³ j¹ w
¿elazne ramiona i zacz¹³  popisywaæ siê
swoimi zdolnoœciami tanecznymi.
Wywija³ piruety niczym wytrawny balet-
mistrz. Trójka przyjació³ obserwowa³a z
zaciekawieniem to niecodzienne

zjawisko.
- Ach, jaki¿ on zwinny! – wyrwa³o siê

Narwanej Bronchildzie.
Tancerz Doskona³y zbli¿a³ siê p³ynnym

krokiem do lepiej oœwietlonej czêœci sali. 
Gdy znalaz³ siê  w pobli¿u pochodni,

w pe³ni dostrzeg³ twarz (¿eby to mo¿na
by³o nazwaæ twarz¹...) kobiety w sukni.
Oczom m³odego rycerza ukaza³a siê
szkaradna czaszka otoczona blond loka-
mi. Wojciecha tak urzek³ jej
zniewalaj¹cy uœmiech, ¿e z wra¿enia
rzuci³ partnerk¹ jak najdalej od siebie.
Sta³ i dr¿a³. Znowu brzêcza³
niemi³osiernie.

- Cisza!!! – wrzasn¹³ Krzysztof.
Wojciech uspokoi³ siê nieco. – Ale¿ to
jest Bach!

Wkrótce i  pozosta³a trójka us³ysza³a
dŸwiêki organowej muzyki.

- Rzeczywiœcie ktoœ gra! 
- Sk¹d ta muzyka...? – pada³y pytania.
Wiedziony zapachem nut, Krzysztof

ruszy³ ku schodom prowadz¹cym gdzieœ
na górê. Wojciechus chwyci³ szabelkê i
co si³ w nogach pobieg³ za melomanem.

- Krzysztof, stój! Tam mo¿e byæ
potwór!!!

Dziewczêta poczê³y goniæ swoich
towarzyszy. Po chwili wszyscy znaleŸli
siê w niezwyk³ym miejscu. 

Na œrodku wielkiej sali sta³y ogromne
organy. Z instrumentu wydobywa³y siê
dŸwiêki jakiejœ kantaty Jana Sebastiana
Bacha. W po³owie taktu muzyk przer-
wa³ grê i wy³oni³ siê z mroku. 

Tajemnicza postaæ mia³a d³ugie roz-
puszczone rude w³osy. Z ramion
sp³ywa³a jej czarna peleryna siêgaj¹ca
ziemi. Pod spodem mia³a na sobie
czarny frak, z którym wyraŸnie kon-
trastowa³ ko³nierzyk bia³ej koszuli.

M³ody mê¿czyzna o miedzianych
w³osach obrzuci³ przyby³ych mro¿¹cym
krew w ¿y³ach spojrzeniem.
Zbuntowana Gertruda cofnê³a siê o krok
i by³a w stanie tylko wyszeptaæ z prz-
era¿eniem:

- Drewno!!!
Gospodarz przywita³ ich uœmiechem

wampira i rzek³:
- No, wreszcie tu dotarliœcie!

Oczekiwa³em was... 
Po tym wszystkie drzwi komnaty

zamknê³y siê z trzaskiem.

dokoñczenie na stronie:17

Poca³unek Pajêczycy
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[Optymista]: Czeœæ, wspania³y dzieñ
co?
[Pesymista]: Eeee tam, na pewno coœ siê
stanie z³ego, Hiroszima czy inny
Hitler…
[O]: No coœ ty! Ale dobra weŸmy siê za
nasz¹ dyskusjê z Polskiego.
[P]: I po co? I tak dostaniemy laski.
[O]: Co ty? Na pewno dostaniemy dobre
stopnie! Trzymaj, czytaj, dyskutuj…
[P]: Nie ma o czym dyskutowaæ,
wszyscy dobrze wiedz¹, ¿e dzieje siê
najgorzej jak tylko mo¿e byæ.
[O]: Ale¿ sk¹d¿e znowu! Wszystko
dzieje siê jak najlepiej!
[P]: A czyta³eœ tê powiastkê filozoficzn¹
“Kandyd, czyli optymizm”, bêd¹c¹
wiernym sprawozdaniem z ¿ycia
Kandyda?
[O]: No pewnie wspania³y utwór.
[P]: Ja te¿ musia³em, ale co z tego i tak
dosta³em ju¿ jedynkê ze sprawdzianu.
[O]: Dobra, dobra, co chcia³eœ
powiedzieæ?
[P]: Czyta³eœ o Marcinie i o jego filo-
zofii?
[O]: Owszem, mia³em t¹ przyjemnoœæ.
[P]: No w³aœnie, i wed³ug niej wszystko
dzieje siê najgorzej jak to mo¿liwe.
[O]: A kojarzysz postaæ Panglossa, który
wyk³ada³ metafizyko-teologo-kosmolo-
nigologiê?
[P]: Niestety…
[O]: Gottfried Wilhelm Leibniz uwa¿a³
i¿ ¿yjemy w najlepszym i najdoskonal-
szy z mo¿liwych z³o fizyczne i moralne
tak dokuczliwe, s³u¿y tylko do uwydat-
nienia dobra oraz podkreœlenia znaczenia
ludzkiej wolnoœci. Przekonywa³ on ¿ i
tak wszystko dobrze siê koñczy dla
dobrych, a Ÿle dla z³ych.
[P]: I co z tego, oczywiœcie, ¿e nie mia³
racji.
[O]: Jak to nie?! Spójrz na to. Kandyd i
Kunegunda siê kochaj¹. Popatrz na tê
szczêœliw¹ mi³oœæ… Kandyd prze¿y³
wiele fascynuj¹cych chwil na zamku
barona de Thunder-ten-tronckh.
[P]: No pewnie, szczêœliwa mi³oœæ!
Kandyd za swoja mi³oœæ zosta³ wypêd-
zony przez barona z zamku kilkoma kop-
niakami w poœladki, a Kunegunda
dosta³a w twarz od baronowej.
[O]: Ale patrz mog³o byæ gorzej. To wiêc
oznacza ¿e sta³o siê najlepiej jak staæ siê
mog³o. Poza tym dosta³ obiad…
[P]: I baty od Bu³garów…
[O]: Ale spotka³o go szczêœcie, król go
u³askawi³. Potem Kandyd spotka³ swego

