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Czeœæ kochane ludziska w te wspania³e
polskie, jesienne dni!!!! Szko³a idzie
pe³n¹ par¹ i my równie¿ nie pozostajemy
w tyle.  Poza tym to ju¿ paŸdziernik -
miesi¹c naszych kochanych nauczy-
cieli!14 paŸdziernika ju¿ nied³ugo, wiêc
koniecznie musicie wymyœliæ dla nich
coœ ciekawego, a nie dawaæ kwiatki “na
odwal siê”. Tak wiem, wiem: od nich
nawet z³amanego goŸdzika nie dosta³eœ
pierwszego czerwca, nie wspominaj¹c
ju¿ o licznych klasówkach
odbywaj¹cych siê tego pamiêtnego dnia
(gdzie tu sprawiedliwoœæ?!). Wszystko
to s¹ fakty, ale b¹dŸcie ponad to i zrób-
cie ukochanemu drêczycielowi
niespodziankê - nauczcie siê na
klasówkê ewentualnie zg³oœcie do
odpowiedzi - bêdzie tak zaskoczony
sytuacj¹, ¿e na pewno z mostu postawi
co najmniej 3+ (szkoda tylko, ¿e w tym
roku 14-sty to sobota :) - przyp. sk³.). A
czy w³aœnie nie o to nam chodzi³o? No
tak, ale koniec wrabiania Was w doko-
nanie rzeczy niemo¿liwej.

PaŸdziernik to tak¿e czas Wielkich
Zmian tam “na górze”. Taak, wybory
prezydenckie. Muszê siê pochwaliæ, ¿e
mog³am w tym roku spe³niæ swój oby-
watelski obowi¹zek - posz³am na wybo-
ry. Oczywiœcie nie ³udzê siê, ¿e mój g³os
o czymœ przes¹dzi³, ale ciekawe by³o
kolejne pokazanie swojej doros³oœci.

Oczywiœcie nie jest tak, ¿e w ogóle siê
nie zastanawia³am nad wyborem. Oj,
myœla³am nad tym i to d³ugo; zupe³nie
jakby mój g³os by³ najwa¿niejszy. A co
do samych wyników - mo¿na siê by³o
tego spodziewaæ, jak powiedzia³by
niejeden socjolog, polityk czy psycholog
spo³eczny. Nie bêdê tu mówi³a o wiel-
kich wygranych czy przegranych - o tym
mo¿ecie przeczytaæ w ka¿dej gazecie
codziennej. Chcia³am tylko dodaæ, ¿e te
Wielkie Zmiany chyba siê nie
dokona³y... Kolejne piêæ lat pod rz¹dami
pana Kwaœniewskiego.

Tak, tak a propos wyborów: u nas te¿!
Wybory do samorz¹du szkolnego. Jak
na razie kandydat jest jeden (o wielkich
obietnicach mo¿ecie przeczytaæ w
naszej gazetce!), ale mam nadziejê, ¿e
to siê zmieni.

W tym numerze znajdziecie tak¿e
trochê textów z innego Ÿród³a - nie hoff-
maniackiego. Bêdzie to ma³y akcent
staszicowy. Myœlê, ¿e równie ciekawy, a
przecie¿ trochê innej krwi te¿ siê przyda.

Na tym koñczê jak¿e króciutki i treœ-
ciwy wstêpniax. Mi³ej lektury. Tylko
nie na lekcjach!!
P.S. Wielkie podziêkowania dla
Skavena (wie za co) i ciasteczko z
polew¹ z okazji 18-stki

Wasza jak zawsze
spo³ecznie uœwiadomiona Qczyna

Witam w kolejnym miesi¹cu naszej
egzystencji w Hoffmanowej. Szko³a ju¿
siê rozkrêci³a, nauczyciele próbuj¹ nas
czegoœ nauczyæ, my siê nie dajemy,
s³owem: wszystko po staremu.
Przechodzê do konkretów (czyli przy-
pomnieñ, ciekawostek, itp., itd. PKO,
PKP, www, etc.):
• 5 paŸdziernika (czwartek) o godz.

17.00 odby³o siê zebranie rodziców
klas wy¿szych (czytaj: nie-pier-
wszych, pierwsze mia³y zebranie 14

wrzeœnia, te¿ czwartek). Dzia³o siê to,
co zwykle: powiadomienie o ocenach,
wybór trójki klasowej, informacje o
maturach, petycje 3C do dyrekcji ;).

• Tego samego dnia o godz. 16.00 klasy
pierwsze mia³y œlubowanie.

• Na korytarzu na 1 piêtrze obok
“zmian” zosta³o dobudowane jedno
pomieszczenie. Ma to byæ zaplecze
sali informatycznej. Szkoda tylko, ¿e
przez to ograniczono powierzchniê
korytarza.

• Dzieñ 13 paŸdziernika (sobota) jest
œwiêtem naszych szkolnych
opiekunów. Jednak z tego powodu nie
bêdziemy mieli ulgi, gdy¿ i tak jest to
sobota, a szkoda.

• w czwartek 12. X w godz. 15 – 18
odby³y siê otrzêsiny klas 1. O tym jak
drugie klasy znêca³y siê nad pierwsza-
kami i jak fajnie byæ tym, nad którym
siê znêcaj¹ przeczytacie w nastêpnym
numerze.

Sawik

Co w szkole ππszczy?

Okto³berowy Lityl Wstêpniax

IX LO im.
Klementyny
Hoffmanowej
ul. Emilii Plater
29
00 - 688
Warszawa

628-05-45
621-40-20

WWW:
www.hoff-
manowa.pl
e-mail:
ixlo@hoff-
manowa.pl

telefony dla
uczniów:
K0: 621-03-31
K1: 629-71-99

Lekcje:
1. 8:00-8:45
2. 8:50-9:35
3. 9:45-10:30
4. 10:50-11:35
5. 11:45-12:30
6. 12:40-13:25

7. 13:35-14:20
8. 14:30-15:15
9. 15:25-16:10

Biblioteka jest
czynna:
pn. 8-14
wt. 8-14
sr. 8-11
cz. 8-15
pt. 8-15
sb. 9-14

Obiady s¹
wydawane na
sto³ówce
w godz. 12:30-
14:30. Mo¿na je
wykupiæ na
ca³y miesi¹c,
albo
na jeden dzieñ.
W tym drugim
przypadku
nale¿y to
uczyniæ
przed godz.
9:30 dnia
bie¿¹cego.

A oto trochê spóŸniony, ale za to
ci¹gle aktualny i przydatny aneks
do informacji o Naszym Liceum:

Qczyna

Karolina 
Kuczyñska
4 D

Redaktor
Naczelny

Groch

Konrad 
Grochowski
2 C

Redaktor
Sk³adacz

Sawik

Marcin
Sawicki
3 C

Marketing
Men
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Drodzy Hoffmaniacy i Hoffmanianki.
Nazywam siê Krzyœ Smólski i jestem uczniem klasy drugiej humanistycznej naszego liceum. Jestem

niezale¿nym kandydatem na stanowisko przewodnicz¹cego Samorz¹du Szkolnego. Moim ulubionym
kolorem jest zielony, moje ulubione zajêcia to spacerowanie (najchêtniej nie samemu) i rozczytywanie siê
w historii Polski (najlepiej przedrozbiorowej). Nale¿ê do dru¿yny harcerskiej, w której uczê siê sumiennie
spe³niaæ swoje obowi¹zki i byæ po¿ytecznym dla innych. Jako przewodnicz¹cy postaram siê wykorzystaæ te

doœwiadczenia w celu jak najlepszego pe³nienia powierzonej
mi funkcji. Reprezentowanie Was wszystkich bêdzie dla
mnie wielkim zaszczytem i ogromnym wyzwaniem,
które podejmê jednak z entuzjazmem i pogod¹.
Chcia³bym, aby ten rok by³ dla  mnie okresem bezinteresownej s³u¿by dla
szko³y, a Wam ¿yczê wiele radoœci i zadowolenia z uczêszczania do naszego
liceum. Mam nadziejê, ¿e bêdziecie zadowoleni  tak¿e z mojego przewodnictwa
Samorz¹dowi Szkolnemu. Uczniowie i Uczennice – w dzieñ wyborów
rozwa¿nie wybierzcie najlepszego kandydata. Liczê na Wasze poparcie.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym pozdrowiæ ca³¹ szko³ê, a szczególnie klasê 2e, a
najszczególniej przewodnicz¹c¹ mojej klasy, a tak¿e podziêkowaæ Naczelnej*
za wsparcie (i poparcie). Trzymajcie siê wszyscy cieplutko i weso³o.

