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Jakiœ czas temu Anyten i Staszic Kurier nawi¹za³y
wspó³pracê. Ostatnio wspó³praca zacieœni³a siê, w wyniku
czego powsta³ dziwny twór (który w³aœnie macie w rêku).
Po³owa artyku³ów pochodzi od ludzi z Hoffmaowej, a po³owa
ze Staszica. Pomys³ ciekawy (ciekawe czy siê sprawdzi).
13.mia³o miejsce zdarzenie bardzo wa¿ne dla Hoffmaniaka. O
godz. 1045 w Warszawie na ul. Lotników 42/46 zosta³a wrêc-
zona nagroda za pracê pedagogiczn¹. Otrzyma³ j¹ Witold
Andrzej £ucznik. Po ceremonii wrêczenia odby³ siê wyk³ad
(temat: “B³yski gamma”). Gratuluje i ¿yczê dalszych
sukcesów.
W dniach 16 i 17 (wtorek, œroda) odbêd¹ siê (lub odby³y siê –
nie wiem, kiedy to przeczytacie) rady klasyfikacyjne klas nie-
IV. W tych dniach lekcje bêd¹ skrócone do 35 min. (przerwy
do 5 min. + 20 min. przerwa d³uga)
Zebrania semestralne rodziców klas nie-IV odbêd¹
siê 18 (czwartek). Obecnoœæ obowi¹zkowa. W tym
dniu lekcje równie¿ bêd¹ skrócone (jw.)
Dla niezorientowanych podajê, ¿e ferie zaczynaj¹
siê 19.01 (sobota), a koñcz¹ 4.02 (niedziela). Do
szko³y przychodzimy 5.02 (poniedzia³ek)
Po feriach rozpoczyna siê drugi semestr. Znaczy

to, ¿e ju¿ tylko nieca³e 6 miesiêcy do wakacji :)
Klasy IV za 3.5 miesi¹ca maj¹ “najpowa¿niejszy egzamin w
¿yciu”. Przed takim stresem trzeba siê wyszaleæ. Studniówka
odbêdzie siê 9.02.2001 (pi¹tek)
Sawix

Wstêpniax x2 (czyli podwójny)
Witam wszystkich czytelników z

“Hoffmanowej” i “Staszica”. Poniewa¿
ten numer uka¿e siê w dwóch szko³ach
(wy¿ej wymienionych), chcia³abym
osobno zwróciæ siê do czytelników
Kuriera i Anytena. 

Wielcy z IX LO! (wy pierwsi, bo ta
czêœæ jest Anytenowa) Mimo kilku
niechlubnych opinii na temat stworzenia
numeru ³¹czonego,
Kurierowo –
Anytenowego (¿e
niby Anyten siê
sprzedaje albo robi
wszystko, by nowy
numer wyszed³ w
iloœci stron wiêkszej
ni¿ 10 itd., itd.), jednak zdecydowa³am
siê na zrobienie ww. (niekomercyjnego)
przedsiêwziêcia. Doskonale rozumiem,
¿e “Hoffmanowa” “Staszicem” nie jest
(choæby w zwi¹zku z ró¿nic¹ p³ci) i
mo¿ecie nie mieæ ochoty czytaæ na temat
nie-swojej szko³y. Ale z drugiej strony,
nale¿y byæ otwartym na opinie, pogl¹dy
i kierunki myœlenia ludzi z innych

œrodowisk (w tym wypadku ze
“Staszica”), a nie kisiæ siê wy³¹cznie we
w³asnym sosie! Dlatego te¿, Drodzy
Pañstwo, prezentujemy (ja i naczelny
Grabowski) twórczoœæ ludzi, którzy w
tym miesi¹cu napisali do Staszic
Kuriera. I myœlê, ¿e pomys³ z³y nie jest,
nie?

Po wyjaœnieniu obecnego stanu rzeczy,

chcia³abym powiedzieæ coœ jeszcze.
Otó¿ ten numer jest ostatnim, który
zosta³ stworzony pod moim kierown-
ictwem. Có¿, matura zbli¿a siê wielkimi
p³etwami, a ja jeszcze w basenie...
Niestety bycie naczelnym spraw¹ tak
prost¹ nie jest i poch³ania du¿o energii,
dlatego nie mogê ju¿ w pe³ni siê tym zaj-
mowaæ, chodŸ bardzo bym chcia³a. Ju¿

teraz przygo-
towujê do tej
f u n k c j i
m o j e g o
z a s t ê p c ê ,
który na
pewno po
krótkim kur-
sie szefowa-

nia, bêdzie œwietnym
naczelnym. Nie
mia³am serca obar-
czaæ naszego niezast¹pionego Konrada
jeszcze jedn¹ funkcj¹ – biedaczysko, ju¿
ma co robiæ. Sawix – jw. Ale póki co,
jeszcze pierwszy miesi¹c tego milenium
JA jestem naczeln¹.

Dziêki za wytrzymanie ze mn¹ tyle

miesiêcy. Mam nadziejê, ¿e po mojej
dymisji Anyten nadal bêdzie siê mia³ (a
mo¿e nawet lepiej?). Pa, pa!

A teraz przyszed³ czas na goœci ze
“Staszica” (my jesteœmy nimi w drugiej
czêœci gazetki...nie ma tak dobrze!):
Zdrawstwujcie moi mili! W sumie nie
bardzo wiem, co mogê do Was napisaæ,
chyba tylko: przeczytajcie nasze texty.
Mam nadziejê, ¿e choæ trochê bêd¹ siê
Wam podobaæ (je¿eli tak, to ekspery-
ment siê uda³). Je¿eli nie, to trudno –
ostatni raz trzymacie w ³apach Mleka.
Jednak mam nadziejê, ¿e bêdzie inaczej.
Do lektury!

Qczyna
(naczelna prze³omu wieków; ba!

nawet tysi¹cleci!)

PODZIÊKOWANKA ODREDAKCYJNE 
• Adamowi "Juriemu" G¹siewiczowi za stworzenie wystroju graficznego gazetki
• Hance Szuszkiewicz za bycie superkorektorem biurowym,
• Ryœkowi za wszechmog¹c¹ obecnoœæ i za bycie ca³odobowym popychaczem ró¿nych spraw,
• Skavenowi za najlepszy marketing (bez Ciebie sprzedalibyœmy znacznie mniej, oj znacznie...).

ODREDAKCYJNE PRZEPROSINY
Chcieliyœmy bardzo przeprosiæ Hankê Szuszkiewicz, za to ¿e w
zesza³ym numerze pochwaliliœmy siê, ¿e by³ on niby przez ni¹
sprawdzany. Jednak takie by³o tylko za³o¿enie. Niestety z
powodu napiêtego planu wydawczego ostatniego numeru nie
powêdrowa³ on do korekty, ale bezpoœrednio do xera.
Tak wiêc wszystkie b³edy s¹ tylko i wy³¹cznie z naszej winy!

W tym miesi¹cu redakcja sk³ada siê z:
Karolina “Qczyna” Kuczyñska 4D - redaktor naczelny
Konrad “Groch” Grochowski 2C - redaktor sk³adacz
Marcin “Sawix” Sawicki 3C - marketing men
Pawe³ “ΠΠ” Lubowiecki 3D - œcigacz

Autorzy texstów do tego numeru to:
magdóha - Magda Rogowska

Rysieq - Ryszard Kostecki
Maciek Rojek

W tym miesi¹cu do redacji do³¹czy³ ktoœ nowy - P,
który zas³yn¹l wczeœniej jako autor Youkiego. Dziœ
zajmuje sie g³ównie œciganiem autorów 

Co w szkole ππszczy?
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2001
Ryszard Kostecki

przedstawia
Ostatni na œwiecie

dramat napisany w
zesz³ym tysi¹cleciu a

jednoczeœnie pier-
wszy na œwiecie dra-

mat napisany w obec-
nym tysi¹cleciu...

PROLOG

G¯EGO¯: Kopaæ
le¿¹cego to
niehonorowo, ale bez-
piecznie.
LENIN 95: Chyba, ¿e
kopiesz nag¹ duszê,
towarzyszu.
G¯EGO¯: Wprawdzie
nie jestem pruderyjny,
ale rozebrane dusze (w
odró¿nieniu od cia³)
napawaj¹ mnie
wstrêtem, zw³aszcza,
gdy s¹ w³ochate.
LENIN 95: Rozumiem,
towarzyszu.

AKT I

G¯EGO¯: (wœciek³y,
wchodzi na scenê z
m³otkiem) Przecie¿
mówi³em, ¿e nie lubiê
golizny!
AUTOR: Przepraszam
towarzyszu.
(niestety... na G¿ego¿a
spad³a kurtyna, ³ami¹c
mu krêgos³up. Pogrzeb
w sobotê o 12.00. Psy
prosimy wprowadzaæ
na smyczy)

AKT I, wersja 2.01

¯YRAFA PUNK: Jo³
men, towarzyszu.
ANTENA: Witaj, o
boska.
¯YRAFA PUNK:
Siemanko, Antie, ³aj
nie by³aœ na imprze
wczoraj, towarzyszu?
ANTENA: Ojciec mój,
Ze³ós Gromow³adny,
prosi³ mnie, abym na
uczcie z okazji jego
œwiêta wziê³a udzia³,
przeto woli jego nie
sprzeciwiaj¹c siê,
pozosta³am...
¯YRAFA PUNK: O³,
men, to sie zabawi³aœ.
A ja tu siem... ten
tego... no...  ajm bor-
ing, towarzyszu.
A N T E N A :
N i e p r a w d z i w i e
s u p o n u j e s z .
Napotka³am bowiem
na tej pamiêtnej uczcie
Tyfona, syna Rei.
¯YRAFA PUNK: Hie
hie... yyyyyy... hie
hie... yyyyyyy... Breja i
Syfon! Kulne xyfki
majom to twoje
k u m p e l s t w o ,
towarzyszu.
ANTENA: Ale si³a i
moc ich wielka i
szkodê uczyniæ mi
mog¹ konszachtami
swoimi...
LENIN 95: ...z Ciemn¹
Stron¹ Mocy?! Ach ten

Skywalker! Niech ja
go dopadnê!... Niech
mocz bêdzie z Wami,
towarzysze!
AKT II

BRUEGHEL: ...
(maluje “Pojedynek
karnawa³u z postem”)
TAJWAÑSKI ROL-
NIK: ... (orze ziemiê w
b³ocie, a nicienie
(które, jak wiadomo,
nale¿¹ do obleñców)
przebijaj¹ mu siê przez
skórê do krwiobiegu...)
NEWTON: ... (dosta³
w ³eb wysokocukrowym
produktem spo¿ywczym
pochodzenia roœlin-
nego o kszta³cie
zbli¿onym do kulistego
i teraz ma guza)
JULIUSZ CEZAR:
...(æwiczy lapidarnoœæ
stylu)

AKT III
(G³êbiny Sedesu...
ehm... przepraszam...
Hadesu (znowu ¿eœcie
kartki pomylili! Nie
widzicie, ¿e program
idzie na ¿ywo?!!))

BEN ZEN: 137, 137,
137...
MICKIEWICZ: 44, 44,
44...
BEN ZEN: 137!
MICKIEWICZ: 44!
BEN ZEN: 137!!!
MICKIEWICZ: 44!!!
OBYDWAJ: Pif! Paf!

BEN ZEN: 138, 138,
138...
LENIN 95: Ale¿
towarzyszu, co
towarzysz?...

AKT IV
(fabryka ¿elazek)
KONRAD: Daj mi
rz¹d dusz!
HENIO: (podaje mu
rz¹d dusz) Masz!
KONRAD: Oh!
HENIO: Hoh?!
KONRAD: O³!
OBYDWAJ: Hoh-O³!
CHOCHO£: (wbiega
na scenê) Kto mnie
wo³a³? Czego chcia³?
(z Chocho³a wychodzi
Witkacy, po czym
wiesza siê na sznurze,
jednoczeœnie strzelaj¹c
sobie w g³owê. Na
pod³ogê spadaj¹ krople
krwi... Wtem kropelki
te zlewaj¹ siê w jedn¹
ka³u¿ê. Z ka³u¿y wyras-
ta Wyspiañski, który
biegnie na wesele swo-
jej prawnuczki....)
SIUDYM: Czyœta
powariowali ?!

AKT V

MAGDA: (œpiewa
znan¹ piosenkê ludow¹
(autorstwa pewnych
kobietów (dawno
dawno temu, bo w
zesz³ym tysi¹cleciu))
na rytm marsza albo i
nie)

Siedzia³em pod
mostem

Nie mia³em co jeœæ
Poszed³em do sklepu
Kupi³em chleb
Chleb by³ niedobry
Bo kokosowy

A potem by³ tylko
be³t...
CHORUS:

Zabe³ta³em siê na
œmieræ

Nie zosta³o po mnie
nic

Pochowali mnie pod
mostem

Gdzie zawsze
chcia³em ¿yæ
SUBCIOR:

Eeeeee?... Heeee!...

AKT VI

REKLAMA: Guma
orbit dla dzieci bez
cukru
DZIECKO Z
CUKREM: Poproszê!
REKLAMA: Za ma³o!
DZIECKO Z
CUKREM: Poproszê!
REKLAMA: Za ma³o!
DZIECKO Z
CUKREM: Mama! On
mi zablal i nie da!
REKLAMA: To ja
przepraszam.

Po reklamie nastêpuje
przerwa na spisanie
nazwy sponsora.CDN

Niedawno obejrza³em film “Poznaj
mojego tatê”. Re¿yserem tego dzie³a jest
ten sam cz³owiek, który re¿yserowa³
obie czêœci “Austina Powersa” - Jay
Roach. Podczas gdy tamte filmy raczej
mi siê podoba³y, to ten raczej wzbudza³
litoœæ ni¿ œmiech. Nieco lepszej komedii
spodziewa³em siê po tym re¿yserze oraz
po Robercie De Niro i Bobie Stillerze
(“Sposób na blondynkê”).

Bob gra tutaj nowojorskiego pielêg-
niarza pochodzenia ¿ydowskiego, który
wpada na pomys³, i¿ przed zarêczynami

warto by poprosiæ ojca dziewczyny (De
Niro) o zgodê. Okazuje siê, ¿e ojciec,
emerytowany pracownik CIA, jest
niezwykle wymagaj¹cy i zasadniczy.
Wszelkie wyg³upy w filmie bazuj¹
w³aœnie na nieudolnych i rozpaczliwych
próbach zaimponowania tatusiowi.
Oczywiœcie okazuje siê, ¿e ojciec i tak
nie ma zamiaru zgodziæ siê na ¿adnego
kandydata, tylko automatycznie wszyst-
kich skreœla.

Ogólnie rzecz bior¹c “Poznaj mojego
tatê” to cienki film. Gagi s¹ po prostu

œmieszne (w jak najbardziej negaty-
wnym znaczeniu) i prymitywne.
Dodatkowo wkurzy³o mnie to, ¿e przez
ca³e dwie godziny z hakiem czeka³em na
jak¹œ miêdzynarodowa aferê
szpiegowsk¹ albo przynajmniej dobr¹
strzelaninê, a tu nic. Ci¹gle tylko przele-
waj¹ce siê szambo i obryzguj¹ce wszys-
tkich g****. Naprawdê nie ma sensu
wydawaæ Chrobrego tylko po to, ¿eby
zraziæ siê do De Niro. Gor¹co odradzam.

VIVA LA REVOLUCION!
Maciek Rojek

Recenzja

∆∆∆∆nyten Mlek nyten Mlek 3



Wyjêzyczenia
Prof. Stanis³aw Archanowicz:

“Kawa bez cukru, czy herbata bez
cukru jest jak “Dynastia” bez Alexis...”

“Mitologia to ³atwa. Paru tych bogów
znaæ i wiedzieæ, kto siê z kim ³ajdaczy³-
to ca³a mitologia.”

“No, bêdê pyta³, ale to bêdzie intelek-
tualna przyjemnoœæ. To bêdzie swoista
frajda intelektualna!”

“Ludzie otyli s¹ spokojni. Dlaczego...?
Bo z³oœæ ma siê gdzie rozejœæ!”

“Ja siê zbli¿am do kszta³tu idealnego.
Co to jest kszta³t idealny...? Kula,
s³usznie!”

“Poziom cukru w moich komórkach
roœnie. Ale Pan Bóg powie ”Stasiu, stop,
stop!!!” ”

“Ja siê ¿onie nie przyznajê z tej
u³omnoœci, ale ja bardzo lubiê s³odycze!”

”No, mnie du¿o brakuje, ale ja jestem
ch³opaczyna cherlawy...”(porównuj¹c
siê do Arnolda Schwarzeneggera)

“...Ale wy siê musicie rozsmakowaæ
intelektualnie w przedmiocie...”