filozofa Panglossa…
[P]: A za trzêsienie ziemi Kandydowi
wych³ostano zadek, a Panglossa powies-
zono.
[O]: Dziêki temu, ¿e Pangloss wyznaje
ten skrajny optymizm to nie widzi
nieszczêœcia, które go spotyka. A popatrz
na to z innej strony. Jakaœ staruszka
zaopiekowa³a siê Kandydem i
przyprowadzi³a go do Kunegundy!
[P]: Któr¹ zgwa³cono i rozpruto jej
brzuch.
[O]: Ale liczy siê to, ¿e ¿yje i nadal
kocha Kandyda a on j¹.
[P]: No pewnie, a Kandyd zabi³ inkwiz-
ytora i ¯yda, wiêc musia³ uciekaæ z
Kunegund¹ i star¹ i ty to nazywasz
szczêœciem?
[O]: No i co z tego, jest ze swoj¹
ukochan¹.
[P]: Nie na d³ugo. Wkrótce musi siê z ni¹
rozstaæ, bo szukaj¹ mordercy inkwizyto-
ra.
[O]: Ale razem z Kakambo rusza w
œwiat by prze¿yæ fantastyczne przygody.
[P]: Pewnie takie jak na przyk³ad
zabójstwo brata Kunegundy.
[O]: E nie o to mi chodzi. Przecie¿ uda³o
im siê ujœæ z ¿yciem stamt¹d.
[P]: Aby zabiæ ma³py, które by³y
kochankami kobiet z buszu.
[O]: Ale zaraz mieli niesamowite szczêœ-
cie, gdy uniknêli œmierci z r¹k tubylców.
A poza tym tamto by³o w dobrej wierze.
A poza tym przybyli do Eldorado i
zabrali stamt¹d niesamowit¹ fortunê!
[P]: I co im z bogactw? Jak powszechnie
wiadomo pieni¹dze szczêœcia nie daj¹.
[O]: Ale znacznie u³atwiaj¹ ¿ycie.
[P]: Ale, ale. I tak ca³¹ swoj¹ fortunê
straci³.
[O]: Ale tak czy owak wyruszy³ pe³en
nadziei by spotkaæ siê z Kunegund¹.
[P]: A po drodze w Pary¿u zosta³
oszukany, okradziony (przez w³asn¹
³atwowiernoœæ) i prawie wsadzony do
ciupy.
[O]: Ale za diament z Eldorado wykupi³
siê od policjanta. Czy ty tego nie
uwa¿asz za oznakê, ¿e w ¿yciu dzieje siê
najlepiej jak mo¿e?
[P]: Nie. Ja to uwa¿am z oznakê
korupcji, przekupstwa i prywaty na
œwiecie, co pokazuje, ¿e jest najgorzej
jak mo¿e byæ.
[O]: Dobra, dobra. Po wielu trudach
dotar³ do Wenecji, gdzie mia³ spotkaæ
Kunegundê.
[P]: A zamiast niej Pakitê w roli prosty-

tutki.
[O]: Ale dali jej pieni¹dze, ¿eby mog³a
siê podnieœæ z do³ku.
[P]: A ona je oczywiœcie zmarnotrawi³a.
[O]: Nie czepiaj siê.
[P]: He, he! A królowie, dlaczego spot-
ka³y ich takie nieszczêœcia, tak samo
staruszka, no co?
[O]: Ehm… Pewnie nie da³o siê lepiej…
[P]: No pewnie!
[O]: I co z tego. Kunegunda czeka³a na
Kandyda w Konstantynopolu i wreszcie
mi³oœæ mog³a zakwitn¹æ.
[P]: A Kunegundê zasta³ Kandyd brzy-
dk¹, coraz bardziej swarliw¹ i nieznoœn¹.
Tak naprawdê Kandyd wcale nie chcia³
ju¿ siê ¿eniæ z Kunegund¹. Jak widaæ na
tym przyk³adzie cz³owiek stawia przed
sob¹ pewne cele do których d¹¿y, lecz
gdy ju¿ je osi¹gnie, to czuje pewien
niedosyt. Nie jest zadowolony, pragnie
jeszcze wiêcej. Tym sposobem cz³owiek
nigdy nie jest w stanie osi¹gn¹æ prawdzi-
wego szczêœcia.
[O]: W takim razie co nam pozostaje.
Pesymizm to ignorancja wobec wszys-
tkiego, a optymizm to na si³ê wmawian-
ie sobie, ¿e wszystko jest dobrze.
[P]: Wiêc zostaje nam tylko jedno. Czy
myœlisz o tym samym co ja?
[O]: Chyba tak. Tak jak w tym zakoñcze-
niu o ogródku, trzeba odrzuciæ rozum i
wzi¹æ siê do roboty, bo tylko to mo¿e
przynieœæ nam szczêœcie.
[P]: Ale tam odnajdujemy, ¿e musimy
pracowaæ, ¿eby uczyniæ nasze ¿ycie
znoœnym, a wiêc œwiat z natury jest
nieznoœny. W takim razie od razu jest
nastawiony pesymistycznie. 
[O]: A moim zdaniem jest zupe³nie
inaczej. Œwiat z natury jest optymisty-
czny. To ludzie nie chc¹cy pracowaæ
czyni¹ go nieznoœnym. Dlatego my
musimy pracowaæ, by nie zwracaæ uwagi
na te przeciwnoœci losu. Moim zdaniem,
gdyby wszyscy ludzie pracowali, nie
by³oby takich problemów, jakie s¹ obec-
nie.
[P]: Zauwa¿ tak¿e, ¿e sama postaæ
Panglossa jest przedstawiona w
“Kandydzie” ironicznie. Pangloss jest
rozpustny, przytrafiaj¹ mu siê wypadki,
samo jego imiê w porównaniu do
imienia “Marcin” wydaje siê bardziej
wymyœlne. Marcin natomiast jest
bardziej spokojny,
opanowany.Pozostawmy to bez
rozwi¹zania.Marek Górski i Jan Go³¹b

O filozofijy ¿yciowej na podstawie Kandyta dyskusyja
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9 listopada 2000 r. W kinie Cinema1
odby³ siê pokaz filmu “Big Lebowski”,
który mia³ byæ po³¹czony z dyskusj¹ na
jego temat. Gdy siê zjawiliœmy (grupa
zapalonych kinomaniaków, którzy nie
maj¹ co robiæ miêdzy godz. 20 a  23 w
czwartek) w kinie, to okaza³o siê, ¿e
dyskusji nie bêdzie. Mówi siê trudno.

Zasiedliœmy w fotelach i oczekiwal-
iœmy prezentacji. Przyzwyczajeni do
niesamowitej iloœci reklam przed
rozpoczêciem siê filmu , zdziwiliœmy
siê, gdy od razu pojawi³y siê napisy z
“Lebowskiego”. Rozpoczê³a siê nieprze-
ciêtna podró¿ po skrawku ¿ycia pewnego
Kolesia (tak¹ w³aœnie ksywê posiada³
g³ówny bohater). 