Krzyœ
* mowa tu o Naczelnej jako osobie prywatnej. Sama Gazetka pozostaje nadal Apolityczna. - przyp. red.

Samorz¹d

Urynida
Witamy na pok³adzie super szybkiego  statku miêdzy galaktycznego ci z pañstwa których fotele posiadaj¹ jeszcze pasy

proszeni s¹ o ich zapiêcie reszta pasa¿erów powinna mocno siê trzymaæ. Podczas startu zakazane jest gryzienie, kopanie, bicie,
pojedynkowanie siê na bronie wszelkiego rodzaju oraz stawianie pasjansa. Ci z pañstwa, którzy maj¹ przy sobie kasety i p³yty
zespo³ów i wykonawców takich jak: Bretonia Sbereœna, Only 5, Wój Zone, Szazer, Ich troje i pies,  Grochóweczki, proszeni s¹
o podniesienie rêki do góry. Acha, dziêkujê teraz proszê tych z pañstwa którzy siê zg³osili na moment do przedzia³u
baga¿owego. <BUM...TRACH...AUUUU....£OJEZUUUU....NIEEEEGRHHRHH nie moj¹ Szazer>

Powracaj¹c do informacji dotycz¹cych przelotu, 10 minut po starcie podane zostan¹ ch³odne drinki w postaci metanolu i resztek
p³ynu z ch³odnicy naszego statku, za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na siê bêdzie napiæ smo³y lepiku i tego co przygotuje na zapleczu
krwawa MARRRY. Pan z trzeciego rzêdu proszony jest o zaprzestanie wygryzania dermy z siedzeñ, w przeciwnym razie zostanie
pan uœpiony!!!! Taaa, no to czekaj!!! <nieee...auauauua...o...BUM BUM BUM> Pan z licznikiem gajgera proszony jest o nie stre-
sowanie reszty pasa¿erów  tu wcale nie ma takiego wysokiego promieniowania. No to co ¿e zabrak³o skali ka¿dy widzi ¿e licznik
jest Ÿle skalibrowany.  A zreszt¹ nie ma siê co obawiaæ nasz statek czerpie moc z identycznego reaktora jak ten z Czarnobyla.
S³ucham ten w Czarnobylu wybuch³, no nie proszê pañstwa nie nale¿ê do osób które s³uchaj¹ plotek. Mój ojciec pi³ wodê z rzeki
obok elektrowni j¹drowej i do¿y³ sêdziwego wieku 42 lat. A wiêc, toalety otwarte zostan¹ w 5 minut po starcie, informujemy o
koniecznoœci podpisania dokumentu stwierdzaj¹cego i¿ korzystaj¹ pañstwo z toalety na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Podczas przelo-
tu pokazany zostanie film dokumentalny: ,,Najwiêksze wypadki w kosmosie”.

Tak s³ucham? A, ten dziadek w ciemnych okularach i z bia³¹ lask¹ to kapitan naszego statku proszê zrobiæ mu miejsce. Tak?
Znalaz³ pan dziurê w kad³ubie wielkoœci swego palca wskazuj¹cego, to proszê j¹ zatkaæ. Dziêkujê ¿yczê mi³ego lotu.

£ysy

Autorzy atryku³ów z tego numeru
którzy nie skryli siê za pseudonimami:

Sylwia Gdañska
Katarzyna Wysocka

Witek Za³oga
Krzyœ Smólski

Dekonspiracja autorów tekstów do
tego numeru

Krótka - Magda Szleszyñska
Dziko - Wojtek Dzikowski

Góral - Marek Górski
Hanson - Krzysztof Godowski

Rysieq - Ryszard Kostecki
Pavlo  - Pawe³ Lubowiecki

£ysy - Andrzej Mogie³a
Magdóha - Magda Rogowska

Uczeñ Staszica - Przemek Witrowy
Autorem strony tytu³owej jest

Adam "Jurij" G¹siewicz

Artyku³y
"Staszicowe" to:

Alergia
Staszic Komix

Co to jest szpan?

Chcielibyœmy serdecznie
podziêkowaæ wszystkim
pisz¹cym do Anytena.

Dziêki nim znów
mogliœmy rozszerzyæ

“siê” ponad te 16 stron.
Aby tak dalej!!!

Wszytkie b³êdy w Anytenie som zamierzone!!

Tu s¹ stopy i inne czêœci cia³a Redakcji
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Kilka s³ów w ramach ogólnego
wyjaœnienia, czyli na co komu pisaæ
g³upkowate teksty na temat mi³oœci

i dlaczego Henio nie kupi³ pompki do
rowerów. (kropka)

Drodzy czytelnicy naszej szkolnej
gazetki, jak sami dobrze wiecie w
poprzednich numerach ukazywa³y siê
kolejne czêœci opowiadania o Youkim
Poukim. Wzbudza³y one niejak¹ sen-
sacjê wœród naszej m³odzie¿y, zach-
wycaj¹c wszystkich ogromn¹ iloœci¹
bohaterów, którym, jak wiadomo,
poprzedni autor, niejaki pan Lubowiecki
nada³ cechy swoich szkolnych przy-
jació³. Pozmienia³ imiona i ponaci¹ga³
prawdziwe fakty dla potrzeb swojej
nêdznej twórczoœci oraz dla nik³ego
rozg³osu. W rezultacie otrzyma³ kiep-
skiej jakoœci dzie³o, pisane raczej pod
publiczkê, ni¿ z jakichkolwiek
g³êbszych pobudek. Ukaza³a siê ju¿
nawet pierwsza czêœæ “Nowych
przygód”, niestety równie zmyœlona i
poprzekrêcana, jak poprzednie. Nie
mog³em nie zainterweniowaæ. Pamiêæ
tak wielkiego bohatera i tak znacz¹cej
postaci, jakim jest bez w¹tpliwoœci
Youki Pouki, zas³uguje na szacunek.
Moi drodzy, zatem zapraszam Was
na lekturê prawdziwej historii
Youki Pouka.

Pavlo (autor alternatywny)
o o o

Henio siedzia³ na tej samej ³awce
w parku. Czeka³ na starego przyjaciela,
na kogoœ z dawnych dni. Musia³ mu zau-
faæ jeszcze raz. Wróg ich znowu by³
blisko. Tym razem mocniejszy i lepiej
przygotowany. Ale i Henio nie
pró¿nowa³, dobrze siê ubezpieczy³,
zakoñczy³ wszystkie sprawy i po¿egna³
znajomych. Teraz czas na walkê. Czeka³
ju¿ doœæ d³ugo, jeszcze raz siêga³ myœla-
mi do czasów, kiedy widzieli siê z
Youkim po raz ostatni, gdy zaczê³a siê ta
historia.

o o o
Wiedzia³, ¿e widzi j¹ pewnie ostatni

raz. Ba³ siê, nie chcia³ zostawiaæ
ukochanej. Ona te¿ siê ba³a, jej cia³o
dr¿a³o pod jego dotykiem. Ich zwi¹zek
wyszed³ teraz na jaw. Musia³ odejœæ, bo
Rulez wiedzia³ o wszystkim. Z ca³ego
serca nienawidzi³ Youki Pouka, za to, ¿e
zabiera³ mu rodzinê i ¿e zaskarbi³ sobie
mi³oœæ jego ojca. Youki musia³ uciekaæ.
W³aœciwie przyszed³ siê po¿egnaæ, jed-

nak nic nie mówi³ Frani o swoim
wyjeŸdzie. Poca³owa³ j¹ jeszcze raz.
Wsta³ i zamkn¹³ za sob¹ drzwi.
Nie zauwa¿y³ jej ³ez, ona nie widzia³a
jego. Na zewn¹trz panowa³ mrok, by³o
straszliwie ch³odno. Zapi¹³ swój p³aszcz
i ruszy³ przed siebie. Zostawia³ przy-
jació³, rodzinê i chorego ojca. Ucieka³
ca³kowicie sam, tak bardzo sam. Œwiat³a
ostatnich domów zniknê³y za drzewami
lasu. Musia³ zapomnieæ, musia³ odejœæ.

o o o
Z³oœæ i nienawiœæ parali¿owa³y jego

cia³o. Ból g³owy by³ nie do zniesienia.
Chcia³ coœ zrobiæ, mia³ zamiar zg³adziæ
tego knypka. Nawet wiedzia³, gdzie go
szukaæ. Frania mieszka³a w drugim
koñcu osady. Tam go znajdzie. Z Frani¹
policzy siê póŸniej – jego w³asna siostra
tak szarga³a pamiêæ ich przodków.