“Jasio bierze calówkê i z pewnym
b³êdem pomiarowym mierzy...bo pan
Jasio jest po kilku piwkach, to mu te
cyferki migaj¹...”

“Siedzicie jak te trusie...”
“Cieszê siê, ¿e mnie m³odzie¿

popiera!”
”Stoi taki m³odzieniec p³ci obojga, z

plecakiem na plecach i dŸga mnie tym
plecakiem w okolicy mostka. No, ale có¿
ja mogê zrobiæ? Nic, nic!!!”

“Skar¿y³ siê ten pan, ¿e siê ta pani
pcha. Na to ona: “ Ja siê nie pcham, ja
oddycham!” ” (opis sytuacji w metrze)

“Ja jestem w ogóle... jak idê, to
podœpiewujê...”

“Polacy maj¹ naturê bycia nerwicowo-
weso³ymi lub ponurakami.”

(ogl¹daj¹c tematy w
dzienniku)“Taaak... ciekawe rzeczy siê
uczycie w tych szko³ach...”

(do klasy o nieobecnej Monice): “Jeœli
chora, to nawiedzaæ, jeœli umar³a, to
grzebaæ”

“-Wiecie, jakie jest Twierdzenie
Pitagorasa?

-...
-W trójk¹cie ma³¿eñskim ¿ona ma ten

atut, ¿e m¹¿ jest os³em do kwadratu...”
“Ja jestem pe³en uznania i podziwu dla

twórczej pracy rolnika...”
(o swoim psie - jamniku, który

nawiasem mówi¹c jest rodzaju
¿eñskiego...): “¯adna kobieta mi tak z
mi³oœci¹ w oczy nie patrzy³a jak ten

pies...”
“Jak unikn¹æ grypy? Nie ca³owaæ siê w

przeci¹gach.”
“Jak unikn¹æ AIDS? Nie ³ajdaczyæ siê,

to siê wirus nie przyczepi...”
“Dlaczego wy macie osobowoœci

pesymistyczne?...”
“ “La donna est mobile”- jak to

œpiewaj¹ w jednej piosence... Dobrze,
wróæmy do mejozy...”

“Historia to ³atwa. Od wojny do wojny.
A ka¿da wojna to o kobietê. Tylko trzeba
wiedzieæ, jaka wojna do jakiej kobiety. I
to tyle...”

“ Pralka pierze, ja se le¿e...”
“Ch³op œpi, a ¿ytko samo roœnie...”

Prof. Danuta Barwikowska:
“To by³ agregat! Czego on nie robi³,

¿eby nic nie robiæ...!”

Prof. Anna Stanke:
“Ziemia zaiwania dooko³a S³oñca”
“Obliczyæ, gdzie spotka siê pies z

zaj¹cem i bêdzie ma³e morderstwo...(tu
nast¹pi³y obliczenia) Po czasie 5s tamten
go ze¿re. W odleg³oœci 60m pies dokona
morderstwa na zaj¹cu. Nawet œlady
futerka nie zostan¹...”

“Og³oszenia parafialne: za tydzieñ
doœwiadczenie.”

“W cjantach mierzy siê m¹droœæ.
Milicjant ma bardzo ma³o cjantów...”

“Wrzaskuny jedne...!”
“... Czy ja mówiê <seksualnym>?!

Popêdem si³y!!!”
(t³umacz¹c III zasadê dynamiki): “Jak

on nacisk, to tu - odcisk...”
“... I tu siê zacznie szopka!...”

Prof. Andrzej Dusiewicz:
“Wielu Ptolemeuszy by³o lekko fiœniê-

tych...”
“W póŸniejszym okresie za³o¿yli port-

ki w kratkê”
“Juliusz Cezar robi³ fajne igrzyska”
“S¹ w ka¿dym szanuj¹cym siê mieœcie

krainy lataj¹cych no¿y...”
“Ka¿dy szanuj¹cy siê Rzymianin dwa

razy pomyœli, zanim ucieknie do
Celtów...”

“Chlapn¹æ na farbach... chlapn¹æ farb¹
na tarczach ten znak...”

Gdzieœ wyczytane:
“Jeœli masz tak zwany z³y okres, nic ci

siê nie udaje, wszystkie plany i
zamierzenia bior¹ w ³eb, to nie klnij, nie
p³acz, nie narzekaj, ale spójrz w lustro i

zobacz, jak¹ ponur¹ i
skrzywion¹ gêbê
obnosisz po œwiecie. Czy
jest wart czegoœ dobrego cz³owiek o
takiej gêbie?”

Prof. S³ojewski
“Na Wenus jest bardziej suchszej ni¿

na Merkurym”
- Z serii ciekawe pytania zwi¹zane

œciœle z geografi¹:
Prof.(do kole¿anki ): Ile œcian widzisz?
Ona (z pow¹tpiewaniem):  yyy...jedn¹?
Prof.: Oj chyba wiêcej! (profesor

zawsze ma racjê)
- W drugiej klasie bêdziemy mówiæ o

ukszta³towaniu Ziemi, w trzeciej klasie o
Polsce...(z sadystycznym uœmieszkiem)
jeœli oczywiœcie dojdziecie do trzeciej
klasy. 

Prof.: Do planet zewnêtrznych nale¿y
piêæ planet: Jowisz, Saturn, Uran,
Neptun.

Ktoœ: Panie profesorze to s¹ cztery
planety.

Prof.: No przecie¿ mówiê piêæ planet:
Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.

Ca³a klasa: Panie profesorze to s¹
CZTERY planety!

Prof.: Nie, piêæ!
Ktoœ wstaje i pokazuje na palcach:

Jowisz, Saturn, Uran, Neptun.
Prof.: No niech wam bêdzie.

P.Prof. Wanago:
“Napiszcie to, ¿eby jak najlepiej

zapomnieæ”
“Podwy¿kê trzeba podwy¿szyæ.”
“Marta odpowiada: Reszta komórek

siê deportuje.”
Oraz fragment klasówki pewnego

kolegi:
“Ki³a objawia siê puchnieniem

narz¹dów i bólem gard³a”

P.Prof. Cywiñska
“Nie ruszaj rêk¹ na bacznoœæ, nawet,

je¿eli by patyki z nieba lecia³y”
“Nie ogl¹daj siê na dziewczyny na

bacznoœæ”

Bardzo dziêkujemy wszystkim, którzy
podzielili siê z nami swymi cudownymi
notatkami z lekcji. Tym razem mieliœmy
tak wiele "zg³oszeñ", ¿e nie da³o by siê
wymieniæ wszystkich, którzy brali udzia³
w stworzeniu tych wyjêzyczeñ. 

Redakcja
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Has³a milenijne towarzysz¹ nam ju¿ od
ponad roku. A to dlatego, ¿e wg niek-
tórych wejœcie w nowe tysi¹clecie
mia³oby nast¹piæ w dzieñ sylwestrowy
roku pañskiego 1999. W koñcu
powszechnie wiadomo, ¿e rok 2000
nale¿y jeszcze do wieku poprzedniego,
ale dlaczegó¿by nie zbiæ fortuny na
przyjêciach, wyjazdach czy nowych
kreacjach ju¿ rok wczeœniej?

Dlatego w³aœnie dziêki reklamowym
zagrywkom przechodzimy w nowe
tysi¹clecie nie jeden dzieñ (dzieñ sylwe-
strowy roku 2000), ale ponad 365!
Oczywiœcie nale¿y te¿ wzi¹æ pod uwagê
przygotowania do tego jedynego w
swoim rodzaju wieczoru, które trwaj¹ co
najmniej miesi¹c  - trzeba przecie¿
odpowiednio wybraæ lokal, potrawy i
przyjació³ z którymi zakoñczy siê wiek
XX. A je¿eli organizuje siê imprezê w

domu, to przecie¿ trzeba kupiæ milenijne
balony, milenijne kubki i milenijnego
szampana! Nie bêdê ju¿ wspominaæ o
milenijnej bieliŸnie, któr¹ powinien mieæ
na sobie ka¿dy szanuj¹cy siê cz³ek koñca
tysi¹clecia.

I w³aœnie w taki sposób w nastêpne
tysi¹c lat wchodzimy ju¿ od czterystu
dni...

Przygotowania (za pierwszy i drugim
razem) by³y tak gor¹czkowe, jakby zmi-
ana dat naprawdê odmienia³a ludzkie
¿ycie. A w samego sylwestra wszyscy o
pó³nocy skrzêtnie sk³adali sobie
¿yczenia z nadziej¹, ¿e same siê po pros-
tu spe³ni¹ tylko dlatego, ¿e zosta³y
wypowiedziane w ten jedyny, milenijny
wieczór. Lecz niestety, ¿ycie nie
zmieni³o siê tak po prostu. Ca³y czas tata
jeŸdzi starym polonezem, mama pracuje
w biurze za marne pieni¹dze a ja sam

mam w szkole te same
dwóje, co w zesz³ym
roku (dlaczego nie
zniknê³y?).

Kiedy ludzie zrozumiej¹, ¿e magiczne
daty i symbole wcale nimi nie s¹? ¯e to
po prostu wielka maszyna do zbijania
pieniêdzy, w któr¹ z ufnoœci¹ ludzie siê
wkrêcaj¹ licz¹c na to, ¿e dziêki
prze¿yciu wieczoru milenijnego polonez
zmieni siê w mercedesa? To wszystko
jest kolejnym dowodem na ludzk¹
³atwowiernoœæ i dobrze dzia³aj¹cy sys-
tem marketingowy. Mam tylko nadziejê,
¿e za rok ju¿ nikt nie uwierzy w has³o:
“2001 – 2002 wejœcie w nowe tysi¹cle-
cie’ i nie wykupi z marketu wszystkich
balonów informuj¹cych o nowym mile-
nium.

Qczyna

Koniec Wieku

Bajeczka
Ten wieczór zapowiada³ siê

naprawdê ciekawie. Dzieci
zaraz po dobranocce szy-
bko siê umy³y, raz
d w a
wskoczy³y
do ³ó¿ka i
c z e k a ³ y
na przyjœcie
babci, która jak co
wieczór mia³a opowiedzieæ
bajeczkê.

- Gdzie ta starucha? – spyta³
najstarszy ch³opczyk imie-
niem Piotruœ.

- Pewnie Ÿnowu Ÿgubi³a
ziembi. – powiedzia³ ma³y
Jaœ.

- Zaraz przyjdzie –
odezwa³a siê Jola – o ju¿ tu
jest.

- Witajcie kochane wnusie,
jeszcze nie œpicie?

- Nie.
- Co???
- Mówimy, ¿e NIE!!! –

wrzasnê³y dzieci.
- G³ucha peja – powiedzia³

Piotruœ.
- Wyra¿aj siê gnojku!
- Przepraszam babciu,

myœla³em, ¿e nie s³yszysz.
- Cio dziœ bêdzie zia bajka.
- O trzech ma³ych, g³upiut-

kich œwinkach i strasznym

krwio¿erczym wilku –
za¿artowa³ Piotruœ.

- Nie! – przestraszy³a siê
Jola  - babciu ka¿ mu przes-

taæ.
-

Najlepiej
zamknijcie

siê wszyscy,
kochane wnusie i

s³uchajcie bajeczki.
- Dobzie.
- Cisza, powiedzia³am.
- JuŸ, juŸ. 
- Zamknij siê wreszcie bo ci

przylejê, zrozumiano?
- Babciu nie krzycz na Jasia

– Jola stanê³a w obronie brata.
- Mów babciu – uspokoi³

wszystkich Piotruœ.
- Dawno temu, za lasami, za

górami mieszkali . . .
- Znowu zaczyna ma³o

orginal... Auu, za co to . . .
Dobra jestem cicho.

- No wiêc, za górami, za
lasami, za siedmioma górami
...

- Babciu?
- Co znowu Jasiu?
- Czy to dolieko œt¹d.
- Tak, cholernie daleko.

Teraz s³uchajcie i nic nie
mówcie. Gêba w kube³,
kapewu.

- Babciu szybciej, bo muszê
siusiu. – krzyknê³a Jola.

- To idŸ, a reszta s³ucha.
- No wiêc, wiecie gdzie i

wiecie kiedy, ¿y³ sobie
pewien drwal...

-...który w nocy mordowa³
pasterzom owce.

- Alie Ÿ ciebie klietyñ,
owcie? Choli jeœteœ, on
poliowa³ na klóliki.

- Du¿o straci³am – wróci³a
Jola.

- Nie, siadaj. No, wiêc ten
drwal mia³ piêkn¹ córkê,
któr¹ bardzo kocha³...

- Pedofil, czy co?
- Zamkn¹æ jadaczki, bo

wam zêby wybijê.
- Biabciu, alie ja jeœcie nie

mam ziêbiów.
W tym momencie

rozbrzmia³o coœ w rodzaju
BUM CIUM RUM.

- Babciu Jasio ju¿ chyba nie
oddycha – zauwa¿y³ Piotruœ.

- A to dobrze, nie bêdzie
nam przeszkadza³, a i tak by
nie zrozumia³ mojej bajeczki.

- Co by³o z córk¹ drwala? –
spyta³a ciekawa Jola.

- No wiêc ta córka, a w³aœci-
wie zapomnia³am, o czym to
ja chcia³am mówiæ? Ale zdaje
siê, ¿e nie mia³am pomys³u.

- Ale
szkoda –
odezwa³ siê
dot¹d zakneblowany
Miko³ajek.

- Jak siê uwolni³eœ wnusiu?
– spyta³a zaintrygowana
babunia.

- Gdy mnie wi¹za³aœ
wypad³y ci zêby, które potem
wykorzysta³em do przeciêcia
wiêzów.

- Zawsze mówi³am, ¿e
jesteœ sprytny. Oddaj mi zêby.

- Proszê. I twoje sztuczne
oko.

- O, dziêki, nie zauwa¿y³am
kiedy wypad³o.

- ChodŸcie zobaczymy
mo¿e jest coœ inteligentnego
w telewizji. – zaproponowa³
Piotruœ.

- Chyba lec¹ “Kiepscy”.
- Ja chcê “Anio³a”.
- Oj, zamknij siê, kochana

wnusiu.
ΠΠ
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 6          ∆nyten Mlek 

THE OFFSPRING 
 

„FOREVER AND A DAY” 
 

W tym numerze prezentuję transkrypcję nieco mniej znanego utwory nieco bardziej znanej grupy. O tym wyborze 
zdecydowały dwie rzeczy. Primo (jak się mówić nie powinno) chciałbym aby ten dział komuś się wreszcie przydał, 
więc wybrałem dość popularny zespół (ale co do utworu, to nie będę go wybierał po omacku na czworakach. Chcecie 
komercji, to ją se wsadźcie w przestrzeń kartezjańską, a będziecie ją mieli. Ja wybieram to co mi się podoba, a 
nie jakieś tam oryginalne psikusy). Drugi punkt to avaria (ave Traq) mojego komputera, z czego wynika, że z nut 
nici. Będzie surowa tabulatura (dla laików-nic nie znaczące cyferki, o chyba, że zna się utwór), a więc należy 
się zaopatrzyć w album „Ignition” z roku 92 wyżej wymienionego zespołu. To tyle komentarza. Pozdrawiam 
wszystkich, którzy zrobią użytek z tej tabulatury, a trochę mniejsze pozdrowienia kieruję do tych, którzy chociaż 
to przeczytają. 

 
Riff 1 (a i również intro)    FOREVER AND A DAY 
E+----------------------------------------------------+ Look at me while I look at you. Seeing eye to eye is something we can never do. 
B+-------6656----------1010111110------55665------6656+ You try to tell me what is right. I may not know a lot but I know one thing. 
G+-7777--5555-10101010--9-9-9-9-9-5555-44444-7777-5555+ If you’ve got the answer - then i don’t want to know. 
D+-7777-------10101010------------5555-------7777-----+ If you’ve got the answer – just keep it your own. 
A+-5555--------8-8-8-8------------3333-------5555-----+ I wonder why our world is ablaze. Sometimes I speak aloud to hear what people have to say. 
E+----------------------------------------------------+ I  try to have an open mind but your brain and mouth must not be connected. 
      If you’ve got the answer - then i don’t want to know. 

If you’ve got the answer – just leave me alone. 
Riff 2      I would be patient but it takes so long. I don’t want all this misinformation, all the words that you say  
E+-----------------------------------------------------+ Lean on me while i lean on you, if we destroy each other. We might save a live or two. 
B+-------66-56----------1010-1110-------5-665------6-56+ A little sun, a little shrine. Separate us both by forever and a day. ‘Cause I don’t want to know. 
G+-7-7---55-55-10-10-----9-9--9-9-5-5---4-444-7-7—-5-55+ If you’ve got the answer - then i don’t want to know  
D+-7-7---------10-10--------------5-5---------7-7------+ If you’ve got the answer – just keep it your own. 
A+-5-5----------8--8--------------3-3---------5-5------+ If you’ve got the vision – then i don’t want to see. 
E+-----------------------------------------------------+ If you’ve got the notion – don’t waste it on me.  
        