Koleœ to nietypowy Amerykanin
lubi¹cy krêgle (oj bardzo!), przypalanie
tego i owego oraz  picie tamtego i tego.

Jego ¿ycie jest spokojne, dopóki
zbie¿noœæ jego nazwiska z nazwiskiem
pewnego milionera nie doprowadza do
zniszczenia dywanu, który
“niesamowicie pasowa³ do wnêtrza”.
“Zasikany” dywan (tak, ktoœ po prostu
“odda³ mocz” na jego dywan!)
wpakowuje go w niema³e k³opoty.
Historia zaczyna siê dziwnie gmatwaæ,
pojawiaj¹ siê terroryœci w iloœci wiêkszej
ni¿ jeden. Z opresji próbuje wyrwaæ go
jego przyjaciel - fanatyczny ¿o³nierz z
Wietnamu. Obaj wpadaj¹ w jeszcze
wiêksze tarapaty. Udaje im siê z nich
wykaraskaæ, ale ich kolega traci ¿ycie...

Na pierwszy rzut oka fabu³a wydaje siê
dosyæ banalna. Ale nale¿y powiedzieæ,
¿e w³aœciwie ka¿dy bohater w tym filmie
przedstawiony jest panfletycznie (je¿eli
tak mo¿na powiedzieæ...), w ka¿dym

razie jego przejaskrawione cechy
charakteru i usposobienie daj¹ nam do
myœlenia. Nawet sytuacje, z pozoru tylko
œmieszne staj¹ siê wa¿nym ogniwem w
zrozumieniu tak bohaterów, jak i myœli
przewodniej filmu. W³aœciwie  motto
¿yciowe Kolesia : “Daj sobie luz” nie
jest pozbawione sensu.

Film naprawdê warty obejrzenia. To
film z gatunku tych, co ruszaj¹ szare
komórki w inteligentny sposób za
pomoc¹ humoru, którego nie znajdziemy
w nêdznych komedyjkach.

Jest tylko jeden szkopu³: nie graj¹ ju¿
go w kinach. Szkoda, bo chêtnie obe-
jrza³abym go jeszcze raz.

Qczyna

Recenzja filmu

??????????????????????
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ci¹g dalszy ze strony:15
- Co siê dzieje...?! – zapyta³a,

rozgl¹daj¹c siê, Narwana Bronchilda.
- Na razie nic takiego –

odpowiedzia³ Drewno. – Jestem z³y,
bardzo z³y i tylko z³y, bo przecie¿
zawsze musi byæ ktoœ z³y. – wyjaœni³.
– Sprowadzi³em was tutaj, gdy¿
chcia³em zburzyæ wasze szczêœcie.
Jedna z was – tu zwróci³ siê do
dziewcz¹t –  musi tu zostaæ na
zawsze i mnie pokochaæ!

Wojciech, s³ysz¹c te s³owa, rzuci³ siê
z impetem na Drewno. Wymachiwa³
szabelk¹ niczym Pan Wo³odyjowski
w¹sikiem. Wyda³ bojowy okrzyk:

- Skubi dubi duuuu...!!! – po czym
przyst¹pi³ do walki.

- Spoko, ma³y – Drewno odepchn¹³
rêk¹ kawalera w zbroi. – Na nic twe
trudy. Jestem nieœmiertelny!

Pewny siebie Drewno ruszy³ ku
ogromnym drzwiom. Otworzy³ je
sobie tylko wiadomym sposobem. W
progu odwróci³ siê do zamar³ych z
przera¿enia i rzuci³:

- Macie dziesiêæ minut na zas-
tanowienie siê, która z was ze mn¹
zostanie, moje drogie panie!

Zatrzasnê³y siê za nim drzwi. Zostali
sami. A czas p³yn¹³ nieub³aganie... Tego dowiesz siê, Drogi Czytelniku,

z czwartego, ostatniego niestety
odcinka pt. ”..............................

Autorki dzie³a:
Katarzyna Wysocka 

Sylwia Golañska

Czy któraœ z dziewcz¹t siê
poœwiêci...? Co uczyni Drewno,
jeœli ¿adna z dziewczyn nie
przyjmie jego propozycji...? Czy
uda im siê uciec przed z³ym
losem...? Czy Wojciech nauczy
przyjació³ tañczyæ walca...? Jakie
uczucia ¿ywi¹ do siebie nasi przy-
jaciele...?

?
?
?
?
?
?
?
?

:
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Z lekcji historii 
(z p. prof. Dusiewiczem):
- P. Prof.: Lenin powiedzia³ »Bêdê ¿y³

dopóki Zwi¹zek Radziecki nie
rozpromienieje na ca³y œwiat.« Ju¿ nie
¿yje – W 1986 zapromieniowa³
Czarnobyl!              
Klasa: Tak! 
P. Prof.: Lenin kaput!

- P. Prof.: Rzym wysy³a do Kartaginy
ekipê budownicz¹ pod dowództwem
Scipia Afrykañskiego M³odszego. W
wyniku tego Kartagina... zostaje zrów-
nana z ziemi¹, a wszyscy jej mieszkañ-
cy zostaj¹ sprzedani.

- P. Prof.: “D³ugo by o tym pisaæ” –
mówi Gall Anonim nie pisz¹c nic.

- P. Prof.: Syn Wac³awa III uci¹³ sobie
drzemkê poobiedni¹, a poniewa¿ nad-
miar ¿elaza w organizmie szkodzi, ju¿
siê nie obudzi³ [zosta³ zasztyletowany]

- P. Prof.: Poniewa¿ Ma³gosia koñczy
zeszyt, a Rysiek te¿, to ju¿ nie bêdê
wiêcej mówi³.

- P. Prof.: Có¿ za wspania³e perspekty-
wy £ukasz: Ural
P. Prof.: Syberia, Kamczatka, Góry
Skaliste, preria, Nowy Jork...

- P. Prof.: To ju¿ by³o coœ takiego:
“Przejdziem Wis³ê”
Rysiek: “Przejdziem Wartê”
P. Prof.: Warty to oni ju¿ nie prze-
chodzili

- P. Prof.: Niech ktoœ powie coœ m¹drego,
bo...

- P. Prof.: No bo trzeba rozes³aæ wici, a
nim to wszystko siê zbierze, to bêdzie
czerwiec, a jak czerwiec, to co?
£ukasz: Dzieñ Dziecka
(...)
P. Prof.: By³ wrzesieñ, wszystko by³o
gotowe, to pos³ali na bój
£ukasz: Na zimê-
P. Prof.: Nie na zimê! Na bój!
Weronika: I jaki by³ skutek-
P. Prof.: Aleœmy im przy³o¿yli! Do
dzisiaj wykopuj¹ szcz¹tki.