Skandal! Fala bólu
znowu zala³a jego

s k r o n i e .
R u l e z

bieg³ przez
ca³¹ osadê.

Musia³ zd¹¿yæ.
Pod domem

j e g o
s i o s t r y

panowa³a
z u p e ³ n a

c i e m n o œ æ .
Zaczai³ siê pod jakimœ drzewem.
Oczekiwa³. Myœla³. Jak ten nieudacznik
zaszed³ tak daleko? Rulez czu³, ¿e to
œmierdz¹ca sprawa. Jego mistrz mówi³
mu coœ o tym knypku. Nigdy go nie
lubi³. Mistrz mówi³ o jakiœ proroctwach.
Musia³ uwa¿aæ. Ta ich ca³a przepowied-
nia, bzdury. Zna³ siebie, by³ za dobry.
Nikt mu nie przeszkodzi. No, wreszcie
pojawi³ siê ktoœ. Jakaœ postaæ wysz³a zza
drzew. Nie widzia³ dok³adnie. Postaæ
powoli sz³a w stronê drzwi. Wyj¹³
potê¿ny miecz, jedyna niezawodna
metoda, bez cienia szans. Postaæ by³a ju¿
blisko. I on wy³oni³ siê z kryjówki.
Przeciwnik stan¹³ sparali¿owany. Jedno
szybkie uderzenie miecza. Trafi³, czy
zabi³? Nie widzia³ zbyt dok³adnie, by³o
ciemno, a on by³ zmêczony. Trafi³.
Bezw³adne cia³o osunê³o siê na ziemiê.
Paskudny uœmiech wykrzywi³ twarz
Ruleza, a jednak nie poczu³ satysfakcji.
Wytar³ miecz i odszed³. Zimny wiatr
rozwia³ mu w³osy, zaczê³o padaæ. Sta³o
siê, by³o po wszystkim.

o o o

Henio poczu³ dziwne uk³ucie w sercu.
Coœ mia³o siê wydarzyæ, mówi³ mu to
jego wewnêtrzny mechanizm ostrzegaw-
czy. Paskudne k³ucie serca. Musia³ siê
spieszyæ. Wyci¹gn¹³ stary rower dziad-
ka. Stary z³om nie mia³ powietrza w
ko³ach. Wsiad³ i zacz¹³ peda³owaæ.
Wieczór by³ wyj¹tkowo pochmurny,
ksiê¿yc schowa³ siê za grub¹ warstw¹
burzowych ob³oków. Ledwo co widzia³.
Zaraz siê rozpada. W koñcu  dotar³. Mia³
nadziejê, ¿e zd¹¿y przed jego odejœciem.
Dom Frani sta³ na uboczu wœród drzew.
By³o ciemno. Zsiad³ z roweru i opar³ go
o drzewo. Wolnym krokiem ruszy³ w
stronê drzwi. Szed³ wolno, k³ucie w
mostku nasila³o siê... 

Pêkniêcie suchej ga³êzi zatrzyma³o go.
Henio powoli odwróci³ g³owê. Zd¹¿y³
tylko zobaczyæ ostrze d³ugiego miecza.
Zas³oni³ siê rêk¹. Poczu³ jak pêka mu
koœæ. Uderzenie by³o tak silne, ¿e
powali³o go na ziemiê. Obok spad³a
uciêta rêka. A jednak nie zd¹¿y³, przyby³
za póŸno. Pierwsze krople deszczu
spad³y mu twarz. Straci³ przytomnoœæ.

o o o
W kominku tli³ siê ma³y p³omieñ.

Palenisko dogasa³o. Stary Yaun le¿a³ w
swoim ³ó¿ku. W pokoju panowa³
pó³mrok. Nie spa³, nie móg³ spaæ. W

g³owie k³êbi³o mu siê mnóstwo
myœli. Jakiœ g³os kaza³ mu myœleæ o

synu. Kocha³ go, chocia¿ nigdy mu
tego nie mówi³. By³ dumny z niego,

ale i tego mu nie mówi³. Nie
wiedzia³, jak powiedzieæ coœ takiego.
Teraz ju¿ mu tego nie powie – syn
odszed³, musia³ odejœæ. Staruszek dobrze
o tym wiedzia³. To przez tê jego
dziewuchê, zawsze wszystko jest przez
kobiety. Zakas³a³, z ust pociek³a mu
krew. W g³owie cisnê³a siê uparcie
nieopisana obawa o syna, grozi³o mu
niebezpieczeñstwo. Zawsze to czu³, gdy
jego dzieciom coœ zagra¿a³o, szczegól-
nie Youkiemu. Najm³odszy syn,
ukochane dziecko jego zmar³ej ¿ony
odchodzi³o samo w nieznany œwiat.
Przez ca³e ¿ycie by³y z nim k³opoty.
Znowu kaszel. Strach o syna ustêpowa³
miejsca uczuciu b³ogiego spokoju.
Ostatnia myœl staruszka by³a pe³na
spokoju i otuchy. Youkiemu nic nie jest.
W kominku zgas³ ostatni p³omieñ –
p³omieñ ludzkiego ¿ycia. Na dworze
zaczê³o padaæ.

o o o

Bardziej prawdziwa historia Youki Pouka
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Henia znalaz³a i opatrzy³a Frania.
Rana szybko siê goi³a. Zawsze mia³
silny organizm. Z czasem przyzwyczai³
siê do braku lewej rêki. Frani, pomimo
jej próœb nigdy nie powiedzia³ , co mu
siê przydarzy³o. Nie chcia³, aby cier-
pia³a. Nie powiedzia³ te¿ dok¹d ruszy³
Youki. Sam nie wiedzia³. Gdy jego rany
siê zagoi³y musia³ opuœciæ osadê. Rulez
nie dowiedzia³ siê o swojej pomy³ce.
Frania dochowa³a tajemnicy. Henio tak,
jak jego przyjaciel, wyruszy³ sam. Mia³
cich¹ nadziejê, ¿e znowu siê z nim spot-
ka. Tak, kiedyœ ponownie stan¹ do
walki ze wspólnym wrogiem. Gdy
bêdzie ku temu lepsza sposob-
noœæ. 

o o o
Youki obudzi³ siê w

nocy. La³o.
Prowizoryczny sza³as
nie chroni³ przed
deszczem. Spakowa³
manatki i ruszy³ dalej. I tak
by nie zasn¹³.
Podró¿owa³ ju¿
doœæ d³ugo,
kilka miesiêcy, a
jeszcze nigdzie siê nie
zadomowi³. Las wychodzi³ na
jak¹œ polanê. Zza chmur by³o
widaæ ksiê¿yc. Na polanie, w
deszczu sta³ siwy mê¿czyzna.
Patrzy³ na Youkiego
bystrym i m¹drym wzrok-
iem. Jego g³owa przyoz-
dobiona by³a koron¹ liœ-
ciast¹, w rêku trzyma³ drewniane ber³o. 

- Jestem Subciuran Leœny, pan tego
lasu i mieszkaj¹cych w nim stworzeñ.
Tyœ jest Youki, syn starego Yauna, wita-
my ciê tutaj.

- Panie, zna³eœ mego ojca? Jestem do
twoich us³ug. 

- Dobrze, mam nadziejê, ¿e spodoba
ci siê w Dêbowej Krainie. 