Riff 3x2  
E+--------------------------------------------------------------------------------+ Nuty na strunie A są są tłumione, natomiast dźwięki 
B+-------------(6)----------------(10)-----------------(5)------------------(6)---+ w nawiasach(słabo słyszalne)mogą być za pomocą palca 
G+-------------(5)-----------------(9)-----------------(4)------------------(5)---+ małego i serdecznego. W grę może też wchodzić druga  
D+--------------------------------------------------------------------------------+ gitara. Nie wnikam. Cztery dźwięki tłumione po nutach  
A+5---55555-5----5555-8---88888-8----8888-3---33333---3--3333-5---55555--5----5555+ nawiasach nie muszą być grane (o ile w ogóle są). 
E+--------------------------------------------------------------------------------+ 
PM..............  .................   ..................  .................. 
 
Riff 2x2 Dźwięki grane na strunach B i G są rozkładane nie zawsze tak samo. Pozostawiam to inwencji własnej. 
  
Riff4x2 Akcent na dźwięki na strunach D i A 
E+---------------------------------------------------+  
B+------6-------------10----------5-----------6------+  
G+------5--------------9----------4-----------5------+  
D+7-----------10-------------5----------7------------+  
A+5------------8-------------3----------5------------+  
E+---------------------------------------------------+ 
 
Riff3x2 
Riff2x2 
 
Riff 5 
E+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
B+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
G+10----10------8-----8-------------------------------------------------------------------------------------------+ 
D+10----10------8-----8-------8------8------8------8-----10-----10-----10-----10------8------8------8------8------+ 
A+-8-8-8-8------6-6-6-6-------8------8------8------8-----10-----10-----10-----10------8------8------8------8------+ 
E+----------------------------6------6------6------6------8------8------8------8------6------6------6------6------+ 
 
SOLO(w trakcie riffu 4 granego 2 razy) 
E+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
B+-----------------------------------------------------------------------------------10b-10b10b10b-10b—-10b-10b10b10b-+ 
G+---------10----9--10-10h12h14-10-7--10-7--10-888p5---5-5-8p7h8-10/7----7-7-7h10h12----------------------------------+ 
D+77777777-------------------------------------------8----------------10----------------------------------------------+ 
A+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
E+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
 
E+-----------------------10/19-16B15-15-15H15P14-12~~+ 
B+10b-10b10b10b-10b—-10b-----------------------------+ 
G+---------------------------------------------------+ 
D+---------------------------------------------------+ 
A+---------------------------------------------------+ 
E+---------------------------------------------------+ 
 
Riff 3x2 
Riff 2x6 
 
Zakończenie 
E+------+ 
B+665h6-+ 
G+5555--+ 
D+------+ 
A+------+ 
E+------+ 
 
 
 

 
 

 
 Mój adres:  
Filth@poczta.fm 

 
 

No i tyle tego było. Dodam, że mimo usilnych prób (he, he) nie udało mi się pokazać metrum tego utworu, ale to w końcu tylko zwykła 
tabulatura. 

A przy okazji. Wkraczamy w 21 wiek! No i co z tego? Robotów ni ma, statków kosmicznych ni ma, III wojny światowej ni ma, zagłady ni 
ma, a ufo... To już inna bajka, a morał z tego taki, że telewizja kłamie. Na przykład według MTV ludzie lubieją Britney Spears  i ostatnie 
numery Metallica’i, Kazik dostaję nagrodę i się z tego cieszy (nie powiedzieli, że jej nie zamierza odebrać), a Enrike Plexiglas jest 
przystojny. Co to ma znaczyć? Prasa kłamię. Wiem o tym. Przecież  właśnie leje wodę. Obyczaje kłamią. Jaki dwudziesty pierwszy wiek? 
Podobno Chrystus urodził się jakiś czas po swoim urodzeniu. Ogólny wniosek: Żyjemy w bardzo zakłamanym świecie, a więc błędy w tej 
tabulaturze w porównaniu do całej reszty są niczym. Stąd wynika, że ta tabulatura jest ładna, piękna, dobra, jedyna, poprawna i w ogóle 
tylko ona jest prawdziwa, tylko ona jest najlepsza. DLACZEGO W TAKIM RAZIE NA MOIM KONCIE W SIECI NIE POJAWIŁY SIĘ 
ŻADNE ODZEWY CO DO TABULATUR. Nie chcecie? Dobra. W sumie co za różnica za co dostaję pieniądze. A spełnić się będę mógł w 
sieci. Najprawdopodobniej od stycznia rusza moja strona z moimi własnymi tabulaturami. Może inni mnie docenią. A tak kończąc tą delirke, 
w sieci kablowej Aster City pojawił się nowy program muzyczny – MTV 2. Jest to cośw stylu programu VIVA 2, tyle bez rapu i takich 
tam... 

Kończę i przypominam o tym, że możecie proponować utwory do tej rubryki oraz zadawać wszelkie dziwne pytania na temat 
pojawiających się tutaj tabulatur (możecie też zgłaszać poprawki). Miałem jeszcze opisać koncert CRADLE OF FILTH, ale jestem śpiący, 
muszę się uczyć i nie mam czasu. Może kiedy indziej. CZAU CZAU. 

DZIKO 



Pamiêtam wakacje, gdy
mia³em osiem lat. To by³
najlepszy okres mojego ¿ycia.
W³aœnie wprowadziliœmy siê
do nowego domu na przed-
mieœciach. Okolica by³a
spokojna i mi³a, a s¹siedzi
¿yczliwi.

* * *
- Czeœæ nowy – Nita i

Micha³ przygl¹dali siê nowe-
mu s¹siadowi. – Jak masz na
imiê?

- Kuba.
- Ja jestem Anita, ale rodz-

ice wo³aj¹ na mnie Nita, ten
ma³y obok to Micha³. – Nita
by³a wy¿sza i na pewno
starsza od swego kolegi.
Micha³ by³ w wieku Kuby.

- Masz rower? – spyta³
Micha³.

- Mam, a bo co.
- Po obiedzie jedziemy nad

staw. Mieszka tam Stary Ben,
najstraszniejszy z doros³ych.
Wszyscy siê go boj¹, a my
zakradniemy siê do jego
domu. Chcesz jechaæ z nami?

- Chcê. – powiedzia³ Kuba. 
* * *

I tak siê poznaliœmy. Nita i
Micha³ stali siê moimi
prawdziwymi przyjació³mi.
Ca³e lato spêdziliœmy razem.
Zbudowaliœmy dom na
drzewie, jeŸdziliœmy
zakradaæ siê do Starego Bena
i w ogóle dobrze siê baw-
iliœmy. To by³y najlepsze
wakacje, jakie w ¿yciu
mia³em. PóŸniej by³o tylko
gorzej.

* * *
W ósmej klasie do naszej

paczki do³¹czy³ Pietrucha.
Nowy ch³opak na osiedlu, nie
mogliœmy zostawiæ go
samego. A wygl¹da³o to miej
wiêcej tak...

* * *
- Sorry, dzieciaki, powiedz-

cie mi którêdy idzie siê nad
staw. – zaczepi³ ich niezna-
jomy.

- Paczcie, doros³y siê
znalaz³ – obruszy³ siê Micha³.

- Daj spokój stary, to jakiœ
przyb³êda.

- Musisz iœæ têdy. – Nita
wskaza³a nieznajomemu
drogê.

- Nita, co ty robisz?
Przecie¿ on nie jest od nas.

- Jestem Piotr, mieszkam
niedaleko.

- Pietrucha!? – za¿artowa³
Kuba.

- Kuba daj spokój, ty te¿
by³eœ nowy. – Nita mia³a
racjê. Kuba zamilk³.

- Czego szukasz w naszej
dzielnicy? – spyta³ wci¹¿
niedowierzaj¹cy Micha³.

- Wczoraj wprowadzi³em
siê do ojca, bêdê tu mieszka³.
Dziœ idê na ryby. Idziecie ze
mn¹?

- Nie! – krzyknêli ch³opcy.
- Tak. – powiedzia³a Nita...

* * *
Micha³ nigdy nie lubi³

Pietruchy. Ja w sumie nic do
niego nie mia³em, ale
Micha³... No có¿, Pietrucha
mia³ wszystko, o czym
Micha³ móg³ tylko marzyæ:
popularnoœæ, kumpli, dobre
oceny, panienki i przede
wszystkim Nite.

* * *
- Nie lubiê go, Kuba,

mówiê ci, on zabierze nam
kiedyœ Nitê.

- O czym ty mówisz, stary?
- O tym, ¿e któregoœ dnia

Nita przestanie siê z nami
zadawaæ. Ju¿ teraz widujemy
siê bardzo rzadko. Ten, ten
ca³y Pietrucha on nam j¹
zabiera.

- Przestañ czemu mia³by, to
zrobiæ, przecie¿ to nasz
kumpel.

- Nie, to nie jest nasz
kumpel, przynajmniej nie
mój.

* * *
Nie chcia³em w to wierzyæ,

ale Micha³ mia³ racjê, stracil-
iœmy Nitê. Nasze kontakty
ograniczy³ siê w liceum. Ona
mia³a nowych znajomych, a
raczej znajomych Pietruchy.
Spotykaliœmy siê z ni¹ cza-
sem, ale to nie by³o to samo
co kiedyœ. 

W czwartej klasie, wiem, ¿e

mia³a problemy z narkotyka-
mi, ale nigdy nie da³a sobie
pomóc.

* * *
Pukanie do drzwi. Nikt nie

otwiera. Tym razem
dzwonek. No cos siê ruszy³o.

- Czeœæ Kuba, dawno ciê u
nas nie by³o. Co u ciebie? –
mama Nity zawsze by³a mi³a
dla Kuby.

- Wszystko dobrze, proszê
pani. Jest Nita?

- Jest, ju¿ ja wo³am. Nita!
ChodŸ tu, masz goœcia.

Chwila czekania. Nita
zawsze musi przed³u¿aæ.

- Kuba, czeœæ. Co ty tutaj
robisz?

- Muszê z tob¹ pogadaæ.
- WejdŸ, proszê.
Weszli do pokoju na piêtrze.

Kuba zamkn¹³ drzwi.
- Co siê sta³o wygl¹dasz

powa¿nie.
- Nita czy wszystko jest w

porz¹dku?
- Tak...
- A z Piotrkiem?
- Te¿, czemu pytasz?
- Widzia³em jak Piotrek

kupowa³ narkotyki i...
- I pomyœla³eœ, ¿e

przyjdziesz mnie wybadaæ.
Otó¿ nie, Kuba, nie pchaj siê
gdzie ciê nie chc¹.

- Ba³em siê o ciebie,
chcia³em ci pomóc, jesteœ
moj¹ przyja...

- Przestañ, Kuba. To by³o
kiedyœ, nie musisz siê o mnie
martwiæ, jestem ju¿ du¿a.
Dziêkujê za pomoc.

- Ale... – Kuba zawaha³ siê
– co mam powiedzieæ
Micha³owi? On ciê przecie¿
kocha.

- Nic mu nie mów. Proszê,
nie wracajmy do tego tematu,
obiecaj mi, Kuba.

- Nita, rzuæ go i wróæ do
nas, do starych przyjació³.

- Och, Kuba. – Nita mia³a
³zy w oczach.

* * *
Nie powiedzia³em nic

Micha³owi, pewnie i tak by
nie uwierzy³. Nie umia³
patrzeæ na ni¹ krytycznie.

R o k
p o t e m
wyjecha³em
na studia. Micha³ chcia³
zostaæ. Wiedzia³em ju¿
wtedy, ¿e i nasze drogi siê
rozejd¹. On ba³ siê odejœæ, ¿y³
ca³y czas przesz³oœci¹. Ja
poszed³em na przód.
Owszem, spotykaliœmy siê
przy ró¿nych okazjach, ale
nigdy nie by³o czasu na
d³u¿sz¹ rozmowê. Mo¿e nie
by³o ju¿ o czym rozmawiaæ.
Wiem jedno, nigdy nie
s¹dzi³em, ¿e sprawy potocz¹
siê w taki sposób.  

W po³owie paŸdziernika
dosta³em list od rodziców
Micha³a. Pisali, ¿e le¿y w
szpitalu. Wróci³em do domu
od razu.

* * *
- Czeœæ staruszku, jak siê

czujesz?
- Kuba?! Dobrze ciê

widzieæ. Nie s¹dzi³em, ¿e
przyjedziesz.

- Nie zostawiê przyjaciela
w potrzebie. No, mów co siê
sta³o.

- Kuba, ja umieram. 
- Nie mów tak, na pewno

wyjdziesz z tego.
- Nie Kuba, lekarze nie daj¹

mi ¿adnych szans.
- Nie wiem, co powiedzieæ.
- Nic nie mów. Co u ciebie,

widzia³eœ Nitê? – w g³osie
Micha³a zabrzmia³a nadzieja.

- Jestem tu.
- Nita? Nie mogê uwierzyæ.

Przyjechaliœcie oboje!
- Tak, przyjechaliœmy.
* * *
To by³ ostatni raz, gdy

spotkaliœmy siê we trójkê.
Micha³ umar³ dwa dni
póŸniej. Ja zosta³em przy nim
do koñca, Nita musia³a
wracaæ do domu, do dzieci i
do mê¿a Piotra. Nigdy nie
zapomnê miny Micha³a i
tego, co mi wtedy powiedzia³:

- Nigdy, nie zapomnê tych
wakacji, wtedy gdy mieliœmy
po osiem lat.

- Ja tez nie, ja te¿...
ΠΠ

Kó³ko wzajemnej adoracji.
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DODATEK NAUKOWY:

7 lat w Tybecie i proszê jaki ba³agan !
Nagle okazuje siê ¿e œwiat ma 11 wymi-
arów i w ogóle mamy tutaj wielk¹
kaszê...Szczerze powiedziawszy, to
mo¿na by³o to wszystko przewidzieæ:
znane jest przecie¿ powszechnie
powiedzenie, ¿e “lenistwo matk¹
wynalazku” (czy jakoœ tak). Zgodnie z
tym fizycy mieli zbyt du¿o zajêæ z opisy-
waniem wszystkiego z osobna i
postanowili zaj¹æ siê “wielk¹-unifikacj¹-
wszystk iego-co-s iê-da- i -n ie-da” .
Wynikiem tego by³a (a w³aœciwie - ci¹gle
jest) najbardziej urocza ze wszystkich
teorii w fizyce - teoria strun (ostatnio
znana jako podteoria M-teorii). Niejaki
pan Wittman (podobno guru teorii strun)
musi byæ chyba wielkim wielbicielem
w³oskiego papu i naleœników. Z reszt¹ -
nie tylko on - ca³e rzesze fizyków teore-
tyków równie¿. Ale czy mo¿na ich winiæ
za to, ¿e nagle mo¿emy zwijaæ wymiary
czasoprzestrzenne (...w koñcu 11, to
jakby nie liczyæ, trochê za du¿o jak na co
dzieñ...), a i struny ju¿ nie wystarczaj¹ -
teraz pora na membrany i w dodatku
drgaj¹ce (!). Moja ulubiona czêœæ tej
teorii to ta mówi¹ca o tym jak to czaso-
przestrzeñ (...niczym ser szwajcarski...) z
pewn¹ iloœci¹ dziur mo¿e zmieniæ siê w
inn¹ z ró¿n¹ liczb¹ czarnych dziur. Ja to
bym nazwa³a - “urocze”. I tak to
wygl¹da. Z reszt¹ sami mo¿ecie oceniæ
rozmiar tragedii na dzieñ dzisiejszy:

1` ze strun zrobi³y siê pêtelki, mem-
brany, brany , skwarki i ró¿ne inne pro-
dukty m¹czno-t³uszczowe: pozostaje
tylko czekaæ na ciep³e kluchy
rewolucjonizuj¹ce œwiatow¹ fizykê

2` wszystko sprowadza siê do poszuki-
wania rodzynki  w cieœcie, czyli cz¹stki
grawitonu nios¹cej oddzia³ywanie
grawitacyjne (¿yczê szczêœcia)

3` poza tym pozostaje jeszcze problem
sera, a w³aœciwie dziur (w dodatku
czarnych), które sprawiaja fizykom
problemy koncepcyjne (podwa¿aj¹ pod-
stawy mechaniki kwantowej)

4` na koniec dodam przez kogo to ca³e
zamieszanie - winni mog¹ poczuæ siê
panowie naukowcy od mechaniki kwan-
towej i poczciwy Einstein (...to TEN od
ogólnej teorii wzglêdnoœci...), którzy nie
uzgodnili swoich zeznañ i mamy teraz
ba³agan (...s¹ trochê sprzeczne...)