- P. Prof.: Jak ja kocham robiæ takie
wprowadzenia: kultura, sztuka, liter-
atura, filozofia... Jak ja to muszê robiæ,
to idê siê zabiæ. Ale nie chcê gin¹æ,
wiêc tego nie zrobiê.

- P. Prof.: Rabowaæ, grabowaæ, grabiæ!
Rysiek: Byæ grabarzem!

- £ukasz: Stolic¹ Prus Królewskich jest
Malbork.

P. Prof.: £ukasz! Zaraz ci zrobiê
defenestracjê!

- P. Prof.: A potem bêdzie reklama:
“Mnie to bardzo cieszy, ¿e m³odzie¿
polska garnie siê do historii przy piwie
[mrugniêcie] bezalkoholowym”

- P. Prof.: Tylko ostrzegam: Jeœli siê
macie strzelaæ, to tylko w cylindrach.
Mateusz: I ¿adnej broni automatycznej.
P. Prof.: I celowników optycznych.
Mateusz: I broni nuklearnej.
P. Prof.: Otó¿ to!

- P. Prof.: Nie ma innych imion prócz
Konstanty, Miko³aj, Aleksander. 
Supcior: I ¿eñskich-

- P. Prof.[o Pi³sudskim]: Wysiad³ z czer-
wonego tramwaju.
Rysiek: W³aœnie! 
P. Prof.: Ale nie na przystanku Rysia

Z lekcji jêzyka polskiego (z p.prof.
Falkowskim):

- P. Prof.: Filozof amerykañski! To oksy-
moron! (...) Amerykanie nawet nie
wymyœlili hamburgera! Wymyœlili
Kaczora Donalda, Myszkê Miki i Pluta
– przejaw skrajnego pesymizmu.

- Rysiek buja siê na krzeœle.
Dyskusja.
Supcior: “Tylne nogi do pod³ogi!”
P. Prof.: “Rysia czy krzes³a”

- P. Prof.: Ja nie jestem cz³owiekiem!
- Rysiek: Eneida- By³a matk¹ Eneasza!
Doœæ ciekawe rozmowy prowadzi³ te¿

profesor z pewnym £ukaszem...
- P. Prof. [do £ukasza]: Ty nawet jesteœ w

moim typie...
- P. Prof.[j.w.]: Ty, Wêc³awski, chcesz

chyba sobie zapracowaæ na moj¹ doz-
gonn¹ przyjaŸñ
£ukasz: Na przyjaŸñ - zawsze
P. Prof.: Tylko to bêdzie przyjaŸñ jak
Polski ze Zwi¹zkiem Radzieckim. 
£ukasz: To pan profesor bêdzie
Zwi¹zkiem Radzieckim- 
P. Prof.: Jako ¿ywo.

- P. Prof. [o £ukaszu]: Ten to mnie
m o l e s t u j e !
(...) [profesor podaje termin próbnej
matury, Rysiek wyjmuje notes...] 
Rysiek: Helena, Halszka i Henryka,
czyli trzy H, czyli ha ha ha... 
P. Prof.: Z nami to ju¿ chyba naprawdê
niedobrze: ten mnie molestuje, ten nie
daje mi dokoñczyæ, a ten z kolei ma
jakieœ dylematy imieninowe.

Z lekcji matematyki
(z p.prof. Kulawikiem i p.prof.

Kie³bas¹):
- P. Prof. Kulawik: Gdy trójmian

kwadratowy posiada dwa pierwiastki...
Supcior: Pierwiastki? Z czego?

- P. Prof. Kie³basa wypisuje na tablicy
numery zadañ domowych: 10.60,
11.62, 11.64, 11.65, 11.75
Supcior: Czy to jest jakiœ ci¹g aryt-
metyczny?

- Supcior: r jest sta³e, bo to jest ci¹g
rekurencyjny. (zamiast arytmetyczny)

- P. Prof. Kie³basa: Mamy n zbiorów: A,
B, C, D...
Supcior: Do N

- £ukasz T.: 001 to liczba trzycyfrowa!
P. Prof. Kie³basa: Dla mnie to jest jed-
nocyfrowa 001=1
£ukasz T.: Bo Pani Profesor inaczej
myœli!

- Lekcja o zdarzeniach losowych.
Supcior: Nudziarstwo.
P. Prof. Kie³basa: To w takim razie w
poniedzia³ek bêdziesz odpowiada³ z
tego nudziarstwa.
Supcior: To zg³oszê nieprzygotowanie.
P. Prof. Kie³basa: Jestem cierpliwa.
Poczekam a¿ ci siê skoñcz¹.
Supcior: W poniedzia³ek mi siê
s k o ñ c z ¹ .
P. Prof. Kie³basa: To w takim razie
chodŸ do odpowiedzi.
/Supcior otrzyma³ ocenê: 1/

Z lekcji fizyki (z p.prof.Natorfem):
- P. Prof.: Ma³py napisz¹ kilka razy

»Pana Tadeusza« i raz »Dziady« zanim
œw. Tomasz przejdzie przez œcianê.

- P. Prof.: Widzia³em w dwóch ró¿nych
ksi¹¿kach dwie ró¿ne nazwy.
Supcior: Dobrze, ¿e nie w jednej.

- O przybli¿eniu oko-soczewka oku-
larów.
P. Prof.: Nie k³óæ siê z egzaminatorem
w czasie rzeczywistym...
Supcior: ...Zrób to w czasie urojonym.

- P. Prof.: Na naszej planecie wiatry nie
bior¹ siê z powietrza

- P. Prof.: Ja ci coœ zaraz obkupcê!
- P. Prof.: Masa S³oñca stanowi prawie

100% masy wszechœwiata [!!!]
- P. Prof.: Nic na si³ê, wszystko m³otkiem.

“Wiatry nie bior¹ siê z powietrza...”
czyli wypisy z lekcji pierwszego w historii Mat-Przyru (1996-2000)

przez Maryœkê Kendziorek, Krzyœka Sagana i Ryœka Kosteckiego zanotowane
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UWAGA! Tekst ten bêdzie niezrozu-
mia³y dla osób, które nie zapozna³y siê z
artyku³em “Veto Bluzg” z numeru 8(2).

Absolutnie zgadzam siê z Ryœkiem, ¿e
dra¿nienie jest fajne, zatem
postanowi³em nie poprzestawaæ na kry-
tyce artyku³u wy¿ej wspomnianego
eksredaktora, lecz napisaæ odpowiedŸ na
odpowiedŸ na moj¹ krytykê artyku³u
Ryszarda Kosteckiego.