Youki zosta³ zaprowadzony do
wielkiej wsi w g³êbi lasu. Na centralnym
placu osady sta³ wielki d¹b, a wokó³
niego rozci¹ga³ siê zamek starego
w³adcy. Youki zadomowi³ siê w jednym
z zamkowych pokoi. By³o mu dobrze.
Wœród pa³acowych przyjêæ szybko
zapomnia³ o dawnych problemach.
Zdoby³ nowych przyjació³, nowe
kochanki, krótkie niewa¿ne romanse,
przelotne znajomoœci. ¯ycie towarzyskie
kwit³o, a królewska para przychylnie na
niego patrzy³a. Szczególnie pani, B³êkit-

na Hanea darzy³a go niezwyk³¹ sympa-
ti¹. Jednak Youki nie móg³ siedzieæ
bezczynnie, zaci¹gn¹³ siê do gwardii
królewskiej. Uczy³ siê walki przeró¿n¹
broni¹. By³ obiecuj¹cym ¿o³nierzem.

o o o
Jutro ruszamy do pó³nocnej granicy,

brzmia³ rozkaz. Hordy dzikich górskich
ludzi atakowa³y tamtejsze dziedziny
lasu. Ma³y oddzia³ mia³ powstrzymaæ
napady. Youki by³ szczêœliwym
wybrañcem. Zebra³ manatki i po¿egna³
garstkê znajomych. Odwiedzi³ te¿ star¹

królow¹. 
Wyruszyli.

D o w o d z i ³
stary Wolverin,

niski, krzepki cz³owieczek
o surowym wygl¹dzie. Oddzia³

sk³ada³ siê z najlepszych wojowników.
Musia³o im siê udaæ. Górskie bestie nie

mia³y szans. Youki jednak nie by³ pewny
zwyciêstwa, nie zna³ tych istot.
Wyruszyli...

o o o
By³o ciê¿ko. Górscy ludzie,

wprawdzie bardzo prymitywni, stawiali
niezwyk³y opór. Grupki kilkunasto
osobowe tych bestii potrafi³y rozgromiæ
dwudziestu ch³opa. By³o ich mnóstwo,
dobrze znali teren. Posi³ki nie dotar³y
jeszcze do g³ównej bazy, pewnie nigdy
nie dotr¹, kurier najprawdopodobniej
pad³ ofiar¹ potworów. Oddzia³ powoli
siê wykrusza³, nie mogli pozwoliæ sobie
na stratê kolejnych ludzi. Wolverin wraz
z kilkoma ludŸmi ruszyli na patrol.
Youki by³ z nim. La³o, ci¹gle la³o. Szli w
miarê blisko siebie. Ko³o Youkiego by³o
dwóch zaufanych towarzyszy: topornik
Misza, olbrzym o niebywa³ej sile i elf
el’Toman, zwany Zaj¹cem, podobno
umia³ ustrzeliæ z ³uku biegn¹cego zaj¹ca.
Ufa³ im, byli przyjació³mi i najlepszymi
¿o³nierzami. Youki wyj¹³ swój miecz.
Górscy ludzie zaatakowali. Jakaœ ma³a
banda, a jednak ich otoczyli. Bia³e futra
przemyka³y wœród drzew. Grad w³óczni,
ryk rannych, zgroza. Youki wali³
wszêdzie gdzie widzia³ biel. Wraz z

Misz¹ os³aniali Zaj¹ca. Ten zaœ szy³
strza³ami jak znakomity krawiec.
Wszêdzie pada³y trupy. Wolverin
wrzeszcza³, by uciekaæ na pust¹
przestrzeñ, by nie zabijaæ swoich. Nikt
go nie s³ucha³, strach by³ silniejszy.
Urwany ryk dowódcy zamar³ w powi-
etrzu. Nie ¿y³. Reszta powoli siê wyco-
fywa³a. Ponieœli kolejn¹ klêskê z dzikimi
ludŸmi gór. 

o o o
Z koñcem zimy bia³e bestie zaczê³y
wracaæ w góry. Gdy ust¹pi³ œnieg przy
pó³nocnej granicy nie by³o ¿adnego z

nich. Youki i jego towarzysze
wracali do stolicy. Byli bohatera-

mi. Nie dlatego, ¿e
wygrali, bo nie

wygrali. Byli bohatera-
mi, poniewa¿ prze¿yli.
Niewielu by³o takich,
którym siê to uda³o.

Youki, Misza i el’Toman
wracali do domu.

o o o
S z a m a n
z a c z -
e r p n ¹ ³

powietrza. Zimne
i ostre, górskie.
Wschodnie Wysokie Stoki
s³ynê³y z takiego klimatu.
Doskona³e miejsce, pe³ne

potrzebnych zió³. Henio
stan¹³ obok szamana. W
namiocie by³o zbyt

duszno, ale tu czu³o siê podmuch
zbli¿aj¹cej siê ulewy. Ch³odny wiatr
wia³ od strony nizin. Ruszyli w poszuki-
waniu potrzebnych sk³adników. Chocia¿
w tym kalectwo mu nie przeszkadza³o.
Zreszt¹ szaman te¿ by³ kalek¹ – nie mia³
oka. Ale tylko tacy, niezdolni do walki,
zostawali szamanami. Ten cz³owiek
znalaz³ Henia tu¿ przed zim¹ w jakiejœ
jaskini jedz¹cego korzonki. Bez jego
pomocy Henio pewnie by umar³. Teraz
uczy³ Henia wszystkiego, co wiedzia³.
Wszelakie mikstury lecznicze, preparaty
poprawiaj¹ce szybkoœæ i wzrok.
Wszystko, od zielarstwa do astronomii.
Schodzili zboczem w kierunku rzeki.
Henio niós³ zebrane ju¿ zio³a. Udawali
siê do namiotu na rozmowê z Duchem
Ziemi.

ci¹g dalszy  w nastêpnym numerze
Pavlo (autor alternatywny)

Bardziej prawdziwa historia Youki Pouka
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Marcin sta³ przed wysokim budynkiem
fabryki. WyraŸnie odró¿nia³y siê cztery
kondygnacje budowli. Przed wejœciem
t³oczy³o siê mnóstwo ludzi. Wszyscy
czekali na wejœcie. Pierwszy dzieñ pracy
zapowiada³ siê na bardzo ekscytuj¹cy.
Gdy by³ tu ostatnim razem, na rozmowie
wstêpnej odniós³ niezwykle pozytywne
wra¿enie. Widzia³ m³odych ludzi,
rozpromienionych mo¿liwoœci¹
kszta³cenia, œmiali siê, byli serdeczni,
dowcipni i inteligentni. Wyczu³ to po
krótkich rozmowach jakie z nim
przeprowadzili. Teraz i on mia³ szansê
do³¹czyæ do tego cudownego grona. W
koñcu nadesz³a jego kolej. Wszed³ do
d³ugiego korytarza. Szare œciany niczym
nie przypomina³y wnêtrz z poprzedniej
wizyty. Podszed³ do recepcji znajduj¹cej
siê na koñcu korytarza.

- Proszê,oto wasz uniform - powiedzia³
recepcjonista, wysoki gbur w zielonym
mundurze z etykiet¹ na piersi - Wasz
numer seryjny to 55021.
Zapamiêtaliœcie? - Marcin skin¹³ g³ow¹ -
Tymi drzwiami prosto. Nastêpny.

Marcin ruszy³ dalej. Wszed³ do ma³ej
sali, gdzie wszyscy siê przebierali w uni-
formy, on te¿ tak zrobi³. Wrzuci³ swoje
stary ubranie do przygotowanego kosza i
przeszed³ do nastêpnej sali. Fryzjer? -
zdziwi³ siê, ale o nic nie pytaj¹c usiad³
na wolnym siedzeniu. Od razu podszed³
do niego cz³owiek w mundurze i bez
zapowiedzi zgoli³ mu w³osy. Ch³opak z
¿alem patrzy³, jak fryzjer obcina jego
d³ugo zapuszczan¹ fryzurê. Nie mia³
pojêcia, o co w³aœciwie tu chodzi: uni-
formy, numery, a teraz to? Tego nie by³o
w umowie. Po goleniu wszed³ do
wielkiej klasy. Zaj¹³ miejsce ze swoim
numerem i czeka³. W pomieszczeniu
byli inni podobni do Marcina. Po chwili
pojawi³ siê mê¿czyzna w bia³ym far-
tuchu. Jakiœ doktor. 