Ale przecie¿ nie mo¿e byæ bardzo  Ÿle
(...no dobra - mo¿e...) - nie nale¿y siê
tym po prostu przejmowaæ. Lepiej iœæ do
qchni  na ma³e conieco.

Dziœ przepis* na przystawkê
“zasada zachowania pêdu”

* zbierajcie nasze przepisy,  które
u³o¿¹ siê w ksi¹¿kê qcharsk¹, do której
indeks wydrukujemy pod koniec roku
(taak - wiem - TRAGEDIA! )

1. bierzemy uk³ad
2. mierzymy pocz¹tkowy pêd uk³adu
3. zapisujemy ten pêd w postaci wek-

torowej
4. zamykamy oczka na chwile dowoln¹

(zalecane  t 10 min , bo potem mo¿na
zasn¹æ )

5. otwieramy oczêta i mierzymy pêd w
uk³adzie

6. zapisujemy go równie¿  w postaci
wektorowej na tej samej kartce papieru
co pêd pocz¹tkowy (je¿eli œrodek
ciê¿koœci znaku graficznego
oznaczaj¹cego pêd pocz¹tkowy ustalimy
jako œrodek prostok¹tnego uk³adu
wspó³rzêdnych, którego osie s¹ równo-
leg³e do krawêdzi kartki, to œrodek
ciê¿koœci znaku graficznego
oznaczaj¹cego pêd koñcowy powinien
znajdowaæ siê na osi odcietych na prawo
od pêdu pocz¹tkowego)

7. pomiêdzy znak graficzny
oznaczaj¹cy pêd pocz¹tkowy a ten
oznaczaj¹cy pêd koñcowy wstawiamy
znak równoœci ( który wygl¹da jak sym-
bol graficzny równoleg³oœci obrócony o
k¹t 0,5 (rad ))

Danie z powodzeniem mo¿na podawaæ
na wszystkich oficjalnych przyjêciach
i bankietach fizycznych, gdy¿ jest to
potrawa lekkostrawna, quazi-ogólnie
akceptowana przez fizyków.

magdóha

Qchnia fizyka - czy ktoœ to czyta(?)...

Energia
Wszystkim uczniom dobrze znane s¹ sprawy przemian energii potencjalnej w kinetyczn¹
i na odwrót. Na fizyce poœwiêca siê im du¿o czasu. Niestety, dziwnym zbiegiem
okolicznoœci, w ogóle siê nie wspomina o spotykanej doœæ czêsto w codziennym ¿yciu
konsekwencji tego faktu. Otó¿ obni¿enie poziomu intelektualnego owocuje zamian¹
energii potencjalnej w kinetyczn¹, która wypromieniowuje z cz³owieka w formie
g³upawego chichotu, zachowania, etc. A poniewa¿ “nie wiadomo ile jest energii – mo¿na
tylko mierzyæ jej zmiany”, to mo¿na (przynajmniej teoretycznie) obni¿aæ swój poziom w
przeci¹gu ca³ego ¿ycia, ca³y czas siê dobrze bawi¹c. Nêc¹ca propozycja...

Rysieq

Kiedy cia³o N* dzia³a na cia³o U** pewn¹ si³¹ P*** to cia³o U dzia³a na cia³o MU**** pewn¹ si³¹ o wartoœci wiêk-
szej od P. Cia³o U tym samym wykonuje pewn¹ pracê na ciele MU, co powoduje przekaz energii do cia³a MU,
co zwiêksza jego energiê wewnêtrzn¹ i powoduje czêœciowe ulotnienie siê. Efektem tego jest zwiêkszenie si³y P.
* nauczyciel
** uczeñ
*** pytanie
****mózg ucznia lub odg³os krowy (nieœmia³ej) lub nazwa krewnego strusia

Groch

I Prawo Nauczania

10 ∆∆∆∆nyten Mlek nyten Mlek 



Szybkim Klawiaturem
oswaja³y uczniów z technik¹ egzamina-
cyjn¹. Do egzaminów ostatecznych mieli
prawo przystêpowaæ tylko uczniowie klasy
7-ej. z wyj¹tkiem tych, których Rada
Pedagogiczna uzna³a za niezas³uguj ¹cych
na dopuszczenie do egzaminów ze wzglêdu
na brak pilnoœci lub z³e sprawowanie.

Nota 2 z jednego lub wiêcej przed-
omiotów pozbawia³a prawa sk³adania egza-
minów ostatecznych, które odbywa³y siê w
koñcu roku szkolnego.

Egzaminy pisemne by³y: z jêz. pol-
skiego, jêz. rosyjskiego, jêz. niemieckiego
lub francuskiego, algebry, geometrii z try-
gonometri¹ oraz z rysunków.

Egzaminy ustne: z jêz. polskiego,
rosyjskiego i niemieckiego lub fran-
cuskiego oraz historii, kosmografii, matem-
atyki, fizyki i innych przedmiotów
wyk³adanych w klasie 7-ej.

Wroku 1910/11 gdy po raz drugi
wypuszczono w œwiat maturzystów ( pier-
wsi w roku 1909/10 )" zaczêto rozwa¿aæ
wielce donios³¹ sprawê zbudowania w³as-
nego gmachu.

Rada Opiekuñcza uzyska³a dla
maturzystów prawo zapisania siê w charak-
terze rzeczywistych studentów do
wy¿szych zak³adów naukowych w pañst-
wie austriackim oraz prawo wst¹pienia do
niektórych uczelni wy¿szych w Szw¹jcarii,
Belgii i Francji.

WPrzegl¹dzie Technicznym z dnia 29-
I-1914 r. og³oszono konkurs na projekt
gmachu szko³y im. S. Staszica z terminem
5-III-1914 r. Gmach mia³ stan¹æ przy ulicy
Polnej 60 i mieœciæ 12 klas na oko³o 480
uczniów. Na posiedzeniach w dniach 15 i
19 macra 1914 r. rozpatrzono projekty i
przy jêto 3 prace. I-sze wyró¿nienie otrzy-
ma³ projekt architektoniczny architekta
Mariana Kontkiewicza i Stanis³awa
Zaleskiego. II-gie wyró¿nienie projekt S.
Weissa i III-cie projekt arch. Henryka
Gaya.

Dnia 8 kwietnia 1914 roku zakupiono
plac za 60000 rubli. Zatwierdzono plany
arch. Kontkiewicza i Zaleskiego i w czerw-
cu 1914 r. zawarto umowê z przed-
siêbiorstwem budowlanym (Czosnowscy i
S-ka).

Kiedy uczniowie i personel nauczyciel-
ski szko³y ¿egnali siê przed rozpoczêciem
wakacji, ¿ycz¹c sobie zdrowia i
wypoczynku, nie przypuszczali, ¿e w³aœnie
podczas tych wakacji wybuchnie wojna,
która ciê¿kim brzemieniem zwali siê na
ca³y nasz kraj i tak wielki wp³yw wywrze
na uk³ad stosunków i ca³e jego ¿ycie.

C.D.N
Opracowa³ Prof.

MARCIN SAKOWSKI
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Radom
Wdniach 9-10.XII.00 odby³ siê w Radomiu pó³fina³ ma³ej Olimpiady Matematycznej.

Nasza wspania³a szko³a nie mog³a oczywiœcie nie wystawiæ swoich cudownych uczniów, wiêc
Staszic licznie stawi³ siê na miejscu. Sk³ad naszej ekipy przedstawia³ siê nastêpuj¹co: po³owa
klasy ha, kilka innych osób i, w charakterze opiekuna, Kuba Onufry z gitar¹, któr¹ notabene
zostawi³ w Toporze, gdzie z kolei bawi³ noc¹ z soboty na niedzielê.

Rywalizacja odbywa³a siê w dwóch kategoriach: pierwszej i drugiej (¿eby nie brzmia³o
banalnie: starszej i m³odszej). Co do zadañ, to muszê przyznaæ, ¿e wiêkszoœci z nas
towarzyszy³y uczucia zawodu. Pierwszego dnia, ¿e by³y za ³atwe, drugiego, ¿e za trudne
(wymiataj¹ce)*. Jak to w ¿yciu. Na wyniki trzeba czekaæ do stycznia, ale nie to jest przecie¿
najwa¿niejsze (liczy siê uczestnictwo, a nie zwyciêstwo jak mawia³ Piere de Cubertin).

Jak ³atwo siê domyœleæ nie ¿yliœmy sam¹ matematyk¹**. Zrezygnowaliœmy co prawda ze
spacerów po piêknym mieœcie Radomiu (g³ównie z powodu du¿ej liczby dresiarzy, którzy nie
wygl¹dali zbyt przyjaŸnie), ale jednym z ciekawszych zajêæ. poza oczywiœcie rzucaniem
butelk¹ Coli po pokoju, pozostawa³a gra w ktulu***. Co poniektórzy stworzyli nawet
wiekopomne kreacje podczas odgrywania roli dobrego rewolwerowca i pod³ego Indianina, ale
lepiej o tym zamilczeæ. Inni w tzw. miêdzyczasie ho³dowali jedzeniu jogurtów, ³ykaniu aspiryny
i d³ugim nocnym Polaków rozmowom (ja i Kulka spaliœmy nieca³e 11 godzin w ci¹gu dwóch
dni).

Najwiêksz¹ atrakcj¹ ostatniego dnia by³a podró¿ w³asnym poci¹giem. Nasza kochana
szko³a nie zapomnia³a o nas i za jej spraw¹ wracaliœmy do domu poœpiesznym o wdziêcznej i
znajomej nazwie "Staszic" relacji Radom-Warszawa. Niestety razem z nami jecha³o mnóstwo
starszych pañ, którym z ochot¹ ust¹piliœmy miejsca i koniec koñców wracaliœmy na stoj¹co.

Warto jeszcze odnotowaæ twierdzenie o motylku, które pojawi³o siê w szkicach rozwi¹zañ
sugerowanych przez organizatorów. Zaintrygowany przewertowa³em tablice matematyczne i
znalaz³em twierdzenia o kanapkach (z mas³em i z szynk¹), parasolach i o czesaniu je¿a.

J ja tam by³em, zadañ nie zrobi³em, za to w Staszic Kurierze wszystko umieœci³em.

3,1415926535897932384626433832795

*zadania i rozwi¹zania pod adresem: www.mat. uni.torun.pl ~seudlew olimpiady html
* *lub fizyk¹ (niektórzy pisali te¿ w Radomiu Konkurs Fizyczny)
***ci którzy nie wiedz¹ o co chodzi niech ¿a³uj¹

Stopka
Siedzimy przed Kurierem. Z³o¿ono na go jak koszulê skazañcom.
Za nim naczelny Marek zbierze i zap³aci. Mija dziesiêæ dwadzieœcia
(a raczej 6410600) lat. Kurier jest z³o¿ony i gotów. Za Micha³em jest
sk³ad i 6490922. Kurier sprawdzany przez innych. Korekta jest
wstukiwana w komputer. Za sto dwieœcie lat bêdzie nastêpny
numer.

Katyñ
Wczesn wiosn 2000 r. obradowa³a na Ochocie Kapitu³a og³oszonego przez MEN

konkursu "Katyñ - Golgota Wschodu". Kilkanaœcie prac pisemnych, film, rzeŸba dziel-
nicowego etapu konkursu wzbudzi³o pe³n¹ pasji i emocji dyskusjê. Jury uzna³o, ¿e
uroczyste wrêczenie ksi¹¿ek i dyplomów to za ma³o, aby godnie wynagrodziæ trudy
osób, które przyst¹pi³y do rywalizacji. Dlatego Kapitu³a zdecydowa³a, ¿e zwyciêzcy
otrzymaj¹ wyró¿nienia w Katyniu. Wœród laureatów znalaz³o siê dwoje absolwentów
naszej szko³y: Ma³gorzata Wojtyniak - studentka I roku polonistyki oraz Kuba Sewerynik
- student I roku Szko³y Teatralnej. Zostali oni nagrodzeni za film, który uzyska³ II
miejsce na etapie wojewódzkim. Krótki-15-sto minutowy film zrobi³ na Kapitule
ogromne wra¿enie. Dlatego te¿ poproszono o rozpowszechnienie go we wszystkich
szko³ach gimnazjalnych i licealnych na Ochocie.
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Zagadnieniem niezwyk³ej wagi i
warunkiem kulturalnego rozwoju
ka¿dego narodu jest w³asna szko³a
narodowa, dlatego te¿ rok 1905, w
którym uzyskaliœmy ju¿ pewne prawa
kszta³cenia dzieci w jêzyku
ojczystym, pozostanie na zawsze
pamiêtny w dziejach polskiej kultury.
Spo³eczeñstwo nasze, pojmuj¹c ca³¹
donios³oœæ prze¿ywanej chwili,
znalaz³o siê na razie w trudnym
po³o¿eniu, gdy¿ szko³y polskie, które
w owej chwili stanê³y przed
m³odzie¿¹ otworem, by³y bardzo
nieliczne.

Wtym momencie krytycznym
cz³onkowie Stowarzyszenia Techników w
Warszawie, pragn¹c zadoœæuczyniæ pal¹cej
potrzebie spo³ecznej, powziêli na Ogólnym
Zebraniu w dniu 20-VII-1905 r. uchwa³ê
za³o¿enia wzorowej szko³y œredniej. Dla
wprowadzenia w ¿ycie tej uchwa³y wybrana
zosta³a Komisja, której powierzono opra-
cowanie programu szko³y.

Stowarzyszenie Techników, zwróciwszy
siê do swych cz³onków z proœb¹ o materi-
alne poparcie, uzyska³o od nich jednora-
zowo ofiary na za³o¿enie szko³y i deklaracjê
wp³acania przez okres 3 lat sk³adek na utrzy-
manie szko³y. Maj¹c w ten sposób
zapewniony na razie byt zak³adanej szko³y,
Komisja wybra³a na jej kierownika p. Jana
Zydlera. Nie maj¹c mo¿liwoœci, wobec ist-
niej¹cych przepisów, wprowadzenia do
szko³y jakiegoœ nowego, samodzielnie opra-
cowanego programu, Komisja przyjê³a. jako
najodpowiedniejszy, program szkó³ rz¹-
dowych realnych, wprowadzaj¹c w nim
pewne zmiany dotycz¹ce wyk³adu jêzyka
polskiego, przyrodoznawstwa, itd. Wreszcie
Komisja wynajê³a tymczasowy lokal (szko³a
mieœci³a siê przez pierwsze pó³rocze swego
istnienia po zwiniêtej pensji ¿eñskiej przy
zbiegu al. Jerozolimskiej i Kruczej) i zaopa-
trzywszy go w niezbêdne pomoce komisja
uzna³a swoje zadanie za spe³nione i pieczê o
dalszy los m³odej uczelni przekaza³a
nowoutworzonej Radzie Opiekuñczej
Szko³y, wybranej na zebraniu Ogólnym
Ofiarodawców w grudniu 1905 roku.
Szko³a zosta³a otwarta dnia 16 stycznia
1906 r. Nadano jej imiê S. Staszica ze wzglê-
du na jego wielkie zas³ugi dla nauki. kultury
i gospodarki polskiej. W³aœcicielem szko³y
by³o Stowarzyszenie Techników w
Warszawie.

Funduszów na urz¹dzenie i utrzymanie
szko³y dostarcza³o Stowarzyszenie
Techników, w granicach bud¿etów
corocznie ustalonych i zatwierdzonych
przez zebranie ogólne. Fundusze te pow-
stawa³y z op³at od uczniów za naukê i z ofiar
cz³onków Stowarzyszenia oraz osób spoza
niego. Op³aty od uczniów okreœlono

najwy¿ej na 130 rubli rocznie, licz¹c przy
tym, i¿ co najmniej 10% uczniów bêdzie
zwolnionych od op³aty. O ile fundusz ofiar
na utrzymanie Szko³y by³ zwiêkszony, to w
pierwszym rzêdzie u¿yty by³ na obni¿enie
czesnego, a nastêpnie na zwiêkszenie pensji
personelu i ulepszenia w szkole. Zarz¹d
Szko³y znajdowa³ siê w rêku Rady
Opiekuñczej,Dyrektora Rady
Pedagogicznej.

Rada Opiekuñcza sk³ada³a siê z 6
cz³onków Stowarzyszenia przez nie
wybranych, dyrektora lub jego zastêpcy w
charakterze cz³onka sta³ego oraz przedstaw-
iciela Rady Pedagogicznej.