¯e “0! w odniesieniu do klas human-
istycznych jest wyra¿eniem emocjonal-
no-stylistycznym” to siê nawet zgodzê.
Przyznajê, jako matematyk odczyta³em
zapis “0!” dos³ownie, zapominaj¹c, i¿
niektóre osoby uczêszczaj¹ce do
Hoffmanowej nie kieruj¹ siê logik¹, lecz
emocjami i w symbolu 0! bêd¹ siê
doszukiwaæ metafory i innych takich, a
nie najbardziej oczywistego faktu. O.K.
Uczê siê(?) w szkole matematycznej i
zapominam o takim podejœciu do
sprawy. Jednak tabela, w której znalaz³o
siê nieszczêsne 0! by³a skierowana nie
tylko do 1 f, ale do wszystkich pierwsza-
ków! Tak¿e tych zmatematyzowanych.
Zatem kiedy dla dziewczynek z 1f oczy-
wiste jest, ¿e 0! ma znaczyæ 0, to dla
niektórych osób bardziej zaintere-
sowanych matematyk¹ nie!*

Piszesz dalej, mój drogi, ¿e skoro nie

napisa³eœ 1, tylko0!, to 0! nie znaczy 1. I
znów powrót do podstaw. Wartoœæ x!
definiujemy indukcyjnie: 0!=1; 1!=1;
n!=(n-1)!n. Tak wiêc 0! ZAWSZE równa
siê 1!

Jeœli chodzi o b³¹d pomiarowy, o
którym, kochaniuteñki, wspominasz to
powiem Ci, ¿e ustalanie jakiegokolwiek
b³êdu pom. w sytuacji, gdy nale¿y
policzyæ jedynie iloœæ osób w klasie
œwiadczy dobitnie o tym, ¿e kolega
Rysiek nie umie dok³adnie liczyæ i musi
siê broniæ b³êdem pom. Z reszt¹ co ja
gadam! Nie trzeba liczyæ - wystarczy
przeczytaæ w dzienniku. Zatem Rysiu nie
umie czytaæ!

Co do tego, ¿e niby nie wiem, ¿e 0,8 =
80% to mnie pan Kostecki nie zrozumia³.
¯e zachodzi taka równoœæ, to ja nawet
wiem. Twierdzê jedynie, ¿e takie rzeczy,
jak stosunek dziewcz¹t do ca³oœci podaje
siê z regu³y w u³amkach, a nie w procen-
tach.

Co dalej? Oskar¿asz mnie Pieseczku o
rasizm i seksizm za stwierdzenie “nawet
dziewczynki z w/w humana”. jest to
bzdura, która urazi³a mnie dog³êbnie.
Rysiu, trochê logiki. Mówisz “seksizm”
zatem uwa¿asz, ¿e stwierdzenie to by³o
wymierzone przeciw p³ci piêknej. W
rzeczywistoœci mia³o znaczyæ tyle:
“Nawet osoby ucz¹ce siê w humanie,

które, jak wiemy, z regu³y nie interesuj¹
siê matematyk¹...” A skoro w w/w
humanie nie ma ch³opców (choæ mo¿e
jest jeden), to stwierdzenie “dziewczyn-
ki” mia³o oznaczaæ ogó³ klasy 1 f. Przy
okazji wyrazy wspó³czucia dla prof.
Falkowskiego. Co siê tyczy rasizmu, to
chcia³em przypomnieæ, ¿e rasista to
osoba nie toleruj¹ca przedstawicieli
innych ras. Co wiêcej wg. autora “Veto
Bluzg” mój artyku³ atakuje p³eæ piêkn¹.
Rysiek oskar¿aj¹c mnie o rasizm przyz-
na³ siê wiêc, ¿e uznaje kobiety za inn¹
rasê ni¿ mê¿czyŸni. Drogie panie! Na
waszym miejscu nie zadawa³bym  siê z
tym typem.

Podobno tekst mój nie wytrzymuje
konfrontacji z metodologi¹ nauk przy-
rodniczych. Powiem tylko, ¿e zgodnie z
za³o¿eniami filozoficznymi M. Pa³yski w
biologiê ani chemiê nie wierzê, bo ju¿ siê
ich nie uczê. Wiêc co ty mi tu bêdziesz
gadaæ o jakiœ naukach przyrodniczych.

Có¿, wykaza³em chyba, ¿e argumenty
Rysia s¹ bezpodstawne, zatem jego
odpowiedŸ na mój artyku³ nie spe³nia-
postawionych przez autora za³o¿eñ, czyli
wykazania b³êdnoœci mych spostrze¿eñ.
Czyli jak zwykle to ja mam racjê.

Uczeñ œtaszica
* Ciekawe, jak¹ ma wartoœæ “nie!”

Listy do redakcji

Szanowny eksredaktorze Przemku!
1. Pojêcie silni zostaje wprowadzone w
IX LO na lekcjach matematyki co najm-
niej w drugim semestrze pierwszej klasy,
je¿eli nie póŸniej, tak wiêc za³o¿enie, ¿e
klasy 1 statystycznie rzecz bior¹c (a taki
charakter z definicji mia³ mój artyku³)
nie znaj¹ pojêcia silni by³o poprawne.
2. Nie zrozumia³eœ mnie w zakresie
mo¿liwej aksjomatyki systemu pojêæ
silni, tak wiêc twoje rozpisywanie siê o
tym jest bezcelowe z mojego punktu
widzenia (nie napisa³em nigdzie silni, bo
nie chcia³em jej napisaæ, a zreszt¹ to ty w
ogóle wymyœli³eœ, ¿e ja gdzieœ napisa³em
silniê).
3. Wyniki w tabeli by³y podane bez b³êdu
pomiarowego, wiêc nie muszê siê nim
zas³aniaæ, bowiem takowego nie
pope³ni³em. To wynika wprost z mojego
tekstu. Je¿eli tego nie zrozumia³eœ, to
znaczy, ¿e to ty nie umiesz czytaæ, a
oskar¿aj¹c mnie o analfabetyzm ukazu-
jesz tylko swoje kompleksy. Nie martw
siê jednak malutki mój, wszystko bêdzie