- Witajcie. Jestem tu oddelegowany
aby poinstruowaæ was o programie pracy
w naszej fabryce. Musicie przejœæ przez
cztery poziomy. Pierwszy to odzwycza-
jenie was od starych z³ych nawyków,
drugi nauczenie was poprawnego myœle-
nia, trzeci wpojenie wam pewnej
niezbêdnej wiedzy, no i czwarty - umoc-
nienie i zatwierdzenie waszej wiedzy
testami. Pytania?

- Gdzie s¹ ci ludzie, których widzia³em
w czasie spotkania kwalifikuj¹cego? -
zapyta³ ktoœ z ty³u.

- Dzia³ reklamowy znajduje siê z

drugiej strony trzeciej kondygnacji. Jeœli
nie ma wiêcej pytañ zapraszam do sal
pracy. - zakoñczy³ doktor po czym
wyszed³. Wszyscy rozeszli siê po
ró¿nych pomieszczeniach. Marcin te¿
poszed³. Rok pracy siê zacz¹³ . . .

To by³ naprawdê ciê¿ki czas. Marcin
harowa³ jak wó³. Nie mia³ czasu na nic
innego poza fabryk¹. Na przerwach
posi³kowych spotyka³ ludzi z wy¿szych
poziomów. Wygl¹dali okropnie.
Wszyscy mieli p³askie czo³a, pewnie od
umacniania wiedzy p³askimi deskami,
którymi wszyscy zakuwali siê wieczora-
mi. Ich niegdyœ jasne oblicza mia³y teraz
szary kolor. Oczy w³aœciwie nie
widoczne zasz³y cieniem i patrzy³y z
jakiejœ wielkiej oddali. Nic nigdy nie
mówili, bo ich wargi jakby zszyte, zros³y
siê zamykaj¹c im usta. Porozumiewali
siê za pomoc¹ krótkich mrukniêæ. Nie
przyjmowali te¿ praktycznie ¿adnych
niepotrzebnych informacji, gdy¿ ich
uszy skurczy³y siê i nastawione by³y na
g³osy ludzi w bia³ych fartuchach, dok-
torów. Marcin z pocz¹tku ba³ siê tych
manekinów, jak ich nazywa³. Nie chcia³
byæ jak oni. Dawny mit o fabryce
znikn¹³ gdzieœ bezpowrotnie. Starsi
koledzy, g³usi, œlepi i niemi na resztê
œwiata, o sztywnych ramach myœlenia,
narzuconych im przez doktorów, budzili
w Marcinie odrazê. Nie chcia³ byæ
w³aœnie takim manekinem o ma³ym
mózgu, roœlin¹, która umie pobieraæ
wiedzê z tylko jednych korzeni. Marcin
zamyka³ swe myœli i nie dawa³ doktorom
zrobiæ sobie prania mózgu. Codziennie
patrzy³ w lustro i obserwowa³ swoj¹
twarz, czy nie pojawiaj¹ siê pierwsze
œlady cienia na niej. Dobrze mu sz³o,
ca³y czas mia³ jasne spojrzenie i
zachowywa³ zdrowy rozs¹dek. Jego zna-
jomi, którzy z nim weszli pierwszego
dnia do fabryki, dawno ju¿ upadli i
zaczêli ciemnieæ. Doktorzy szybko
spostrzegli, ¿e Marcin stawia opór
i czêsto karcili go za to.

- Numerze 55021
d³ugo bêdziecie
jeszcze robiæ z nas
idiotów. Za karê
ch³osta i karcer. - brzmia³
wyrok. Dwóch mundurowych
wyprowadzi³o ch³opca. Zamknêli go w
izolatce, gdzie pod³¹czono go specjalnej
aparatury i poddano jego mózg
szczegó³owym doœwiadczeniom.
Ch³opaka niezwykle to mêczy³o. Traci³

ci¹gle przytomnoœæ, a z nosa co chwila
ciek³ mu krew. Gdy z nim skoñczyli
wrzuci³ go do ciemnej piwnicy. Tu
dwóch doktorów przywi¹za³o go do met-
alowego fotela, i pod³¹czy³o do kro-
plówki. Jedn¹ ig³ê wbili mu w rdzeñ krê-
gowy, odcinaj¹c przep³yw informacji.
Przez kroplówkê zaczê³y wp³ywaæ do
cia³a Marcina ró¿ne œrodki i hormony
stymuluj¹ce doznania uczuciowe. Ci¹g³y
strach, poczucie odizolowania i d³ugie
okresy maksymalnego od³¹czenia od
bodŸców zewnêtrznych sprawia³y, ¿e
popada³ w paranoje. Tymczasowy par-
ali¿u spowodowa³ stopniowy zanik
miêœni. Po miesi¹cu pracy nad jego psy-
chik¹ wypuœcili Marcina z powrotem do
zajêæ. Nie mia³ si³ by cokolwiek robiæ.
Chudy i wynêdznia³y ws³uchiwa³ siê w
s³owa doktorów. Nawet nie rozumia³ co
do niego mówi¹. Na przerwach patrzy³
po twarzach swoich znajomych. Cieñ na
ich obliczach by³ ju¿ niezwykle gêsty.
Ich usta, w prawdzie jeszcze nie
zroœniête wydobywa³y z siebie tylko
mrukniêcia. Mówi³ coœ do nich, ale nie
reagowali na jego g³os. Zosta³ sam.

Po zajêciach pad³ na swoje ³ó¿ko, nie
by³ wstanie nic zrobiæ. Chcia³o mu siê
spaæ. Resztkami œwiadomoœci siêgn¹³ po
lusterko do szafy. Na swojej wynêdz-
nia³ej i poszarza³ej twarzy zobaczy³
wyraŸny zarys cienia . . .

P.S. Witam wszystkich pierwszokla-
sistów w naszej szkole. Mam nadziejê,
¿e szybko siê zadomowi¹ w  murach
Hoffmanowej. ¯yczê im, jak równie¿ ich
rodzicom i nauczycielom, aby wyroœli
na prawdziwych intelektualistów.

Pavlo
(autor alternatywny)

Fabryka intelektualistów

Po tej dawce pesymizmu coœ na
pocieszenie:Ooo!

Zaczyna mi w uchu dzwoniæ!
To nie dobrze!