Do obowi¹zków Rady Opiekuñczej
nale¿a³o:
1)Czuwanie nad prawid³owym biegiem
spraw szkolnych i dba³oœæ o rozwój szko³y.
Wybór dyrektora szko³y i jego zastêpcy.
2)Zatwierdzanych przedstawionych przez
dyrektora kandydatów na nauczycieli oraz
ustalenie zasad zawierania z nimi umów.
3)Staranie siê o œrodki i nale¿yte utrzymanie
szko³y.
4)Uk³adanie bud¿etu szko³y.
5)Asygnowanie funduszów, czuwanie nad
ich wydatkiem, opieka nad stanem i ca³oœci¹
mienia szko³y, prowadzenie inwentarza i
sprawozdawczoœci oraz kontrola funduszów i
rachunków.
6)Przyznawanie ulg w op³atach uczniom, na
wniosek Rady Pedagogicznej.

Cz³onkowie Rady Opiekuñczej mogli
bywaæ na lekcjach nie wydaj¹c ¿adnych roz-
porz¹dzeñ i nie robi¹c ¿adnych uwag. ale
przek³adaj¹c spostrze¿enia swoje do rozpa-
trzenia Radzie, która z kolei przedstawia³a
swoje wnioski Radzie Pedagogicznej za
poœrednictwem dyrektora. Wsprawach
zasadniczych dotycz¹cych szko³y i jej typu,
uchwa³a Rady Opiekuñczej zatwierdzone
przez Zebranie Ogólne Stowarzyszenia
Techników by³y obowi¹zuj¹ce dla dyrektora
i Rady Pedagogicznej.

Bezpoœrednie kierowanie szko³¹ pod
wzglêdem nauczania i wychowania powier-
zone by³o dyrektorowi. Sekretarzem szko³y
by³ jeden z nauczycieli za wynagrodzeniem
wyznaczonym w bud¿ecie szko³y.

WRadzie Pedagogicznej sprawy decy-
dowa³y siê wiêkszoœci¹ g³osów, jeœli wiêk-
szoœæ obejmowa³a g³os dyrektora szko³y, w
przeciwnym razie rozstrzyga³a Rada
Opiekuñcza.

Wroku szkolnym 1906/7 szko³a mieœ-
ci³a siê przy ulicy Wilczej nr 41 w 3-
piêtrowym domu ca³kowicie przez ni¹ zajê-
tym. Po³o¿ona blisko œródmieœcia znaj-
dowa³a siê jednak w miejscu doœæ zacisznym
i posiada³a spore podwórze, czêœciowo
zaroœniête drzewami, a od strony po³ud-
niowej otwarte.
Wroku 1906/7 szko³a mia³a 4 klasy i

wstêpn¹. Klasa pierwsza, druga i trzecia
mia³y oddzia³y równoleg³e, które w miarê
otwierania klas wy¿szych by³y zamykane,
tak, ¿e po 3 latach w ca³ym gmachu mieœci³o
siê 7 klas, licz¹cych razem 320 uczniów.
By³o 8 sal klasowych. Prócz sal klasowych
w budynku szkolnym do u¿ytku uczniów
by³y: sala robót rêcznych, bardzo dobrze
wyposa¿ona sala rysunkowa, sala przyrod-
nicza i sala gimnastyczna. Na ka¿dym
piêtrze by³a sala rekreacyjna, w której
uczniowie spêdzali chwile wypoczynku na
przerwach.

Wszyscy uczniowie musieli nosiæ czap-
ki ciemnogranatowe z wypustkami
niebieskimi na otoku (francuskiego fasonu
"kepi"). Poœrodku nad daszkiem by³ met-
alowy znaczek w postaci cyrkla z trójk¹tem
(ekierk¹) wielkoœci 2,5 cm.

Szko³a Realna im. S.Staszica ujê³a
mocno w rêce kierunek spraw szkolnych, a
pe³ne poszanowanie przez swych
wychowanków ustanowionego porz¹dku
szkolnego uzna³a za pierwszy warunek ist-
nienia szko³y. Zasadnicze swoje wymagania
wobec uczniów szko³a streœci³a w odezwie
podpisanej przez dyrektora.

Uczniowie, którzy wymagania szko³y
lekcewa¿yli, nara¿ali siê na naganê, nastêp-
nie na ostrze¿enie o gro¿¹cym im usuniêciu
ze szko³y, wystosowane do ich Opiekunów,
lub wreszcie na wydalenie ze szko³y. Wcelu
poznania warunków domowych uczniów
szko³a zwo³ywa³a konferencje z rodzicami.

Szko³a polska, pozbawiona mo¿noœci
zaopatrzenia swoich abiturientów w
œwiadectwa, które by otwiera³y im wstêp do
wy¿szych studiów, musia³a pilnie baczyæ,
aby poziom nabytych w niej wiadomoœci nie
okaza³ siê ni¿szy ni¿ w szko³ach rz¹dowych.
Zwracala uwagê nie tylko na sumê zdoby-
tych wiadomoœci, ale na umiejêtnoœæ organi-
zowania sobie pracy przez wychowanków.
Szko³a wymaga³a od nich karnoœci jako
nieodzownego warunku rzetelnej pracy
spo³ecznej.

Szko³a im. S. Staszica od pierwszej
chwili swego istnienia wprowadza³a w ¿ycie
te has³a.

Poniewa¿ na szkole ci¹¿y³a
odpowiedzialnoœæ za nale¿yte przygo-
towanie jej wychowanków do odbycia
wy¿szych studiów z prawdziw¹ korzyœci¹ i
do sprostania trudnoœciom egzaminów,
Zarz¹d Szko³y Realnej im S. Staszica, maj¹c
na uwadze nie tyle iloœæ, co poziom swoich
maturzystów, ze zrozumia³¹ oglêdnoœci¹
promuje wychowanków z klasy do klasy i
ju¿ od klasy III podaje ich corocznie egza-
minowi z pewnych przedmiotów wed³ug z
góry nakreœlonego planu. Egzaminy te mia³y
na celu nak³onienie ucznia do powtórzenia
materia³u i ujêcia pamiêci¹ ca³orocznego
kursu z danego przedmiotu, z drugiej strony



Bryd¿
Czeœæ bryd¿yœci i nie tylko! Na

pocz¹tku dziêkujê Wam za wszystkie listy,
które od was dosta³em (ca³y jeden ). Mam
jednak nadziejê, ¿e w pszysz³oœci nasza
wspó³praca bêdzie nieco pe³niejsza. Nie
wiem, niestety, czy poprzedni artykó³ Wam
siê podoba³, czy te¿ nie. Jedynym logicznym
wyt³umaczeniem braku odzewu z waszej
strony zdaje siê byæ teza, ¿e moja pisemna
wypowiedŸ by³a zupe³nie bezp³ciowa i
niezajmuj¹ca, bo przecie¿ nie mogê nawet
dopuœciæ do siebie myœli, ¿e bryd¿ w
"Staszicu" umar³. Mimo to bêdê jednak pisa³
i je¿eli choæ trochê zale¿y Wam na moim
samopoczuciu to zareagujcie, proszê!

Ostatnio wiele siê dzia³o i jest o
czym pisaæ, zw³aszcza, ¿e do naszej szko³y
powêdrowa³o kilka tytu³ów, medali i
pucharów. Na pocz¹tek najwiêkszy sukces
od kilku ostatnich lat - W³odek Kar³owicz z
IVb zosta³ w parze z absolwentem "Staszica"
- Micha³em Eknerem wicemistrzem Polski w
kategorii juniorów tj. do 25 lat. Brawo!!! Jest
to bezwzglêdnie najwiêksze osi¹gniêcie tego
zawodnika w jego dotychczasowej karierze.
Warto powiedzieæ coœ wiêcej o tych mistr-
zostwach, na które pojecha³a niewielka, lecz
chyba nieŸle siê spisuj¹ca reprezentacja.
Rozgrywki odby³y siê 13 - 15 paŸdziernika w
Kaliszu, co jednak nie wp³ynê³o znacz¹co in
minus na iloœæ zawodników, choæ jak wiado-
mo najwiêksze oœrodki bryd¿owe to:
Gdañsk, Katowice, Kraków, £ódŸ,
Warszawa i Wroc³aw. Oprócz w/w W³odka
pojechali tam Jacek Kalita z IVd i Janek
Sikora z Ia oraz ja. Po przyjeŸdzie
poci¹giem, b¹dŸ te¿ samochodem, bo i takim
œrodkiem lokomocji podró¿owano, bior¹c
przyk³ad z Najwy¿ej Postawionych
uca³owaliœmy Ziemiê Kalisk¹, a nastêpnice
udaliœmy siê na salê gry. Dwusesyjny turniej
par na MAX-y zakoñczy³ siê, jak ju¿
powiedzia³em, sukcesem W³odka i Micha³a.
Jacek i Janek zajêli dziesi¹te (z którego s¹

niezadowoleni uwa¿aj¹c, mo¿e i s³usznie, ¿e
graj¹ lepiej )" zaœ MacieK Czajkowski (popu-
larnie zwany CZAJ¥) i ja zajêliœmy dopiero
siedemnaste miejsce. Warto jeszcze wspom-
nieæ o poziomie tego turnieju. Œrednia WK
(wspó³czynnika klasyfikacyjnego) w turnieju
par wynosi³a nieca³e 2,0 na zawodnika, tj.
miêdzy Mistrzem Okrêgowym, a
Rejonowym. Wynik ten jest wrêcz monstru-
alny jak na turniej juniorski i bardzo dobrze
œwiadczy, jeœli nie o poziomie gry, to o uty-
tu³owaniu m³odych bryd¿ystów. Z przyczyn
obiektywnych zwanych nauk¹ [mam
nadziejê,¿e choæ jeden nauczyciel to
przeczyta (i uwierzy)] nie zosta³em na turniej
teamów i dok³adnego wyniku naszych
kolegów nie znam. Jednak z tego co wiem, to
by³ to jeden z tych przyk³adów, które
potwierdzaj¹ teoriê, i¿ w bryd¿u licz¹ siê nie
tylko umiejêtnoœci, lecz tak¿e szczêœcie.

Na brak tego ostatniego nie
mogliœmy natomiast narzekaæ w zawodach
inauguracyjnych sekcji AZS UW, które o
dziwo odbywa³y siê na SGH. We wszystkich
konkurencjach nasi koledzy byli w czo³ów-
ce, a w indywidualnej punktacji d³ugo-
falowej, a¿ dwóch z nas stanê³o na podium.

Jak ju¿ referujê wszystkie imprezy
to nie mogê zapomnieæ o Otwartych
Mistrzostwach Warszawy. Kolejne sukcesy

to II miejsce
Jacka i
Janka w
IMP-ach
oraz III w
najtrud-
niejszym
turnieju -
teamach. T¹
zwyciêzk¹
dru¿ynê
tworzyli:
Kamila
Szczepañska
(l I I c ),
Piotrek
Nawrocki
(lId), Filip
Nizio³ (IIe)
oraz nasz

m³odszy kolega z gimnazjum - Maciek
Sikora.

To jeszcze nie koniec sukcesów.
Jeszcze raz nasi koledzy pokazali, i¿ ich
umiejêtnoœci s¹ na poziomie wy¿szym, ni¿
licealny - co najmniej akademickim. Z
Akademickich Mistrzostw Polski Jacek i
Janek wrócili z br¹zowym medalem (na
IMP-y), a W³odek i ja z kr¹¿kiem tej samej
barwy lecz na MAX-y. Niewiele zabrak³o te¿
nam w Teamach - zajêliœmy Vmiejsce.
Tak¿e Kamili nie posz³o najgorzej, bo choæ
bez medalu, to jednak zajê³a w parze z
Piotrem Dybiczem ca³kiem niez³le - XI
miejsce na 1MP-y.

Tyle o przesz³oœci, a teraz trochê o
przysz³oœci. Ruszy³y kó³ka prowadzone
przez Piotrka Dybicza, choæ nie bardzo siê
orientujê, kto na nie chodzi. Jest jednak o
wiele ciekawsza informacja, a
mianowicie...obóz zimowy!!! Wzesz³ym
roku, niestety siê nie uda³o, ale w tym jest
spora szansa na wspólne spêdzenie ferii. S¹
to na razie plotki, ale "je¿eli zbierze siê
odpowiednio du¿a grupa to zapewne
pojedziemy. Zainteresowanych odsy³am do
"Feldmarsza³ka Dybicza. Ponadto jak
zawsze zapraszam wszystkich na turnieje o
puchar SGH i na UW. Niestety, z powodu
zbyt ma³ej iloœci uczestników turnieje w
szkole przechodz¹ raczej do historii. Smutne
to to. ale winê ponosz¹ jedynie gracze. Na
koniec ma³a zagadka, nie tylko dla pocz¹tku-
j¹cych. Czy mo¿liwe jest wygranie 7 NTw
poni¿szym rozdaniu, jeœli wiadomo, ¿e
zawodnik Wotwiera³ licytacjê 1.
Aha, wist dostaliœmy w K♥. Na odpowiedzi
czekam d³ugo - do wyczerpania nagród. 

DW109
♥ l0753
♦ AW65
♣ 8

A2
♥ AW
♦ 3
♣ AKDW10972

Piotrek Zieliñski
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Homonimiki

Wyszed³ facet w pole, a tam w gruncie rzeczy.

Œpi facet, nagle budz¹ go syreny stra¿ackie. Podchodzi do okna, patrzy, a tu
s¹siad zapali³ siê do roboty

Szed³ facet ko³o noszy i go ponios³o



SPORT
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Wlistopadzie zakoñczy³a siê 34-ta
Gimnazjada M³odzie¿y. Wszystkie mecze
koszykówki zarówno dziewcz¹t jak i
ch³opców rozegrane zosta³y w hali
sportowej przy naszej szkole.

Rozgrywki ch³opców przebiega³y bardzo
spokojnie, poniewa¿ od pocz¹tku by³o
wiadomo, ¿e mêska reprezentacja "Staszica"
by³a faworytem. Jedyn¹ przeszkod¹ na
drodze do zdobycia najwy¿szego trofeum
mog³a byæ tylko dru¿yna z Technikum
Kolejowego. Jednak pierwszy mecz z
groŸn¹ "Kolejówk¹" wygraliœmy 41:35
(najwiêcej punktów zdoby³ Wiktor Gruber -
22 pkt.) co by³o dobr¹ wró¿b¹ na
przysz³oœæ. Po zwyciêskich meczach ze
szko³ami : VII LO im.J.S³owackiego, XXI
LO im.H.Ko³³¹taja, ZSE nr.4 oraz XLVIII
LO im.E.Dembowskiego przyszed³ czas na
spotkanie decyduj¹ce o zajêciu pierwszego
miejsca. Z tabeli rozgrywek wynika³o, ¿e
przeciwnikiem bêdzie ponownie
"Kolejówka". Ca³y Staszic po cichu liczy³
na wygran¹. Ju¿ od pierwszych minut widaæ
by³o, ¿e obie dru¿yny nie dorównuj¹ sobie
wzrostem (jesteœmy zdecydowanie ni¿si -
niestety!)lecz graj¹ na bardzo wysokim
poziomie i dos³ownie "id¹ ³eb w ³eb". Pod
koniec drugiej po³owy przeciwnicy
prowadzili kilkoma punktami i nie oddali

tego prowadzenia do koñca meczu. Sta³o siê
tak po czêœci za spraw¹ zagrania nie "fair"
ze strony ich trenera. Wostatnich trzech
minutach meczu wykorzysta³ skumulowane
trzy "czasy", nie daj¹c szansy naszej
dru¿ynie do odrobienia strat. Dlatego te¿
"Staszic" tym razem nie siêgn¹³ po
zwyciêstwo, ale puchar za zajêcie drugiego
miejsca jest równie atrakcyjny [je¿eli ktoœ
chce mu siê przyjrzeæ to zapraszam do
"rzucenia okiem" na gablotê poœwiêcon¹
wydarzeniom sportowym (wiadomoœæ dla
nie obeznanych : gablota znajduje siê przed
sal¹ sportow¹ LO)]. Koñcowa klasyfikacja
turnieju jest nastêpuj¹ca : I miejsce -
Technikum Kolejowe, II miejsce - XIVLO
im.S.Staszica, III miejsce - VII LO
im.J.S³owackiego, IVmiejsce - XXI LO
im.H.Ko³³¹taja, Vmiejsce - Zespó³ Szkó³
Ekonomicznych nr.4, VI miejsce - XLVIII
LO im.E.Dembowskiego.