dobrze...
4. Och! rozumiesz nawet, ¿e 0.8 = 80%!
to ty mo¿e nawet tabliczkê mno¿enia
znasz?! To mo¿e ju¿ pójdziesz do przed-
szkola? ¯³obek to nie miejsce dla takich
geniuszy!
5. Przemusiu kochany, piszesz, ¿e twoje
has³a nawo³uj¹ce do dyskryminacji p³ci
piêknej i mniejszoœci : “(...) W rzeczy-
wistoœci mia³o znaczyæ tyle: (...)”.
Zmieniamy interpretacjê, jak wiatr zaw-
ieje?... A mo¿e mia³o znaczyæ coœ
jeszcze innego?... No, nie wstydŸ siê,
powiedz?
6. Piêkna ¿onglerka s³owami: je¿eli
piszê, ¿e ktoœ jest rasist¹ i seksit¹, to
znaczy, ¿e uwa¿am kobiety za rasê. To
tak jakbym napisa³, ¿e ktoœ jest rasist¹ i
kombajnist¹ i w zwi¹zku z tym uwa¿a³,
¿e kombajny to rasa. Trochê logiki! (To
mo¿e jednak zostaniesz w ¿³obku?)
7. Poniewa¿ jesteœ ignorantem wzglêdem
nauk przyrodniczych i w nie “nie
wierzysz”, to chyba nie wywrze na tobie
wra¿enia, gdy przesunê ci szczêkê o

wektor?
Wnioski:
Poniewa¿ twoja krytyka mojej krytyki
twojej krytyki mojego tekstu nie wytrzy-
muje mojej krytyki, a nie chce mi siê
odpowiadaæ na coraz bardziej
(przepraszam, ¿e ci teraz zniszczê
dzieciñstwo) g³upiej i be³kotliwej pseu-
do-krytyki (witaj w doros³ym ¿yciu ;-)
cokolwiek byœ nie napisa³ i tak nie
odpowiem. Myœlê, ¿e zarówno ja jak i
czytelnicy s¹ ju¿ znu¿eni... Ponadto z
za³o¿enia nie dyskutujê z ludŸmi, którzy
z za³o¿enia maj¹ racjê, a sam tak o sobie
piszesz.

eksredaktor Rysieq The Was
Tator

P.S.
Oczywiœcie Przemku, nadal siê z tob¹
tylko droczê. Doceniam tw¹
pomys³owoœæ w konstrukcji propa-
gandowych tekstów (masz ju¿
zapewnion¹ posadê ministra Edukacji w
moim rz¹dzie), ale... nie mam czasu ju¿
na to odpisywaæ, wiêc starczy.

Final Impact
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A teraz rozwiej¹ siê nasze w¹tpliwoœ-
ci. Matura 2001 i 2002 – co powin-
niœmy o nich wiedzieæ? Jak reforma
edukacji zmieni³a egzamin
dojrza³oœci? Myœlê, ¿e ka¿dy powinien
to przeczytaæ; przecie¿ ten bieg na 400
metrów musi siê czymœ skoñczyæ... A
czy met¹ nie jest w³aœnie matura?

Jak powszechnie wiadomo, w tym roku
szkolnym odbêdzie siê ostatnia “stara”
matura. Tegoroczni maturzyœci bêd¹
zdawaæ tradycyjnie dwa przedmioty
pisemnie i ustnie oraz ustny jêzyk obcy. A
jak bêdzie za rok? Czego maj¹ siê
spodziewaæ zdaj¹cy maturê w 2002 roku?

Otó¿ art. 34 pkt. 1 “Rozporz¹dzenia o
sprawie zasad oceniania” mówi, ¿e
“Egzamin maturalny sk³ada siê z czêœci
wewnêtrznej, maj¹cej formê egzaminu
ustnego i z czêœci zewnêtrznej, maj¹cej
formê egzaminu pisemnego”. A z pkt. 2 i
3 tego samego art. 34 mo¿emy siê
dowiedzieæ czegoœ na temat przed-
miotów, które abiturient ma zdawaæ.
Bêd¹ to: egzamin wewnêtrzny – jêz. pol-
ski i jêzyk obcy (nowo¿ytny); egzamin
zewnêtrzny - jêz. polski, jêz. obcy,
matematyka i jeden do wyboru spoœród
biologii, chemii, fizyki, geografii, historii
i drugiego jêzyka obcego. 

Hm... Przedmiotów troszkê przyby³o.
Nasuwa siê jeszcze pytanie: jaki egzamin
na studia bêd¹ zdawaæ osoby, które
maturê ju¿ zaliczy³y? Niestety w
“Rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji
Narodowej” nie ma o tym nawet wzmian-
ki. Najgorsze jest to, ¿e nie ma te¿ nic na
temat tegorocznych maturzystów, którzy
niestety nie wiedz¹, co maj¹ ze sob¹ zro-
biæ, gdy w tym roku “podwinie im siê
noga”. Bêd¹ zdawaæ now¹ w przysz³ym
roku? Czy bêdzie sesja poprawkowa? Z
tymi (i nie tylko) pytaniami uda³am siê do
naszej pani dyrektor- prof. Daruk.

- [QCZYNA:] Pani profesor, w
Rozporz¹dzeniu MEN nie mog³am
znaleŸæ nic na temat maturzystów, którzy
bêd¹ zdawaæ w 2002 roku (i póŸniej): jaki
egzamin na studia bêd¹ zdawaæ?
S³ysza³am, ¿e matura bêdzie dla nich
przepustk¹ na studia; podobno nie bêd¹
zdawaæ kolejnego egzaminu. Czy to
prawda?

- [PANI DYREKTOR:] Takie s¹
przymiarki. Ja takie pytanie zada³am rek-
torom wy¿szych uczelni wtedy, kiedy
by³am na og³oszeniu “Rankingu
Wy¿szych Uczelni”. I wtedy, a by³o to
wiosn¹ tego roku, nie ukrywam, ¿e rek-

torzy byli zaskoczeni, ¿e przypominam,
¿e to ju¿ za chwilê, za moment i ¿e
uczniowie powinni to wiedzieæ, bo dwa
lata to bardzo krótko, prawda? Potem od
pani minister Radziwi³ dowiedzia³am siê,
¿e wy¿sze uczelnie s¹ samorz¹dne i nie
wiadomo, co z tym fantem zrobi¹. W tej
chwili wiem, ¿e trwaj¹ rozmowy z minis-
terstwem i wiadomo, ¿e wy¿sze uczelnie
sk³aniaj¹ siê do tego, ¿eby maturê
zewnêtrzn¹ uznawaæ jako CZÊŒÆ egza-
minu na studia, bo niektóre uczelnie
zostawiaj¹ sobie prawo przeprowadzenia
w³asnych rozmów kwalifikacyjnych,
predyspozycji itp. I myœlê, ¿e dok¹d siê
nie ugruntuje ta nowa matura, to tak
bêdzie jeszcze przez jakiœ czas trwa³o, jak
do tej pory.

- [Q.:] A co siê stanie z osob¹, która w
tym roku szkolnym nie zda matury? Czy
w przysz³ym roku bêdzie zdawa³a z
m³odszymi kolegami tê now¹?