Zaraz zacznê siê rozmna¿aæ przez
p¹czkowanie!
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Tak wiêc na mnie pad³o opisanie najd³u¿ej trwaj¹cej (co nie znaczy,
¿e nieciekawej) czêœci naszych zmagañ z œwiat³omierzem.
Rozpoczê³o siê to wszystko 16 marca (w³aœciwie trochê wczeœniej, na
lekcji techniki na której dowiedzieliœmy siê co bêdziemy robiæ za:
oficjalnie 1 tyg., w rzeczywistoœci bli¿ej nieokreœlony czas) by³ to
poniedzia³ek - 2 lekcje techniki, na tych lekcjach przebadaæ mieliœmy
charakterystykê napiêciowo-pr¹dow¹ baterii 4,5 V w celu wyz-
naczenia “si³y” elektromotorycznej i oporu wewnêtrznego baterii (nie
bêdê tu podawa³ wzorów aby nie psuæ zabawy tym którzy tego nie
mieli, nie nudziæ tych którzy to ju¿ mieli i nie dobijaæ tych którzy nie
chc¹ tego widzieæ). Wtedy w g³owie Górala zrodzi³ siê szatañski
pomys³ wykorzystania do badania p³ytki z dziwnego materia³u, której
historiê opisa³ on sam w poprzednim odcinku. Oczywiœcie do
doœwiadczenia tego potrzebowaliœmy innych urz¹dzeñ pomiarowych
ni¿ reszta klasy. Profesor Natorf (z nim mamy technikê) “zaofiarowa³
siê”, ¿e  wykona najpierw samodzielnie to doœwiadczenie i przygotu-
je nam urz¹dzenia. Nas zobligowa³ tylko do przypominania mu o
tym. Robiliœmy to 4 razy dziennie, profesor zapisa³ to sobie w
ró¿nych miejscach (³¹cznie z tablic¹) (ale tam nie zagl¹da³). W koñcu
jednak urz¹dzenia by³y gotowe, ja i Marek (na razie bez Kamila)
byliœmy gotowi, wiêc wykonaliœmy doœwiadczenie. Otrzymaliœmy
pewn¹ funkcjê, nad której ee.. wykresem staliœmy w milczeniu 5 ± 4,5
min. Wykres ten przedstawia³ bowiem coœ w rodzaju paraboli tyle, ¿e
na “koñcu” i “pocz¹tku” punkty pomiarowe ³agodnie “unosz¹ siê do
góry” (panie profesorze przepraszam za to nienaukowe stwierdzenie),
tworz¹c coœ w rodzaju “zaokr¹glonych schodków” (to naprawdê
brzmi g³upio ale nie przyszed³ mi do g³owy jakikolwiek inny sposób
opisania tego.. czegoœ). Ten widok nas trochê zdziwi³, wiêc poszliœmy
do prof. N. i okaza³o siê, ¿e wykres profesora ró¿ni siê... niczym. Za
opis doœwiadczenia nie dostaliœmy wprawdzie maksymalnej liczby
punktów ale problem nas zaintrygowa³. Potem wyskoczy³ mi
“paluszek i g³ówka” i na pewien czas by³em wy³¹czony z ¿ycia szkol-
nego. Po powrocie dopadli mnie Marek z Kamilem oraz z Pomys³em
Na Skonstruowanie Œwiat³omierza. Ca³y projekt (a dok³adnie tylko
doœwiadczaln¹ czêœæ z przyczyn wymienionych przez Marka) mia³
byæ pod protektoratem Jaœnie Oœwieconego (na ten temat) p. prof.
Natorfa. Nasze spotkania z bateri¹ s³oneczn¹ odbywa³y siê potem
prawie co tydzieñ w pi¹tki po lekcjach i trwa³y (ka¿dego pi¹tku) parê
b³ogich godzin. Do naszego œwiat³omierza potrzebowaliœmy
zale¿noœci napiêcia baterii od natê¿enia œwiat³a. Doœwiadczenia,
które mia³y dopomóc nam w jej znalezieniu by³y pomys³u prof. N..
Pierwszy eksperyment mia³ byæ z udzia³em ¿arówy 500 W. Ale prof.
nie móg³ jej znaleŸæ, wiêc zrobiliœmy drugorzêdne z reflektorem
halogenowym i szybkami. Wygl¹da³o ono tak, ¿e ustawiliœmy reflek-
tor naprzeciw baterii (po³¹czonej z woltomierzem). Potem
w³¹czyliœmy reflektor, odczytywaliœmy volty, wy³¹czaliœmy reflektor,
dodawaliœmy jedn¹ szybkê i od pocz¹tku. Niestety, dziwnym trafem,
reflektor w³¹czany by³ zawsze, kiedy patrzy³em w jego stronê i z
powodu chwilowej œlepoty nigdy nie by³em pewien tego co odczytu-
jê. Po doœwiadczeniu prof. N. oœwieci³ nas o pewnej wyk³adniczej
funkcji opisuj¹cej zale¿noœæ natê¿enia œwiat³a “wychodz¹cego” z
szybki od jej gruboœci (ka¿dego kogo bardziej by to interesowa³o
kierujemy do prof. N. i/lub do nas jeœli interesuje go ten konkretny
przypadek). Po pogadance doszliœmy wszyscy do wniosku, ¿e to nic
nie da³o. G³ównie spowodowane to by³o wyst¹pieniem kilku
niewiadomych i w¹tpliwoœci, które zmusi³y nas do wykonania jeszcze
jednego doœwiadczenia z szybkami (co znowu oddali³o doœwiadcze-
nie z ¿arów¹)
ci¹g dalszy za miesi¹c Groch

Coœ o Nowym Kó³ku i ci¹g dalszy Œwiat³omierz Story
Szkolne Ko³o Astronomiczne Antares.

Piêkny paŸdziernikowy wieczór. Piszê spogl¹daj¹c
przez okno na najjaœniejsz¹ gwiazdê krzy¿a po³udnia. 
Chyba jestem ju¿ zmêczony, mo¿e nie powinienem
pisaæ dziœ tego artyku³u. Nie... przecie¿ wczoraj (a
mo¿e to by³o jeszcze dziœ?) a¿ 50% redaktorów
Anytena zmusi³o mnie do szybszego napisania tego
artyku³u. Trudno, chocia¿ co drugi klawisz jaki
naciskam to BackSpace, wytrwam i napiszê o tym (o
czym napisaæ chcê) jeszcze dziœ (o ile zd¹¿ê przed
pó³noc¹). Jak pewnie zauwa¿yliœcie na korytarzu I piê-
tra pojawi³a siê œcienna gazetka informacyjna
“Szkolnego Ko³a Astronomicznego Antares” (to
wyra¿enie doda³em tylko po to aby jakoœ sensownie
rozpocz¹æ ten akapit*, bo tak naprawdê wcale nie
wierzê w to aby ktokolwiek zwróci³ na to uwagê!). To
nie przypadek! W szkole powsta³o takie ko³o. Pod czu-
jnym okiem profesora Natorfa (fizyka ucz¹cego w
okolicznej szkole) bêdziemy staraæ siê u³atwiaæ wam
dostêp do wspania³ej nauki jak¹ jest ASTRONOMIA.
Organizowaæ bêdziemy wyjazdy na “Spotkania z
Astronomi¹”, organizowane przez PTMA** w
Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie. Oprócz
tego zamierzamy organizowaæ inne odprê¿aj¹ce atrakc-
je, które nam tylko przyjd¹ do g³owy. Z powodów
oczywistych nie bêdê wymienia³ zalet nale¿enia do
SKAA (tym powodem jest brak miejsca). Je¿eli
chcielibyœcie chodziæ na zajêcia kó³ka, lub do niego
nale¿eæ, to przyjdŸcie na spotkanie informacyjne,
odbywaj¹ce siê na K2 w ka¿dy pi¹tek po 6 i 7 lekcjach.
W razie w¹tpliwoœci skontaktujcie siê ze mn¹ (czyli
Góralem (Marek Górski - przyp. red)) lub kimkolwiek
innym zorientowanym w sprawie (Tomek Früboes,
Micha³ Ml¹cki, Konrad Grochowski). Czytajcie te¿
informacje wywieszane na gazetce œciennej (oczywiœ-
cie jak j¹ ju¿ zauwa¿ycie). No to do zobaczenia na
spotkaniu!

SKA Antares.
* tu mia³ by ale go nie ma z powodu oszczêdnoœci

miejsca (jakiej tam oszczêdnoœci, entera Ci siê nie
chcia³o nacisn¹æ – przyp. po³. red)

** PTMA Polskie Towarzystwo Mi³oœników
Astronomii (przyp. red.)

P.S. 1.Jeœli po przeczytaniu teg artyku³u i po
dwukrotnym przejœciu korytarzem parteru nie
zauwa¿ycie  gazetki œciennej SKAA to proszê zg³osiæ
siê do okulisty i/lub zg³osiæ kradzie¿ korkowej tablicy
szkolnej

P.S. 2 .Te “pó³ redakcji" pisane by³o przed oficjalnym
powrotem Sawika. 