Równie ciekawe by³y rozgrywki dziew-
cz¹t. Dziewczyny gra³y bardzo dynamicznie
i efektownie, dlatego te¿ od pocz¹tku
odnosi³y same sukcesy. Mecz ze
Spo³ecznym LO nr.1 wygra³y 51 - 26
(najlepiej trafia³y: Anna Czubaszek - 24
pkt., Ela Szwench - 14 pkt.). Wkolejnym
spotkaniu rozgromi³y XLVIII LO
im.H.Ko³³¹t¹ja 35 - 24 (Anna Czubaszek -

16 pkt., Ela Szwench - 6 pkt.). Dziewczyny
ze Staszica stanê³y na najwy¿szym stopniu
podium. udowadniaj¹c, ¿e na Ochocie nie
ma dru¿yny lepszej od nich. Aoto koñcowa
klasyfikacja: I miejsce - XIVLO
im.S.Staszica, II miejsce - VII LO
im.J.S³owackiego III miejsce- Zespó³ Szkó³
Ekonomicznych nr.4, IVmiejsce - XXI LO
im.H.Ko³³¹taja, Vmiejsce - XLVIII LO
im. E. Dembowskiego, VI miejsce -
Spo³eczne LO nr.1.

Wszystkich zainteresowanych pragnê
poinformowaæ, ¿e w styczniowym Kurierze
opiszê dokonania mêskiej dru¿yny
koszykarskiej "Staszica" w Amatorskiej
Lidze Szkó³ Œrednich.

Wimieniu ca³ej szko³y chcia³bym
pogratulowaæ zarówno dziewczêtom za
zajêcie pierwszego jak i ch³opcom za
zdobycie drugiego miejsca w Gimnazjadzie.
Oby tak dalej. Pragnê tak¿e wyraziæ
serdeczne podziêkowania Pani prof.
Kondratoxyicz za wspania³e przygotowanie
dziewcz¹t do gry oraz Panu prof.
Tymickiemu za organizacjê zawodów i
doprowadzenie dru¿yny ch³opców do bardzo
dobrego wyniku.

JULIAN

Piêkny rok 2000
Korzystaj¹c z tego, ¿e zbli¿a siê
okres noworocznych podsumowañ,
chcia³bym i ja wtr¹ciæ swoje trzy
grosze. Postanowi³em zwróciæ
uwagê Szanownych Czytelników na
zjawisko, które okreœli³em jako
mania czy te¿ psychoza 2000. Z prz-
era¿eniem stwierdzi³em, ¿e data z
dwójk¹ i trzema zerami urasta do
rangi symbolu i nawet do tzw.
dobrego tonu nale¿y mówienie o
roku 2000.

Wszystko zaczê³o siê od s³ynnego prob-
lemu komputerowego i potwornych kon-
sekwencji jaki on mia³ wywo³aæ. Widmo
Apokalipsy zaœmieci³o nam oczy, ale oczy-
wiœcie nie sprawdzi³o siê. Nie zmienia to
faktu, ¿e odpowiednio wyspecjalizowane
firmy zrobi³y na tym maj¹tek. PóŸniej spec-
jaliœci od marketingu robili nas w Banana
mówi¹c, ¿e to w³aœnie 1 stycznia 00, a nie
01 wejdziemy z hukiem szampana w XXI
wiek. A¿ mnie z³oœæ bra³a, gdy wspomi-
na³em pierwsz¹ lekcjê historii u pana
Andrzeja Jedziniaka historyka z pod-
stawówki, który z uporem k³ad³ nam do
g³owy, ¿e nie by³o nigdy roku zerowego.
Chodzi³o oczywiœcie o to, aby dwa razy, to

jest w 2000 i 2001 roku, sprzedaæ nam ten
sam towar. Na szczêœcie nie wszyscy
uwierzyli i zesz³oroczny sylwester wypad³
znacznie poni¿ej komercyjnych oczekiwañ.
Niestety marketingowcy nie zniechêcili siê
tym niepowodzeniem i z nadwy¿k¹ odbili
i odbijaj¹ swoje straty w ci¹gu roku. Ze
œwiec¹ szukaæ firmy, towaru, czy nawet
inwestycji, która nie odwo³ywa³a by siê do
magicznej daty. Zalew promocji 2000 i
milenijnych oraz taki¿ samych ofert nie
ustaje. Doœæ wspomnieæ, ¿e nawet basen w
Grodzisku Maz. nosi wdziêczne imiê:
Wodnik 2000.

Có¿ takiego fascynuje nas w okr¹.g³ych
numerkach (Co poniektórzy wol¹ np. "e",
albo "p". przyp. red. nacz.)? 2000 to liczba
niespecjalna (nie tak jak np. 541. przyp.
red. nacz.): 24x 53, wielka mi rzecz.
Dlaczego nie 1999 - nie doœæ, ¿e trzy
dziewi¹tki, to jeszcze liczba pierwsza. A
dlaczego nikt nie straszy³ nas w roku 1998
= 3 x 666? 666 to przecie¿ liczba szatana
(wed³ug mnie w Biblii jest napisane, ¿e
liczba ta jest liczb¹ cz³owieka. przyp. red.
nacz.). Przyczyna jest prosta: naj³atwiej
liczyæ jest na palcach, a mamy ich 10, wiêc
liczymy w systemie dziesi¹tkowym. Strach
pomyœleæ co by siê wyprawia³o, gdybyœmy
mieli tylko 7 palców, albo nie daj Bo¿e

znalaz³ by siê 7-dmio palcy mar-
ketingowiec. 2000 to w systemie
siódemkowym 5555!!! Czy¿ nie ³adniej
wygl¹da promocja 5555? Widaæ ju¿ szale-
j¹ce t³umy; znikaj¹ce z pó³ek towary i
p³yn¹c¹ strumieniami kasê. Tylko jak
wyt³umaczyæ potencjalnemu klientowi co
to jest system siódemkowy? Obci¹æ mu trzy
palce - raczej odpada; wiêc mo¿e zamiast
dentysty umieœciæ w reklamie matematyka?
Nie zale¿nie od tego co mo¿na by zrobiæ
jest ju¿ po herbacie: piêkny rok mija
bezpowrotnie. Przy okazji innych sys-
temówpozycyjnych:2048=
100000000000(2) szykujmy siê do wielkiego
jubileuszu!!!

Przyczyn ca³ego szumu z rokiem 2000
nie sposób zrozumieæ. Nie chodzi przecie¿
wy³¹cznie o pocz¹tek nowego wieku. Agdy
nie wiadomo o co chodzi, chodzi o
pieni¹dze, nasze pieni¹dze. Konkluzja
nasuwa siê sama: wszystko mo¿na sprzedaæ
- nawet trzy zera.

Nie bêdê ju¿ mêczyæ czytelników przy-
d³ugim gadaniem. Korzystaj¹c z okazji
chcia³em jedynie ¿yczyæ wszystkim
Weso³ych Œwi¹t i szczêœliwego nowego
5556(7) roku. I oby szampon pieni³ siê jak
nigdy.

3,1415926



BRECHOWNICA
Nied³ugo ferie!!! Aw brechownicy du¿a
dawka pos³yszanych tekstów nauczycieli
oraz . Zamieszczam tak¿e pos³yszane ostat-
nimi czasy i nie tylko teksty komentatorów
radiowych itelewizyjnych - s¹ bardzo
ciekawe. Du¿o œmiechu, radoœci i szczêœcia
w czasie ferii ¿yczy Wam brechownik

JULIAN

-Mo¿na sobie zafundowaæ naukê jazdy z
psim zasiêgiem.

Prof. Tsangaras
-Nie no, ale tutaj to ju¿ ktoœ przegi¹³.

Prof. Nowak
-To jest parzysta niepotêga.
-Dyktujcie warunki!
-Okr¹g i elipsa to bry³y zamkniête.
-Taki du¿y ch³opiec, a nie wie jak wygl¹da rów-
nanie okrêgu.
-Napiszcie pierwiastek jaki wam serce dyk-
tuje.

Prof. Uss
-Tutaj na rysunku mamy walec niewalec.
-³ teraz otwiera siê przed nami wielka
brama do zadañ z ruchu obrotowego.
-Równaie na dnie Clapeyrona.

Prof. Reterski
-Na ogó³ ja tam pisa³em tutaj.
-Chcieli ch³opom postawiæ setkê...
(oczywiœcie chodzi³o o wiatraki pr¹dotwór-
cze!)
-Praw¹ d³oñ maj¹ jasn¹, bo jest do jedzenia,
a lew¹ maj¹ do czegoœ zupe³nie przeci-
wnego.
-No i z ¿yta mo¿na tak¿e otrzymywaæ
ró¿nego rodzaju chipsy.. .a nie, chipsy to z
ziemniaków.

Prof. Bonatowski
-Nie rozró¿niasz wygl¹du faceta od tego jak
jestna³adowany.
-Co oznacz¹j¹ te rozerx~ane strza³ki takie
rozerwane?
-Dajcie mi tego ze œrodka!
-Nie bêdziemy jeŸdziæ po tych zerach
motorem.
-Jak siê kiedyœ zdenerwujê to mu napiszê
ca³¹ rubrykê jedynek.

Prof. Mikos
-Nie by³o dzwonka, jeszcze nic œpicwaæ!
Prof. Matuszczyk
-Tatiana? Anie. to Tobiasz!
-Ma³¿eñstwo miêdzy Jagie³³¹ a Witoldem.

Prof. Rybak
-Pytanie przy odpowiedzi: ZBOJA?
-OdpowiedŸ: LUBIÊ!
-Ocena: I
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TV & Radio
"W³odek Smolarek kr¹¿y jak elektron ko³o
j¹dra Zbyszka Boñka"
"Zawodnicy uzupe³niaj¹ przy linii bocznej
boiska pierwiastki œladowe"
"Veron z³apa³ siê za w³osy, a w³aœciwie to nie
mia³ siê za co z³apaæ, bo jest ³ysy"
"Chocia¿ jest obroñc¹, podrywa swych
kolegów"
"Ca³y czas pada od piêtnastu minut"
"Z pewnoœci¹ kasety z gr¹ Ajaxu by³y œled-
zone"
"Ronaldo, zwolni³ akcjê, rozejrza³ siê,
poszuka³ wzrokiem Ronaldo i poda³ do
Dungi"
"Polak zaskoczy³ ju¿ rwanie, podobnie jak
ci z pañstwa, którzy ogl¹dali nasze poprzed-
nie wejœcie"
"Dosta³em sygna³ z Warszawy, ¿ê maj¹ ju¿
Pañstwo obraz, wiêc mo¿emy spokojnie we
dwójkê ogl¹daæ mecz"
"Pi³ka chyba za d³uuga, ale Podbro¿ny sadzi
d³ugie susy"
"Po przerwie mróz nie zel¿a³, a wrêcz prze-
ciwnie, wiatr nie os³ab³"
"Hagi ucieka tam z nogami"
"...Nigeryjczycy s¹ bardzoej szybsi od
Bu³garów"
"Temperatura w Spodku osi¹gnê³a 100 stop-
ni"
"Wyrozumowana pi³ka ³ódzkiego Widzewa
przegra³a z ambicj¹"
"Wzespole wojskowych rozstrzela³ siê
Nyækowiak"
"Mniej wiêcej z tej odleg³oœci ucieszy³ nas
Roman Szewczyk w meczu z Angli¹"
"Francuz ratuje resztki twarzy"
"Aoto i sam Hakan, któremu zabrak³o kilku-
nastu centrymetrów"
"Teraz poka¿emy bramki z tego meczu dla
tych, którzy widzieli, ale myœlê ¿e chêtnie
obejrz¹ je jeszcze ci, którzy nie widzieli"
"Na trybunach 10 tysiêcy sympatyków tego
nowoczesnego obiektu"
"To bardzo szybki zawodnik, który ma przy-
domek szybki"
"Jeszcze 18 sekund do koñca Szweda
Berqvista"
"Holenderka mimo prowadzenia jest
faworytk¹"
"Do pi³ki dopad³ wœciekle Szuster i wybi³ j¹
poza boisko"
"Mecz     rozgrywano     w     holenderskich

Do kiosku przychodzi facet i krzyczy:
-Poproszê zapa³ki!
-Panie co pan siê tak wydziera!?-wychyla siê ekspedientka.
-Przecie¿ nie jestem g³ucha!Ajakie maj¹ byæ, z filtrem czy bez?

Babcia wysy³a dziadka do sklepu:
-Pamiêtaj, masz kupiæ kilogram cukru i kostkê mas³a!
Po godzinie dziadek wraca do domu i wyjmuje z siatki litr mleka i pomidory
-Cz³owieku - mówi babcia - Ale¿ ty masz sklerozê! Przecie¿ mówiam ci
¿ebyœ kupi³ dwa kilo ziemniaków i œmietanê.

warunkach, przy padaj¹cym deszczu"
"Po pierwszych 48 minutach prowadzimy z
Holandi¹ 2:1"
Obroñca wybi³ pi³kê na tak zwany
przys³owiowy oœlep"
"Bêdzie bramkaaaa ...... chybaaaaa ...... tak
jeeeest ...... a jednak nieeee."
"Strza³ min¹³ o centymetry bramkê GKS-u,
w której stoi Janusz Jojko jak zaczarowany"
"Pi³ka przesz³a dwa metry miêdzy spoje-
niem s³upka z poprzeczk¹"
"Mihajlovic nie wejdzie ju¿ chyba na boisko,
to wielka strata dla dru¿yny Jugos³awii -
dotychczas 1 bramka w turnieju, co
prawda samobójcza, ale to by³o przypad-
kiem."
"Wpobli¿y Toftinga jest Michael
Schumacher...... yyyyy oczywiœcie
Laudrup"
"Oto ten moment przed momentem na pañst-
wa ekranach"
"Doœrodkowanie... aj, min¹³ siê Papin"
"Nie by³o tu jednak nikogo, a konkretnie
Lentiniego"
"Walkê sêdziowaæ bêdzie Koreañczyk
Po³udniowy"
"Przecie¿ o to chodzi, ¿eby strzelaæ bramki
miêdzy nogami Camposa!"
"Ta radoœæ jest niesamowita. Lidzie siê
bawi¹, tañcz¹ siê....."
"Kultura k³adzenia trawy w Holandii jest
istotnie wielk¹ kultur¹"
"Pi³ka znajduje siê w centralnym pinkcie
okolic pola karnego"

Chcia³bym napiêtnowaæ
Brechownika. Odda³ co prawda
tekst w terminie, ale we
wstêpiku wstawia³ "entery"po
ka¿dej linijce! To jest niele-
galne i zakazane. Nastrêcza
tylko problemów ze sk³adem, a
¿adnych korzyœci nie przynosi.

Red. Nacz.

Dowciapus
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100 Z góry wojownicy wygl¹dali jak
mrówki. ale wszyscy siê ich bali i prawie
nikt nie móg³ ich zatrzymaæ. Jechali przez
such¹ i poroœniêt¹ wyschniêt¹ traw¹ równ-
inê. Kopyta uderza³y o ziemiê, pokryte
kurzem ostrza ju¿ nie lœni³y. Zamek znikn¹³
daleko w tyle, wojownicy pêdzili w stronê
lasu na horyzoncie. Niebo pociemnia³o.
Chmury by³y gêste i ciemne. Gnane wiatrem
zbli¿y³y siê do jeŸdŸców. Spad³y pierwsze
krople deszczu, rozleg³y siê grzmoty.
Kolumna nie zatrzymywa³a siê. Nagle grube
krople przemieni³y siê w strza³y. Wbija³y siê
g³êboko w cia³a tych. którzy nie mieli met-
alowych zbroi. Kilka cia³ spad³o na ziemiê.

93 Pozostali os³aniali g³owy tarczami  i
cwa³owali przed siebie. Pioruny uderza³y
coraz bli¿ej, a gdy trafia³y ju¿ bardzo blisko,
wojownicy zobaczyli, ¿e to rozpalone do
bia³oœci oszczepy. Przed nimi nie chroni³y
zbroje i tarcze, w mokr¹ trawê upad³y zwê-
glone cia³a.

78 Ci, którzy jeszcze ¿yli, popêdzali
sp³oszone konie. Uda³o im siê dotrzeæ do
lasu, schronili siê pod drzewami. Burza
minê³a. Jechali w¹skim traktem, jeden za
drugim. Przez gêste korony drzew nie by³o
widaæ nieba. Wiatr wzmaga³ siê. Niesione
podmuchami liœcie wpl¹tywa³y siê w
koñskie grzywy, przykleja³y do pancerzy.
Razem z wiatrem nadci¹ga³o morowe powi-
etrze, liœcie przemieni³y siê w jadowite
motyle, owady k¹sa³y w odkryte rêce, nogi i
szyjê; jad p³yn¹³ z krwi¹ do serca i zabija³.

Kolejne ofiary pada³y na mech. Ich broñ
natychmiast pokrywa³a siê rdz¹.