- [P.DYREKTOR.:] Na to pytanie
odpowiedzieæ nie umiem, bo nie
znalaz³am nigdzie tej odpowiedzi.
Poniewa¿ ma byæ rozporz¹dzenie tzw.
czyszcz¹ce, jak ³adnie to nazwano, te
wszystkie sprawy, tam gdzieœ to bêdzie
wyjaœnione. 

- [Q.:] A czy wiadomo kiedy to roz-
porz¹dzenie siê pojawi?

- [P. DYREKTOR:] Nie wiadomo.
(...) Ale w³aœciwie ta nowa matura,
oprócz samej procedury, nic nowego nie
wnosi...

- [Q.:] Przecie¿ zdaje siê wiêcej przed-
miotów. Jest to chyba trudniejsze. 

- [P. DYREKTOR:] Nie ukrywam, ¿e
tak. I jeszcze jedna rzecz jest trudniejsza:
do tej pory np. na egzaminie z jêzyka
obcego mo¿na by³o korzystaæ ze s³own-
ików. A teraz na nowej maturze nie wolno
z nich korzystaæ. Jest to sprawa straszli-
wie utrudniona. Moim zdaniem nie jest to
w porz¹dku w stosunku do uczniów,
którzy bêd¹ tak zdawaæ, bo o takim
postawieniu sprawy powinni byli
wiedzieæ zaczynaj¹c ten ci¹g kszta³cenia,
czyli wtedy, kiedy przekroczyli mury
naszego liceum.

- [Q.:] A w takim razie analogicznie:
czy na egzaminie z matematyki nie
bêdzie mo¿na korzystaæ z tablic?

- [P. DYREKTOR:] Nie, na egzaminie
z matematyki dopuszczalny jest kalkula-
tor i tablice, a na jêzyku polskim
dopuszczalny jest s³ownik ortograficzny i
s³ownik poprawnej polszczyzny (teraz
nie wolno! – przyp. red.).

- [Q.:] W³aœciwie ju¿ chyba Pani
wyrazi³a swoje zdanie na temat nowej
matury. Ale mo¿e jednak coœ wiêcej?

- [P. DYREKTOR:] Wiele jest rzeczy,
z którymi trudno siê zgodziæ. Pierwsz¹
prób¹ do prze³kniêcia jest w³aœnie
wprowadzenie nowych zasad gry w trak-
cie kszta³cenia w liceum. Tak naprawdê,
do koñca nic jeszcze nie wiadomo, choæ
trzecie klasy ju¿ za chwilê bêd¹ ten egza-
min zdawaæ. Moim zdaniem nie jest to
uczciwe traktowanie zdaj¹cych. 

- [Q.:] A czy widzi Pani jakieœ plusy tej
reformy w zwi¹zku z matur¹?

- [P. DYREKTOR:] Jeœli dojdzie do
tego, do czego zamierzano doprowadziæ,
¿e bêdzie to rzeczywiœcie jeden egzamin
maturalny i jednoczeœnie na studia, to
bêdzie to g³êboki zysk, bo stres jest
znacznie mniejszy. Poza tym maturê
bêdzie mo¿na poprawiaæ. A matura
bêdzie oceniana procentowo. Jeœli
powiedzmy z takiego i takiego egzaminu
jest 80%, to on siê do nas nadaje,
pomyœl¹ uczelnie, a poni¿ej 80% to mu
dziêkujemy. Cz³owiek, który bêdzie
chcia³ siê dostaæ na tê uczelniê, powinien
d¹¿yæ do tego, ¿eby osi¹gn¹æ odpowiedni
poziom. Jest to jakiœ plus, bo jeœli nie
osi¹gnie tego poziomu uczelni do której
by chcia³, to byæ mo¿e znajdzie siê wiele
innych, które go przyjm¹ mimo ni¿szego
wyniku.

- [Q.:] Pytanko na zakoñczenie: Kr¹¿y
mit, ¿e “now¹” maturê ma zdaæ ka¿dy –
tak dla przyk³adu. W takim razie mo¿e
“star¹” te¿ zda ka¿dy, powiedzmy, ¿e na
zakoñczenie lat sprzed reformy?

- [P. DYREKTOR:] Myœlê, ¿e to jest
jednak mit. Fachowcy twierdz¹ np., ¿e
egzamin z jêzyka obcego maj¹ szansê
zdaæ ci, którzy ucz¹ siê tego jêzyka na
poziomie rozszerzonym (co najmniej 5
godzin tygodniowo). (...) Egzamin taki
jest bardzo trudny...

- [Q.:] Bardzo dziêkujê za rozmowê.
- [P. DYREKTOR:] Dziêkujê.
Tak wiêc widaæ, ¿e zamieszanie jest

niema³e. Szkoda tylko, ¿e to wszystko
odbywa siê naszym kosztem. I mam tylko
nadziejê, ¿e w porê (choæ moim zdaniem
ona ju¿ minê³a) dowiemy siê czegoœ
wiêcej. Nadzieja matk¹ g³upich? Zaraz,
zaraz: dla niektórych to nasze ostatnie
300 lub 400 metrów, a my jeszcze nie
znamy regu³ wyœcigu!

Qczyna (bêd¹ca notabene w
czwartej klasie)

“Cudowna” Reforma Oœwiaty
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Harcerstwo - to
s³owo przez 15 lat i 8
miesiêcy mojego
¿ycia na tym globie
nie wzbudza³o we
mnie ¿adnych emocji.
By³o mi raczej obo-
jêtne. Co prawda

kiedy mia³am jakieœ 10 lat posz³am raz
na zbiórkê do zuchów, ale na niej wszys-
tko siê skoñczy³o, gdy¿ nie mia³am czasu
na dalsze spotkania. Od tej pory nie
myœla³am ju¿ o harcerstwie, a tym
bardziej o tym, by do niego nale¿eæ. Po
prostu nie czu³am takiej potrzeby. Nie
rusza³y mnie opowiadania kumpelek -
harcerek o zbiórkach, obozach. Dla mnie
byli oni band¹ nudziarzy, którzy maj¹
bzika na punkcie ekologii. A¿ nagle
bum!