Antares
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Siema Alex!
Wielkie dziêki za kartkê z widokiem na
Watykan, a obrazek z dedykacj¹ od
Papie¿a powiesi³em na œcianie. Mam
nadzieje, ¿e spêdzi³eœ wakacje tak zorga-
nizowanie jak ja w poprawczaku.
Wyjecha³em na te “kolonie” (a raczej –
“obóz”) z powodu ma³ej, prawie
niewidocznej w spo³eczeñstwie sprawy.
Z³apali mnie, gdy jak zwyczajny cywil
po 2400 przewozi³em cztery tony hero-
iny, kokainy i trochê litrów nieoclonego
alkoholu. Poza tym zapomnia³em
wyrzuciæ cia³a z samochodu. Przecie¿
ka¿demu zdarza siê zapomnieæ o
pewnych sprawach, a szczególnie o
wyrzucaniu œmieci. Dobra – nie mówmy
o tym co by³o, ale co siê dzieje. 
Panuje tu (w poprawczaku) bardzo mi³a
atmosfera. Niebieskie Ludziki, bo tak
nazywamy naszych wychowawców,
bawi¹ siê z nami codziennie w ró¿nego
rodzaju gry. Najczêœciej bawimy siê w
policjantów i z³odziei. Tylko dlaczego to
ja zawsze jestem z³odziejem i muszê
nosiæ te bardzo ciê¿kie kajdanki i (jak siê
domyœlasz) wielk¹ stalow¹ kulê, która
ci¹gnie siê za mn¹ dzieñ w dzieñ? W
oœrodku maj¹ chyba promocjê, bo
dosta³em za darmo bardzo fajne firmowe
rzeczy: ³adn¹ czarno-bia³¹ koszule w
pasy, spodnie tak¿e w pasy i kolczyk z
dziwnym numerkiem. Na powitanie zro-
bili mi nawet pami¹tkowe zdjêcia.
Teraz chcia³bym opisaæ Ci mój pokój.

Poprzedni w³aœciciel zna³ mojego loka-
tora, ale po drobnym incydencie z nim –
ulotni³ siê. Lokator to trochê dziwny
gostek: jest wysoki, nieogolony, ma
pe³no tatua¿y, chodzi z kolczykiem w
nosie, pachnie zgni³ymi winogronami i
przez ca³y czas sprz¹ta w mojej szafce.
Mój pe³nej klasy apartament dzieli siê na
sypialnie, salon i ³azienkê. Sypialnia
sk³ada siê z dêbowej deski, która w prze-
ciwieñstwie do innych jest heblowana i
dwóch podtrzymuj¹cych ca³¹ kon-
strukcjê ³añcuchów. Salon tworzy fotel
zrobiony z ziemi spod ³ó¿ka i wytworna
okiennica z widokiem na morze i z
zabezpieczeniem zrobionym ze stalowej
kraty (to zapewne ¿eby mewy nie wlaty-
wa³y do œrodka). £azienka natomiast to
ekskluzywna balia i kran od zimnej (acz
rzeœkiej) wody. Mam nawet p³yn do
k¹pieli o nazwie “OFF”. Jest bardzo
dobry, bo nadaje skórze g³adkoœæ i
odstrasza biegaj¹ce po ca³ym oœrodku
karaluchy. 
Szkoda, ¿e nie ma Ciebie z nami, bo dziœ
podaj¹ gulasz, a skoro dziœ poniedzia³ek
– przywieŸli dostawê skarpetek
(makaronu) do zup i wraz z tym pe³na
skrzynkê œwie¿ego miêska w chrupkich
chitynowych pancerzykach. 
Jak zapewne s³ysza³eœ w programie
“997”, by³em na mieœcie. Ja i paru
innych, w tym mój kumpel z “zerówki”,
Szakal, wyszliœmy przez szyb. Nie
wiem, czy Ci o tym mówi³em – jest to

tunel spod ³ó¿ka na zewn¹trz. Kopanie
zaczêliœmy, jeœli siê nie mylê, jakieœ 15
lat temu przywiezion¹ z domu Szakala
³opatk¹ od “LEGO System”. 
S³uchaj Alex – mam do Ciebie pytanie:
czy dosta³eœ list od mojego prawnika w
sprawie odwo³ania wyroku œmierci ?
Jeœli – tak – zadzwoñ, a jeœli – nie –
zamów wieniec. Tylko pamiêtaj: nie
kupuj konwalii – mam na nie uczulenie.
No, ale mniejsza o to. Mam pe³no
odcisków po wczorajszych robotach
drogowych.
A! Mam  jeszcze jedn¹ sprawê: spytaj
siê czy ju¿ dowieŸli ostatni ³adunek
“tetleja”, bo ju¿ siê niecierpliwiê. Wiesz
co -  chyba musze ju¿ koñczyæ, bo wraca
mój lokator po elektrolizie mózgu (a on
jest wtedy bardzo niespokojny). A jak
byœ chcia³ wiedzieæ, to za 3 godziny
(dok³adnie o 1200) mam wyrok œmierci
– krzes³o elektryczne. Dzisiaj promocja
120000 V. 
Tylko mam proœbê – nie mów Mamie, bo
siê zdenerwuje i ka¿e mi wracaæ.

PS.  Poproœ tych od alkoholu, ¿eby nie
zapomnieli oddaæ towaru i wzi¹æ
akcyzy. 

Z pozdrowieniem Rogi Killer
8.08.2000 poprawczak w Pcimiu
Dolnym

Rogi Killer - Przemek Magda
Rogowska’s brother

List

Mój brat, który uczy siê w gimnazjum, gdzieœ we wrzeœniu znów wróci³ do domu za³amany. Czemu? ¯ycie szkolne, jak wiemy,
czasami bywa bolesne, bo ile razy w ¿yciu mo¿na pisaæ wspomnienia z wakacji? Nadszed³ paŸdziernik i sezon siê skoñczy³, ale
pozosta³y tysi¹ce ton papieru zapisanych wywodami o holidejach i kaniku³ach i innych takich (jak to siê mawia³o...) pauzach let-
nich itp. Mo¿na by z tego wszystkiego zrobiæ du¿o papieru...no wiecie – z odzysku. Czytaæ (?) – chyba tylko po to ¿eby
zobaczyæ, jak to siê teraz pisuje. Jedno mnie cieszy – m³odzie¿ polska ewoluuje (ha! Ha!) – bo nie ma to, jak wakacje w popraw-
czaku (znacznie ciekawsze ni¿ te u babci czy w galerii rosyjskich pejza¿ystów w Petersburgu). Mój brat postanowi³ sprawdziæ
to doœwiadczalnie, macie pozdrowienia – szczêœciarz, wychodzi w czerwcu: 

(siostra z krwi i oœci – Magdóha)

Wo³anie o pomstê do nieba
Jestem w strasznym stanie. Przed momentem zaj¿a³em do wrzeœniowego Anytena i oczom nie uwierzy³em. Zajrza³em jeszcze
raz i dosta³em wysypki. Spojrza³em po raz trzeci i moja matematyczna dusza zawy³a z bulu! Ale do rzeczy.
Miêdzy stron¹ 12 a 13 znalaz³em coœ, co nazywa siê Anyten Πerwszak. “No fajnie” - pomyœla³em, po czym szybko
przekartkowa³em i spojrza³em na ramkê zatytu³owan¹ “6 tragicznych ³yków statystyków, czyli o Was!”. Spojrza³em i oczom nie
uwierzy³em. Spojrza³em drugi raz i... zaraz, to ju¿ chyba by³o. W ka¿dym razie znajdowa³a siê tam tabelka z iloœci¹ dziewcz¹t
i ch³opców w klasach pierwszych. W rubryce opisuj¹cej ch³opców z humana f znajdowa³a siê liczba “0!”. O zgrozo. Wszyscy
przecie¿ wiedz¹, ¿e w 1f nie ma ani jednego ch³opca, a tymczasem redaktor Rysieq twierdzi, ¿e owszem, jeden jest. Bo przecie¿
nie podejrzewam wielkiego fizyka i jedynego zesz³orocznego maturzystê z 6 z matmy,  ¿e nie wie, ¿e 0!=1. Przynajmniej nie
podejrzewa³em, bo po chwili ujrza³em ewidentny dowód na jego braki w wykszta³ceniu. Otó¿ ostatnia kolumna tabeli podawa³a
stosunek dziewczynek do ca³oœci w procentach! Dam g³owê, ¿e nawet dziewczynki z wy¿ej wymienionego humana wiedz¹, ¿e
stosunek wyra¿a liczba! U³amek, drogi Rysiu, u³amek!
Oh jej! Matematycy! B³agam! Nie wystawiajcie ocen na wyrost! Jak ten nieuk i prostak móg³ dostaæ 6 na maturze, pytam, jak?