66 Wiêkszoœæ jednak dotar³a na skr¹j
lasu. Nadal jechali w¹sk¹ œcie¿k¹. Po tej
stronie trawa by³a zielona. Zbli¿ali siê do
rzeki. Kopyta zdudni³y o drewniany most.
Znów siê zachmurzy³o. Nie zd¹¿yli
dojechaæ do drugiego brzegu. Z chmur run¹³
grad. Nie by³y to kryszta³ki lodu, lecz krople
p³ynnego olowiu. Tylko tym, którzy mieli
he³my lub tarcze uda³o siê prze¿yæ i prze-
brn¹æ przez most.

51 Mg³a by³a bia³a jak suknia ksiê¿nicz-
ki. Nagle z mg³y wy³oni³y siê demony z
p³omiennymi biczami. Wojownicy dobyli
broni. Czarny dym z zadanych p³omieniami
ran wznosi³ siê do nieba. Wbijali swe ostrza
w lataj¹cych przeciwników. Tamtych by³o
wiêcej. Bagno poch³ania³o trupy.

25 Wkoñcu ziemia znów sta³a siê twar-
da, mg³a znik³a. Po³owa po³owy tych,
którzy wyruszyli, nadal wioz³a Dary. Jechali
skalist¹ wy¿yn¹. Wiedzieli, ¿e cel jest bliski.
Kierowali siê ku prze³êczy miêdzy dwoma
szczytami. Byli bardzo wysoko, gdy ziemia
zadr¿a³a i rozst¹pi³a siê. Z jej wnêtrza
wyla³a siê roztopiona ska³a, ze szczytów
potoczy³y siê lawiny. Rozleg³ siê chrzêst
mia¿d¿onych pancerzy. Nastêpni wojownicy
poszli do piek³a.

13 Kopyta kilkunastu jeszcze ¿ywych
koni zakopa³y siê xy drobnym piachu. Byli
na pustyni. Piach by³ ¿ó³ty, niebo granatowe,
a s³oñce mia³o kolor miedzi. By³o duszno

jak w kuŸni. Nagle gor¹ce p³omienie
przemieni³y siê w d³ugie, w¹skie sztylety.
które ze œwistem wbi³y siê w cia³a. Cztery
trupy pad³y w piach.

9 Nagle od po³udnia nadci¹gnê³a tr¹ba
powietrzna. Siêga³a nieba. Wojownicy nic
nie widzieli i nic nie s³yszeli, czuli gorycz na
jêzykach. Popêdzali wycieñczone konie,
kulili siê w siod³ach. Musieli dotrzeæ do
celu. Gdy byli w sercu nawa³nicy, ziarna
piachu sta³y siê ¿¹d³ami skorpionów. Ra¿eni
trucizn¹ umierali w mêkach. Po raz pier-
wszy rozleg³y siê jêki bólu.

3 Burza minê³a i nasta³a noc.
Wojownicy wjechali na p³askie wzgórze i
zobaczyli miasto, swój cel. Zatrzymali siê
na chwilê, stanêli obok siebie. potem powoli
zjechali ze wzniesienia. Od niebosk³onu
oderwa³a siê jedna z gwiazd. Ci¹gnê³a za
sob¹ warkocz ognia. Uderzy³a w jeŸdŸca
jad¹cego na czarnym koniu. Zasta³ po nim
krater i zwêglone kosci.

2 Wjechali na przedmieœcie. Wjednym
z okien pali³o siê œwiat³o. S³ychaæ by³o
p³acz. To by³ koniec wyprawy. Zsiedli z koni
i weszli do ma³ej stajni. Uklêkli przed le¿¹-
cym w ¿³obie niemowlêciem, wydobyli z
sakiewki swe Dary i po³o¿yli je przed sob¹.
Padli na twarz.

Na klepisku le¿a³y dwie per³y".

Piotr Jakubowski

BAJKAOTRZECHTRO-
LACH

Stoj¹ sobie trzy trolle na kamiennym
mostku nad strumieniem i szczaj¹. Szczaj¹
tak sobie do strumienia i szczaj¹, w koñcu
jeden siê odzywa:
- Urgh, zimna woda w tym strumieniu...
- Hrghuu, zimna... I dno takie kamieniste...
- Auuu... Ajak raki za zakrêtem szczypi¹..!

POWIASTKAO 
GOBLIÑSKIM SZAMANIE

Kiedy jesieñ zapad³a i dni by³y coraz krót-
sze do szamana Skalrugha przysz³a wydele-
gowana przez plemiê grupka goblinów.
- Powiedzcie nam, o najzieleñszy z
zielonych, jaka bêdzie zima w tym roku?
Sroga, czy lekka? Mamy wiele chrustu zbier-
aæ, aby podczas mrozów jaskinie opalaæ?
Wiele miêsiwa mamy zasuszyæ, ¿ebyœmy z
g³odu nie pomarli, jak zawierzyna precz na
cieplejsze po³udnie ucieknie? 
G³owi³ siê szaman i duma³, co tu
powiedzieæ. Wkoñcu doszed³ do wniosku,
¿e dobro plemienia dobrem najwy¿szym,

wiêc na wszelki wypadek og³osi³, ¿e zima
bêdzie sroga i okrutna.
Gobliny pracowa³y ciê¿ko ca³¹ jesieñ.
Zima by³a lekka, zwierzyny do polowañ
by³o pod dostatkiem, nadmiar suszonego
miêsa siê zepsu³, a na wiosnê niepotrzebny
chrust trzeba by³o wyrzucaæ z jaskini.
Kolejnej jesieni delegatura gobliñskiej
spo³ecznoœci znów przysz³a do szamana z
pokornym zapytaniem o to, jaka bêdzie
zima w tym roku.
Skalrugh d³ugo zastanawia³ siê, zanim da³
odpowiedŸ. Uzna³, ¿e jednak lepiej bêdzie,
jeœli przygotuje swoich wspó³plemieñców
na ciê¿k¹ zimê. 
Trud przygotowañ by³ ogromny. Wszystkie
gobliny chcia³y, aby odpowiednio opatrzyæ
jaskinie, bo wiadomo, jak ciê¿ko przetrwaæ
mrozy.
Zima zaskoczy³a wszystkich swoj¹ ³agod-
noœci¹.
Sterty chrustu zgni³y, szlag trafi³ zapasy
miêsa, bo ka¿dy wola³ œwiwe¿¹ pieczeñ ni¿
suszone miêso. 
Gobliny zaczê³y szemraæ.
Szaman poczu³, ¿e zaczyna traciæ grunt pod
nogami.
Kiedy znów nadesz³a jesieñ, sytuacja siê

powtórzy³a. Przed szamanem stanê³a grupka
sceptycznie nastawionych gobasów, chc¹ca
ustaliæ plan przedzimowych przygotowañ.
Szaman d³ugo myœla³. Z dusz¹ na ramieniu
stwierdzi³, ¿e zima bêdzie ciê¿ka. Wkoñcu
dwie zimy by³y lekkie, wiêc ta powinna byæ
ostra.
Zima ostra nie by³a. Œnieg spad³ tylko dwa
razy.
Szaman us³ysza³ przypadkiem, ¿e jeœli
jeszcze raz siê pomyli, wódz plemienia
nakarmi nim trolla.
Kiedy nastêpna jesieñ by³a ju¿ w pe³ni,
chc¹c zadbaæ o swoj¹ przysz³oœæ wybra³ siê
do Gurgbassa Kaprawe Oko, s³awnego w
ca³ej okolicy szamana orków, który wiedzi-
a³ prawie wszystko.
Stan¹³ przed zielonoskórym szamanem.
- Powiedz mi, czcigodny mistrzu, jaka w
tym roku bêdzie zima?
- Hmm, jaka bêdzie w tym roku zima?
Hmm, ciê¿ka bêdzie, oj ciê¿ka. Strasznie
sroga bêdzie...
- Adlaczego tak si¹dzisz mój mistrzu?
- Hmm, dlaczego tak s¹dzê? Ano dlatego, ¿e
gobliny z s¹siedniego plemienia ju¿ od
trzech lat chrust zbieraj¹...

Gobbo



Staszic jest najlepszy... To wie ju¿ chyba ka¿dy uczeñ tego
liceum, a jak nie, to powinien siê wstydziæ.

Staszic z¹j¹³ pierwsze miejsce w
corocznym rankingu przygotowywanym
przez redakcjê czasopisma "Perspektywy".
Mia³em zaszczyt uczestniczyæ w uroczystoœ-
ci wrêczania pani Dyrektor nagrody za zajê-
cie tego zaszczytnego miejsca, przez co
zosta³em zaanga¿owany do opisania tego
wydarzenia, co niniejszym czyniê.

Ceremonia rozpoczê³a siê w poniedzi-
a³ek oko³o godziny trzeciej, jeœli mnie
pamiêæ nie myli. O której siê skoñczy³a,
muszê przyznaæ, ¿e nie wiem,
poniewa¿ niestety obowi¹zki
¿ycia codziennego mnie
wezwa³y i nie mog³em im
odmówiæ - by³y bardzo
przekonuj¹ce. Ale do rzeczy.

Przed przyjazdem do auli
SGGWnikt z nas nie wiedzia³,
które miejsce zajê³o nasze
Liceum w tym roku. Pewne
by³o tylko, ¿e jesteœmy w pier-
wszej piêtnastce, co wynika³o z
faktu, i¿ oficjalnie zaproszono
nas na tê ceremoniê. Tym
samym otrzymaliœmy równie¿
prawo do bezp³atnego korzysta-
nia ze stanowiska, na którym
mogliœmy siê roz³o¿yæ i
reklamowaæ nasz¹ Szko³ê.
Pomys³ o tyle udany, co kiep-
sko zrealizowany, poniewa¿
nikt z organizatorów nie wpad³
na to, ¿e u¿ytkownicy
stanowisk mog¹ potrzebowaæ czegoœ tak
skomplikowanego jak pr¹d. Na szczêœcie
pani Pedagog uda³o siê za³atwiæ przed³u¿acz,
dziêki czemu mogliœmy wzi¹æ komputer, co,
jak siê okaza³o, równie¿ nie by³o normalne -
¿adna inna szko³a nie wpad³a bowiem na ten
pomys³. Nie wierzy³em, dopóki sam nie
zobaczy³em.

Przekona³em siê o tym dopiero po tym,
gdy dojechaliœmy do SGGWi weszliœmy do
sali, w której mia³a siê odbyæ uroczystoœæ.
Aula urz¹dzona by³a w miarê standardowo,
bez ¿adnych innowacyjnych f¹jerwerków. A
wiêc na przeciw wejœcia podium, na którym,
po lewej stronie, siedzia³o jury. Schodki dla
nagrodzonych umieszczone zosta³y central-
nie przed podwy¿szeniem. Po lewej stronie
podium usadzi³ siê pan z rzutnikiem na
którym puszczane by³y nazwy nagrodzonych
liceów. Stanowiska dla szkól porozstawiane
by³y pod bocznymi œcianami oraz tu¿ przy
wejœciu. Na œrodku sali, jak mo¿na siê by³o
domyœliæ, ostatni konieczny fragment
wyposa¿enia - krzes³a.

Nasz komputer wzbudzi³ nieukrywan¹
zazdroœæ, która spotêgowana zosta³a pojaw-
ieniem siê cyfrowej kamery. Inne licea
uposa¿y³y siê bowiem co n¹jwy¿ej w ulotki i

d³ugopisy reklamowe. Staszic zaprezentowa³
siê wiêc profesjonalnie. 

Jak wspomnia³em wczeœniej nadal nie
wiedzieliœmy, które miejsce w tym roku zaj¹³
Staszic. Osobiœcie kontrolowa³em napiêcie,
aby wystarczy³o mi go do ostatniej chwili,
kiedy to wydam z siebie triumfalny okrzyk
zwyciêstwa. Szykowa³em siê na wspania³e
emocje. Myœlicie, ¿e oczekiwania siê
spe³ni³y? Nic z tych rzeczy. Nied³ugo przed
rozpoczêciem ca³ej donios³ej uroczystoœci
podszed³ do naszego stanowiska reporter,
chyba z Radia Plus, z prostym i wiele t³u-

macz¹cy pytaniem:
- Jak to jest byæ uczniem najlepszego

liceum w Warszawie?
Zaskoczy³ nas. Nie tylko tym, ¿e

jesteœmy najlepsi (przeczucie mieliœmy
dobre), ale samym faktem, ¿e chce
przeprowadziæ z nami wywiad.
Odpowiadaliœmy troszkê chaotycznie, ale
da³o siê zrozumieæ, ¿e w szkole panuje mi³a
atmosfera, nauczyciele s¹ super i nie traktuj¹
nas przedmiotowo. Po chwili podesz³a pani,
równie¿ zjakiegoœ radia, i ona tak¿e zaczê³a
zadawaæ pytania. Tym razem mówiliœmy ju¿
³adnie, sk³adu je j z podzia³em na role.
Przerwê w wywiadach dostaliœmy, gdy
zaczê³o siê przedstawienie.

Przed ceremoni¹ wrêczenia nagród w
programie by³ wystêp zespo³u tañca
ludowego, którego nazwy, prawdê mówi¹c,
nie pamiêtam - chyba miejscowego. Potem
przyszed³ czas na rozdanie nagród wy¿szych
uczelni. Ten pomys³ wszed³ na sta³e dopiero
rok temu i ja uwa¿am, ¿e jest bardzo dobry.
Otó¿ polega to na tym, ¿e szko³y œrednie,
których absolwenci mieli najwy¿sz¹ ‘zdawal-
noœæ’, dost¹j¹ nagrody od tych¿e szkó³
wy¿szych. Staszic, czego mo¿na siê by³o
domyœleæ, dosta³ wyró¿nienie od

Politechniki Warszawskiej. Ale nie  tylko. Ku
zaskoczeniu nas wszystkich, ³¹cznie z pani¹
Dyrektor, nasze Liceum zosta³o
uhonorowane przez Wojskow¹ Akademiê
Techniczn¹ - jakieœ wnioski?

Wprzerwie wróciliœmy do naszego
wspania³ego stoiska i zastaliœmy dziennikar-
ki z "¯ycia Warszawy". do których póŸniej
do³¹czy³y nastêpne, nawet z WOT-u. O pani-
ach z gazet jeszcze wspornnê...

Po przerwie mogliœmy siê przekonaæ o
wiarygodnoœci "przecieków" do mediów:
Staszic zdoby³ pierwsze miejsce.

Pami¹tkowe zdjêcia, uœcisk d³oni
samego pana Prezydenta Miasta
Sto³ecznego Warszawy - Paw³a
Piskorskiego. Oklaski i duma,
która rozpiera³a nas tak, ¿e ledwo
mieœciliœmy siê na podium. No i
oczywiœcie dyplom z wspania³ym
obrazem.

Wracaj¹c do wszêdobylskiej
prasy. Pani redaktor z WOT-u
poprosi³a o wywiad pani¹
Dyrektor. Zaproponowa³a nam
równie¿, abyœmy stanêli za ni¹ i
"wspierali j¹", co z radoœci¹
uczyniliœmy. Pierwsze pytanie
pani redaktor brzmia³o mniej
wiêcej tak;

- Czy nauczyciele œrubuj¹
poziom w szkole, skoro Staszic
zaj¹³ pierwsze miejsce? Bo to
chyba pierwszy raz to Liceum
znalaz³ o siê na tak wysokim miej
scu?

No có¿... Zdaje siê. ¿e pani redaktor nie
przejrza³a wczeœniejszych rankingów. Ale to
nie koniec perturbacji z mediami. Nastêpne
gafy pope³ni³y wspomniane panie z "¯ycia
Warszawy". Otó¿ w gazecie z nastêpnego
dnia uda³o im siê pomieszaæ równo wszys-
tkie informacje oraz osoby, które ich
udziela³y. To mniej wiêcej tak, jakbym ja
napisa³, ¿e panowie z "¯ycia Warszawy"
spytali mnie o pogodê z ostatniego dnia.
Ponadto zmienia³y s³owa tak. ¿e tekst jest
podobny, ale wymowa zupe³nie inna.
Podobnie jak w "Perspektywach" z tego
miesi¹ca. z których wynika, ¿e mateksy
nieustannie ganiaj¹ siê z matflzami po kory-
tarzach, a po lekcjach myœl¹ tylko wzorami
matematycznymi. Totalny brak poczucia
humoru lub brak zdolnoœci, aby ten humor
przelaæ na papier. Nie wspomnê ju¿ o
doborze zdjêæ...

Ale wracaj¹c do ceremonii... w zasadzie
ju¿ nie ma do czego wracaæ, bowiem ta
dobieg³a koñca w xyeso³ej i mi³ej atmosferze,
jaka zawsze towarzyszy³a zwyciêzcom :o).
Jako autor tego felietoniku mam nadziejê, ¿e
udzieli³a siê ona i wam.