W po³owie wrzeœnia pojecha³am na
biwak integracyjny organizowany przez
harcerzy z “Osiemdziesi¹tki” i w jednej
chwili wszystko siê zmieni³o. Na biwaku
by³o super. Kiedy dotarliœmy na miejsce,
którym by³a jakaœ leœna polana, by³ ju¿
póŸny wieczór. Dlatego te¿ po ciemku
rozk³adaliœmy namioty i robiliœmy
kanapki, w przypadku których pomaga³o
na œwiat³o z latarni jakiegoœ kolesia.
Potem zjedliœmy kolacjê, któr¹ popil-
iœmy ciep³¹ herbat¹ i po³o¿yliœmy siê

spaæ. Nastêpny dzieñ by³ pe³en wra¿eñ.
Rano, po œniadaniu, podzieliliœmy siê na
grupy i wyruszyliœmy by zwiedzaæ
jaskinie, co polega³o g³ównie na tym, ¿e
czo³galiœmy siê w w¹skich przejœciach.
£atwo mo¿na sobie wyobraziæ jak potem
wygl¹daliœmy. Byliœmy od do³u do góry
w glinie i ziemi. Jednak (prawie) nikt nie
narzeka³. Dla wszystkich by³a to œwietna
zabawa. Do obozowiska wróciliœmy aku-
rat na obiad, który sk³ada³ siê z rozciap-
kanego ry¿u (tzw. harcerskiego) i
wyœmienitych pulpetów prosto z warsza-
wskiego supermarketu. Po dok³adnym
opró¿nieniu zawartoœci kocio³ka zaj¹³ siê
nami harcerz - Kuba, który prowadz¹c
musztrê próbowa³ nas nauczyæ ustawiaæ
siê czwórkami itp. rzeczy. (prawie
zajarzy³am o co chodzi). Nastêpnie
wy¿ywaliœmy siê wskakuj¹c na siebie
podczas gry w “S³onia”. Po pewnym
czasie, gdy ju¿ zabrak³o nam tchu, a na
dworze zrobi³o siê tak ciemno, ¿e nie
by³o nic widaæ, rozsiedliœmy siê na sza-
lenie wygodnych  karimatach, ustaw-
ionych wokó³ ogniska, by poœpiewaæ i
porozmawiaæ przy dŸwiêkach gitary. Po
jakimœ czasie jednak wiêkszoœæ osób
zmêczonych i zziêbniêtych posz³a spaæ.
Pozostali jedynie najwytrwalsi, czyli ci,
którzy mimo coraz wiêkszego mrozu
mieli ochotê zostaæ i jeszcze poœpiewaæ.

Jednak¿e oko³o
pó³nocy rozeszliœmy
siê, gdy¿ zacz¹³
padaæ deszcz, który
przegoni³ wszystkich
do namiotów.

Nastêpnego, a
zarazem ostatniego
dnia biwaku od samego rana pada³o. Ale
to bynajmniej nie zepsu³o nam humorów,
gdy¿ spêdziliœmy czas na przeró¿nych,
œmiesznych zabawach, dziêki którym
zapomnieliœmy o nieciekawej pogodzie.
PóŸniej z³o¿yliœmy namioty i
wyruszyliœmy w drogê powrotn¹ do
domu. Po¿egnaliœmy siê na peronie
gdzie trzymaj¹c siê za rêce zaœpiewal-
iœmy harcersk¹ piosenkê.

Jak widaæ biwak by³ bardzo udany. To
dziêki niemu zmieni³am swój stosunek
do harcerzy, pozna³am wielu ciekawych
ludzi i wst¹pi³am do dru¿yny. Teraz (w 9
miesi¹cu 15 roku mojego ¿ycia) wiem
ju¿ ¿e harcerze to uœmiechniête,
kochaj¹ce ¿ycie, ludzi i przyrodê i
umiej¹ce sobie ciekawie zorganizowaæ
czas osoby, które naprawdê warto poz-
naæ. Tak samo jak warto jest zostaæ jed-
nym z nich.

Agata Kamiñska

DODATEK HARCERSKI 80 WDW “Ostoja” i 80 WDH “Beskid”

Dlaczego wst¹pi³am do harcerstwa?

Co harcerze i harcerki 80-tki robili w dniu Wszystkich Œwiêtych?
Ano parking.

Od 8.00 do
19.30 na ulicy
Tatarskiej przy
Pow¹zkach pil-
n o w a l i œ m y
s a m o c h o d ó w
l u d z i
odwiedzaj¹cych

cmentarz oraz dbaliœmy o porz¹dek na
terenie parkingu. Ta przyjemnoœæ kosz-
towa³a w³aœcicieli aut 5z³.

Skoro przez trzy tygodnie by³a piêkna
pogoda, to w œrodê padaæ musia³o.
Logiczne to myœlenie nie zawiod³o i
kiedy ok. 8.00 zaczynaliœmy akcjê, z
zachmurzonego nieba kapa³o nieprzy-
jemnie. Z czasem robi³o siê coraz gorzej
i o 11.00 la³o ju¿ ca³kiem mocno. Choæ
pogoda nie wp³ynê³a Ÿle na nasze

samopoczucie (mokro! zimno! super!),
to deszcz mia³ fatalny wp³yw na
papierowe “bileciki”, bêd¹ce pewn¹
dokumentacj¹ ca³ej akcji. Sczepione w
bloczki, karteczki rozp³ywa³y siê w
rêkach. Wtedy nie by³o mowy o wpisa-
niu na nie numeru rejestracyjnego pojaz-
du czy numeru sektora, w którym parku-
je samochód. Na szczêœcie najczêœciej
kierowcy nie mieli nam tego za z³e.

Gdy przemoczeni do suchej nitki
wype³niliœmy swój bloczek, mogliœmy
zrobiæ sobie przerwê i schroniæ siê do
namiotu-bazy. Mo¿na by³o zjeœæ zupkê
chiñsk¹ i wypiæ herbatê. No i tam nie
la³o.

Wieczorem, gdy samochodów by³o ju¿
mniej, przesta³o padaæ. Zrobi³o siê wiêc
w ogóle du¿o przyjemniej. Na roz-
mowach miêdzy ka³u¿ami czas szybko

mija³ i nasta³a
godzina 19.00,
kiedy to druh
s z c z e p o w y
p o l e c i ³
z a k o ñ c z y æ
z b i ó r k ê
pieniêdzy i
ograniczyæ siê
do pilnowania samochodów. Pó³ godziny
póŸniej zaczêliœmy koñczyæ “akcjê park-
ing”. Zwinêliœmy nasz wielki namiot i
opuœciliœmy Tatarsk¹ w dobrych
humorach, z uczuciem, ¿e wykonaliœmy
po¿yteczn¹ i fajn¹ pracê. Takie by³y na
pewno moje odczucia, wiêc nie mogê siê
doczekaæ nastêpnego “Parkingu” za rok.
Choæby znów la³o, tak jak w tym roku i
poprzednim.

Krzyœ Smólski

P P
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Urodziny

Sto
 la

t, 
sto

 la
t...

..

happy birthday to you....

sz³a dziew
echka...hip..do laseczka

Anyten ma ju¿ 1 roczek!
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