Rzu³ty
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No tak... za dwa tygodnie klasówka z historii, pomyœla³em
i usiad³em przed komputerem.

No tak... za tydzieñ klasówka z historii, pomyœla³em i
w³¹czy³em telewizjê - oczywiœcie film dozwolony do ogl¹da-
nia przez m³odzie¿.

No tak... jutro klasówka z historii, pomyœla³em i wzi¹³em
do rêki ksi¹¿kê - "Star Wars, Epejzodion Pierwszy". I
naprawdê maj¹c jak najlepsze chêci powziêcia nauki
otworzy³em ksi¹¿kê, gdy wtem coœ zajaœnia³o za oknem -
za³o¿y³em wiêc papucie, podci¹gn¹³em spodnie i leniwie
wyjrza³em przez zaparowan¹ szybê...

...Kajtek nie by³ jednak tak œlamazarny, ¿eby ci¹gle jeszcze
spadaæ, wiêc w tym momencie by³ ju¿ w zupie ogórkowej Jana
Du¿ogorszego, choæ tak w³aœciwie, to nikt nie wiedzia³ od
czego.

K³êbek We³ny
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CZÊSC PIERWSZA

Dzia³o siê to dawno, dawno temu, a
dok³adniej gdzieœ w zesz³ym roku.
Niewysoka, szczup³a blondynka o
imieniu Adrianna rozpoczyna³a swój
pierwszy rok nauki w elitarnym
warszawskim liceum ogólnoksz-
ta³c¹cym. Bardzo siê cieszy³a z tego
powodu, poniewa¿ nie wiedzia³a
jeszcze, co j¹ czeka.

Wszystko zaczê³o siê pierwszego
paŸdziernika. Adok³adniej nie wszystko,
tylko to jedno. Pierwszego paŸdziernika
mia³y siê odbyæ otrzêsiny klas pierwszych
w tym¿e elitarnym warszawskim liceum
ogólnokszta³c¹cym. Koty podchodzi³y do
tego wydarzenia ró¿nie. Niektóre siê ba³y,
inne by³y zniechêcone, a pozosta³a wiêk-
szoœæ szykowa³a siê na dobr¹ zabawê.
Adrianna wparowa³a do szko³y, spóŸniona,
nieprzebrana, w d³ugiej, czarnej spódnicy i
koszulce tego samego koloru. Od razu
zwróci³ na ni¹ uwagê Mefistofeles, kolega
z ówczesnej trzeciej klasy. Postanowi³, ¿e
wtajemniczy j¹ w swoje ulubione zajêcie
w szkole (nie licz¹c chodzenia na lekcje,
oczywiœcie). Ale wczeœniej sprawdzi, czy
panienka siê na to nadaje.

Po ciê¿kich przejœciach otrzêsin
stwierdzi³, ¿e dziewczynka, umazana past¹
i po¿ywk¹, pobrudzona m¹k¹, nadaje siê
na przewidziane zadanie. Postanowi³ jed-
nak nie mówiæ jej tego od razu. Odwróci³
siê i skierowa³ do wyjœcia. Tam sta³o TO.
To, czyli coœ ostrzy¿onego na 3 milimetry,
w okularach, ubranego jak przeciêtne
niewiadomoco na ulicy. To by³o Lepik.

Lepikpodstawi³onogê
Mefistofelesowi, który potkn¹³ siê o ni¹,
zachwia³ i przewróci³ upadaj¹c jak d³ugi
na wycieraczkê. Podniós³ g³owê i zobaczy³
szczerbaty uœmiech Lepika. Nie skomen-
towa³ tego, podniós³ siê i wyszed³ z
budynku. Po chwili jednak odwróci³ siê,
wbieg³ z powrotem, chwyci³ umazan¹ od
stóp do g³ów Adriannê i wybieg³ ponown-
ie ze szko³y. Lepik przesta³o siê uœmiechaæ
i wyci¹gnê³o wielkie, czarno-szare uzi,
po³o¿y³o siê na brzuchu, naprowadzi³o
celownik... Dziewczyna odwróci³a siê i,
co nie by³o trudne, pozna³a zamiary
Lepika. Krzyknê³a:

- Uwa¿aj!
Mefistofeles odwróci³ siê i zauwa¿y³

wcelowan¹ w niego lufê pistoletu w
momencie, kiedy Lepik poci¹gnê³o za
jêzyk spustowy. Zauwa¿y³ poruszaj¹ce siê
z zawrotn¹ szybkoœci¹ w jego stronê kule,
które zostawia³y za sob¹ w powietrzu
okr¹g³e kó³ka. Odchyli³ siê, wykonuj¹c
dziwny ruch tu³owiem, tak, ¿e pociski go
ominê³y, a tylko jeden lekko drasn¹³.

- WOW! - krzykn¹³ stoj¹cy z boku
Matrix. - There is no spoon!

- Aco, dzisiaj znów spaghetti** ?
Spyta³ Jacques.

Ale Mefistofeles i Adrianna ju¿ tego
nie s³yszeli, wybiegli za bramê i pomknêli
w stronê ¿ó³tego tramwaju linii 16 sto-
j¹cego na przystanku. Wpadli do wagonu
tu¿ przed tym, jak maszynista (oczywiœcie
Krzysztof Krawczyk grany przez Cezarego
Zaka) zamkn¹³ drzwi. Adrianna zauwa¿y³a
ranê na ramieniu Mefistofelesa i przes-
traszy³a siê, ¿e mo¿e mu siê coœ staæ, jeœli
jej nie opatrzy, a wtedy nie bêdzie móg³
dalej jej ratowaæ.

- Myœlê, ¿e t¹ ranê trzeba opatrzyæ -
powiedzia³a.- Inaczej mo¿e ci siê coœ staæ.

- Wtakim razie chodŸmy do apteki.
- Dobrze.
Wysiedli. Naprzeciw miejsca, gdzie

stali wznosi³ siê br¹zowy budynek z
napisem APTEKA. Po chwili zas-
tanowienia doszli do wniosku, ze tu
w³aœnie chcieli dotrzeæ.

Waptece by³o ciemno i parno, poza
tym nie by³o wcale kolejki, w której mo¿na
by sobie postaæ. Adrianna podesz³a do
okienka.

- Poproszê banda¿, wodê utlenion¹,
skalpel, szczypce, krem do opalania. krem
na noc, krem na dzieñ, krem na popo³ud-
nie, krem do ogl¹dania “Ojca chrzest-
nego”, krem do ogl¹dania “Obywatela
Cane’a”, krem do gaszenia papierosów,

krem do k¹pieli, krem do tortu i s³onia w
karafce.

- Niestety, nie mamy s³oni, skoñczy³y
siê - odpar³a panienka za lad¹ z plastikow¹
plakietk~ na której by³a jej zdjêcie i imiê:
Hiacynta.

- To w takim razie statek w butelce.
- Niestety, te¿ nie mamy.
Adrianna popatrzy³a ze smutkiem na

Mefistofelesa.
- Trudno. To niech bêdzie.
Panienka spakowa³a wszystko do

papierowej torby i poda³a Adriannie, a
Mefistofeles zap³aci³ za zakupy i wyszli z apte-
ki.

- Co to w³aœciwie by³o? To coœ, co do
ciebie strzela³o...

- Lepik? Lepik to takie coœ, czarny
charakter. Jest wredne, jest wstrêtne, i
próbuje utrudniæ wszystkim ¿ycie swoj¹
obecnoœci¹ i zachowaniem. Poza tym
uwa¿a, ¿e jest najm¹drzejsze na œwiecie.

- Tak jak myœla³am. Coœ, co siê nazywa
Lepik, nie mo¿e mieæ pozytywnego
stanowiska w tym opowiadaniu.

Weszli ponownie do tramwaju linii 16.
- Gdzie mieszkasz?
- Daleeeeeeeeeeeeeeeeeeko... -

odpowiedzia³a Adrianna i wymieni³a
nazwê ma³ej miejscowoœci na po³udniowy-
zachód od Warszawy.

- Serio? Mieszkam w takim razie
niedaleko Ciebie.

I pojechali do domu Mefistofelesa,
sk¹d Adrianna wróci³a do siebie.

Wziê³a do rêki encyklopediê multime-
dialn¹, w³o¿y³a p³ytê do napêdu i wstuka³a
has³o “lepik” (mia³a awersjê do wielkich
liter, zreszt¹ nie by³a do koñca pewna, czy
powinno siê to pisaæ z wielkiej, czy z ma³ej
litery). Na ekranie natychmiast ukaza³o
siê:

Lepik m III, D. -u/-a, N. ~kiem;  lm M.
-i

1. bud. << mieszanina asfaltów pon-
aftowych lub smo³y wêglowej, ¿ywic i
rozpuszczalnika, u¿ywana do klejenia
papy, klepki pod³ogowej itp. >>

2. << niesympatyczne zwierzê
nale¿¹ce do gatunku ‘homo ledwo sapiens’
/’bardzo homo, znaczy siê ledwo sapiens’-
pomyœla³a Adrianna/ , z³oœliwe, o
nieokreœlonej p³ci, bêd¹ce na wymarciu z
powodu swej nieatrakcyjnoœci>>

- No. to teraz ju¿ wszystko wiadomo...
- powiedzia³a do siebie.

Angel

Ci¹g dalszy za miesiqc (przyp. red.)

Wstêpniak
Œwiêta, œwiêta i po œwiêtach. Ju¿

tylko dni dziel¹ nas od zimowych ferii. Z
tej¿e okazji chcemy wam ¿yczyæ du¿o
zdrowia (przecie¿ itak nie trzeba chodziæ
do szko³y), mi³ego odpoczynku i tak
dalej. Mamy nadzieje, ¿e nó¿ek sobie nie
po³amiecie (r¹czek zreszt¹ te¿), wrócicie
cali i zdrowi do naszej szko³y i z niecier-
pliwoœci¹ bêdziecie czekaæ na nastêpny
numer Kuriera. Mi³o by nam by³o, gdy-
byœci przywieŸli nam z miejsca, w którym
spêdzicie czas wolny, trochê tekstów.
Teraz zapraszamy do przyjemnej lektury.
Ten numer jest wiêkszy i ³¹cznony, zawsze
tak jednak nie bêdzie (wiêkszy móg³by
byæ, gdyby by³o wiêcej tekstów)

Redakcja



Szybkim Klawiaturem
Jesteœmy pierwsi!

“Staszic” najlepszym z warszawskich liceów! Przynajmniej
wed³ug “Perspektyw”. By³a uroczystoœæ, ca³kiem obszerny artyku³ w
wy¿ej wymienionym miesiêczniku. Jest duma i nadzieja, ¿e siê utrzy-
mamy na tym zaszczytnym miejscu. Relacja z uroczystoœci wewn¹trz
numeru.
Szybkiego Klawiaturnika!!!

Poszukujê osoby do pisania tego dzia³u. Dobrze by by³o, ¿eby ta
osoba siê znalaz³a jak najszybciej. Jeszcze lepiej by by³o, gdyby siê
znalaz³a szybko i by³a kompetentna. Najlepiej by by³o jeœli bêdzie to
osoba: szybko znaleziona, kompetentna i zawsze wie co siê dzieje w

szkole. Zg³aszaæ siê do redakcji.
Wspó³praca
Jak wspomnia³em w zesz³ym numerze, zaczêliœmy wspó³pracê z
“Anyten - em Mlek - iem”. Zaowocowa³o to miêdzy innymi tym
numerem (jest podwójny, je¿eli ktoœ jeszcze siê nie zorientowa³ to
znaczy ¿e jest MateX-em. Tak wiêc: Wzi¹æ ty ta gazetka, po³o¿yæ na
stó³, przytrzymaæ za lewy brzeg lew¹ rêk¹, z³apaæ prawa rêka prawy
(brzeg) i prze³o¿yæ prawa rêka na lewo do lewa rêka. Nastêpnie obró-
ciæ o 180 stopni w dowoln¹ stronê (byle w p³aszczyŸnie ok³adki).
Proszê bardzo, oto druga strona gazetki.

Marek

Obchody 95-cio lecia szko³y
Dzieñ 16 stycznia jest rocznic¹ otwarcia szko³y, a 20 stycznia rocznic¹ œmierci Stanis³awa Staszica - naszego patrona. Jako, ¿e

odstêp czasowy dziel¹cy te daty jest bardzo ma³y, uroczystoœæ odby³a siê jedna. Przyszliœmy do szko³y póŸniej, bo dopiero o 8.45, wszyscy

ubrani na galowo, jak przysta³o na elitê warszawskiej m³odzie¿y. Jesteœmy w koñcu najlepsz¹ szko³¹ w stolicy. Obchody zaczê³a pani

Dyrektor krótkim przemówieniem, nastêpnie pewna pani opowiedzia³a nam o naszym patronie. Mo¿na siê by³o dowiedzieæ wiele rzeczy,

niestety, nie by³o to opowiedziane w jakiœ fascynuj¹cy sposób. Pani wyg³aszaj¹ca ten referat mia³a to szczêœæie, ¿e wyg³asza³a go na

samym pocz¹tku, kiedy jeszcze poczucie obowi¹zku zachowania powagi by³o silniejsze od chêci odprê¿enia umys³owego. Nastêpnie

zasta³y nam przedstawione dzia³ania i zas³ugi Staszica. Zosta³y one zapisane w kronikach historycznych jako jedne z wiêkszych reform w

tamtego okresu. Przemówienie tak¿e nie by³o fascynuj¹ce. Nastêpn¹ przemawiaj¹c¹ osob¹ by³ absolwent gimnazjum im. Stanis³awa.

Staszica. Opowiada³ on, jak jemu i jego kolegom z klasy uda³o siê dostaæ na deski Teatru Narodowego. Historia ta by³a tak pouczaj¹ca, jak

ka¿da inna opowiadaj¹ca o osobie, b¹dŸ grupie, która dziêki wytrwa³oœci osi¹ga jakiœ cel. S³ysza³em to ju¿ wiele razy. Osoby

przemawiaj¹ce po tym, to osoby uczêszczaj¹ce do klasy IVc (nie napisa³y tego artyku³u). Przemówienie by³o bardzo ³adne (i

ocenzurowane przez p. prof. Macias), mo¿e uda nam siê zdobyæ orgina³ do nastêpnego numeru. Opowiedzieli oni o zas³ugach pani

dyrekstor* i o szkole od strony uczniów (jak wspomnia³em wy¿ej ocenzurowano tê wypowiedŸ). Zosta³y wrêczone wyró¿nienia dla

niektórych nauczycieli z naszej szko³y i jedno zosta³o przyznane szkole jako ca³oœci. Pod koniec wypowiedzia³ siê tak¿e harcerz z 16

WDH im Zawiszy Czarnego i odby³ siê wystêp artystyczny. Trwa³ on za d³ugo, mimo niew¹tpliwego kunsztu m³odych artystów. Trzy z

poœród wystêpuj¹cych siedmiu osób uczêszczaj¹ do klasy Ib. Jak na MateX i nie tylko jest to bardzo umuzykalniona klasy. Zreszt¹ chyba

najbardziej w ca³ej szkole. Pod koniec programu niestety widownia popisa³a siê nieznajomoœci¹ utworów i przerywa³a muzykom i wystêp,

brawami oczywiœcie. Ca³oœæ trwa³a tylko o godzinê d³u¿ej ni¿ zamierzano wiêc nie by³o tak Ÿle. 

Marek

*cytujê - "Dzieñ bez wazeliny, dniem straconym."

Piszcie do Kuriera
Zbli¿aj¹ siê ferie, ka¿dy ju¿ siê nie mo¿e doczekaæ prezentu w postaci przerwy w nauce. Mo¿na ten czas wykorzystaæ

dobrze i Ÿle. Dobrze: np. napisaæ do Kuriera, lub Ÿle: np. nie napisaæ do Kuriera. Zachêcam wszystkich do przelania na klawiaturê
swoich myœli, czy bêd¹ zupe³nie g³upie, czy konstruktywne. To nie boli, a wrêcz przeciwnie, daje poczucie zrobienia czegoœ
dobrego: pomocy w wydaniu naszej gazetki. Oczywiœcie dochodz¹ jeszcze korzyœci finansowe, niewielkie bo niewielkie, ale
zawsze. Na lody starczy. Jeœli napisze siê naprawdê du¿o i bêdzie to pierwszy artyku³, to mo¿e siê udaæ namówiæ mnie na wier-
szówkê wystarczaj¹c¹ na pójœcie do kina.

Marek
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Dziêkujemy redakcji gazety

za pomoc przy wydawaniu Kuriera
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