Uczeñ Staszica
P.S. A tak naprawdê to chcia³em siê z Rysiem tylko trochê podra¿niæ. odpowidŸ Ryœka na stronie 12
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Wreszcie po wielu bólach, rozterkach
wewnêtrznych i kilkudziesiêciu
g³osowaniach, w których przewa¿nie
klasa dzieli³a siê na równe po³owy (o ile
istniej¹ nierówne po³owy...) - wyjechal-
iœmy na wycieczkê. Tak, wiem, ¿e to a¿
niemo¿liwe, ¿eby klasa 4d gdzieœ siê
“wyrwa³a”; ostatnio byliœmy razem w
Zwardoniu chyba tylko dlatego, ¿e by³
on w ramach drugiej godziny wf - u.
Oczywiœcie krakowska frekwencja nie
wynosi³a 100%, ale by³a na tyle du¿a, ¿e
pojechaliœmy.

Wyjechaliœmy w pi¹tek po lekcjach
(oczywiœcie ¿eby straciæ
jak najmniej lekcji) i tego¿
samego dnia umieœciliœmy
siê w schronisku. Pokoje
by³y dwa; jak mo¿na siê
by³o domyœliæ - jeden dla
ch³opców a drugi dla
dziewczynek. Z powodu
zaskakuj¹cej liczby osob-
ników mêskich (a¿ piê-
ciu!), jeden pokój zrobi³ siê
po prostu koedukacyjny.
No tak, ja te¿ nale¿a³am do
tych wybranek, które
mog³y ka¿dego wieczoru
uczestniczyæ w zbiorowym
zdejmowaniu butów i
ogl¹daniu sztywnych skar-
petek. Aha, chyba
najwa¿niejsze -
przeprowadzka by³a dobrowolna; przyz-
najê siê, ¿e chcia³am spaæ z facetami w
pokoju...I z wychowawc¹...Chrapa³...

W sobotê zaczêliœmy “program
wycieczkowy”, czyli d³ugie i namiêtne
ogl¹danie gotyckich o³tarzy, kafli i
grobowców. Fascynuj¹ce... Za to w

niedzielê niektórzy byli na mszy w
Koœciele Mariackim; po ³acinie! A
potem tylko dwa muzea (trzecie by³o
zamkniête) i upragniony czas wolny!
Zebra³a siê grupa naleœnikowców (w
tym ja oczywiœcie!), która pierwsze
swoje kroki ponios³a w stronê baru
“Kubusia Puchatka”, w którym zjad³a
zastraszaj¹ce iloœci t³ustych i tucz¹cych
naleœników. PóŸniej kino (“American
Beauty”;  niektórzy ju¿ po raz kolejny) i
herbatka w kawiarni. Nie powiem -
zupe³nie przyjemnie.

Kolejne dwa dni to trochê drzewek,
strumyczków i ³adnych

w i d o c z k ó w .
C z y l i :

poniedzia³ek to zwiedzanie
Ojcowskiego Parku Narodowego, A we
wtorek Beskid Ma³y (tam ko³o Bielska
Bia³ej). 

W tzw. miêdzyczasie Ania W. Zaczê³a
mieæ dziwne uczulenie...

We wtorek wieczorem po ma³ym

“conieco” pojechaliœmy do Katowic, aby
tam  czekaæ skromne 5 godzin w
poczekalni w œrodku nocy. Fantastyczne
zakoñczenie wycieczki.

A propos zakoñczenia, to ci¹gnê³o siê
ono jeszcze d³ugo po powrocie do
Warszawy. Na skórze tych, którzy spali
w pokoju facetów (oprócz facetów)
zaczê³o siê pojawiaæ du¿o czerwonych i
swêdz¹cych krost. Okaza³o siê, ¿e Ania
W nie by³a jedyna... Robiliœmy
dochodzenie, co to mog³oby byæ (pada³y
nawet oskar¿enia na smród skarpetkowy,
na który faceci s¹ uodpornieni). Niestety

nawet lekarze
byli bezsilni.
Dopiero, gdy
prof. Natorfa
równie¿ zaczy-
na³o coœ
swêdzieæ, po
wizycie u swo-
jego lekarza
okaza³o siê, ¿e
s¹ to...MESZ-
KI! Niez³a
zaraza...

To jest
w ³ a œ n i e
pokrótce to, co
nam zosta³o po
K r a k o w i e .
Gdyby nie to,
¿e ca³y czas

muszê siê drapaæ, wspomnienia by³yby
OK. W koñcu to nasza ostatnia w ¿yciu
wycieczka klasowa. Teraz to tylko matu-
ra. Mam jednak nadziejê, ¿e do maja
swêdzenie przejdzie...

Qczyna

Kraków 2000

Veto Bluzg!
Przemku kochany, rozumiem Ciebie i wybaczam Ci t¹ psotkê. Chcia³bym jednakowo¿ zwróciæ Ci uwagê na kilka uchybieñ w

Twym Wspania³ym Bluzgu: 1) 0! w odniesieniu do klas humanistycznych jest wyra¿eniem emocjonalno-stylistycznym, a nie
matematycznym; 2) Gdyby 0! znaczy³oby 1, to zgodnie z Brzytw¹ Okhama napisa³bym 1, zamiast 0!, a skoro tak nie napisa³em,
to znaczy, ¿e to tego nie znaczy (cud stylistyki, nieprawda¿?); 3) Nawet, gdyby uznaæ Twoj¹ interpretacjê, ¿e w tym przypadku
0!=1, to i tak okazuje siê, ¿e celowo nie poda³em wartoœci b³êdu pomiarowego, tak wiêc nie mo¿na siê mnie czepn¹æ, bo b³¹d
pomiarowy wynosi ? ! Ha ha ha! (“... taste me, you will see, more is all you need, dedicated to how I’m killing you!”); 4) Okazuje
siê, ¿e to Ty, Przemku Najmilszy, wykazujesz elementarne braki w znajomoœci matematyki, bowiem uwa¿asz, ¿e 8/10 ? 80%
(liczba ? procent). Có¿... Dr. Freud siê k³ania...; 5) Co znaczy “nawet dziewczynki z w/w humana” ?! Rasizm?! Seksizm?! Oj,
ch³opcze, z Tob¹ chyba trzeba bêdzie powa¿nie porozmawiaæ...; 6) Ukoronowaniem Twego tekstu (bluzgo-be³tu?) jest ocz-
ernienie adresata lirycznego (czy¿by mnie?) poprzez kontrast do “jedynego zesz³orocznego maturzysty z 6 z matmy”. Niestety
to K£AMSTWO, MISIU !!! 6-owców z matmy by³o kilku.

Reasumuj¹c: Bluzg Twój nie ma solidnych podstaw ontologicznych, ani epistemologicznych. Nie wytrzymuje równie¿ kon-
frontacji z podstawowymi Zasadami Rachunku B³êdu Pomiarowego oraz Metodologi¹ Nauk Przyrodniczych. Osobiste i lokalne
w czasie i przestrzeni porachunki autora (tak, tak, Przemku, chodzi o Ciebie) odbieraj¹ mu jak¹kolwiek uniwersalnoœæ i ponad-
czasowoœæ. Wychylaj¹ce siê spomiêdzy wierszy rêce mr. Freuda, a tak¿e bezpardonowe i aroganckie slogany seksistowsko-rasis-
towskie jednoznacznie przekreœlaj¹ Twój wywód. To by³ klocek alef zero. Q.E.D.
P.P.S. Dra¿nienie jest fayne! Rysieq
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Dzika muzyka

No có¿... Znowu nie mam siê czym pochwaliæ. Ale tak to jest. Nie ma siê zajêæ, a i tak czasu nie starcza. Ale có¿.
Znowu poszed³em na ³atwiznê i przygotowa³em kolejny kawa³ek grupy "STORM". Tym razem d³u¿szy jest nie tylko tytu³
(widniej¹cy powy¿ej), ale i sam utwór. Poza tym przygotowa³em go w rytmie 4/4, a co za tym idzie da siê go odczytaæ. 

Czêœæ od taktu 1 do takt 33 gramy 2 razy po czym powtarzamy j¹ od 1 do 11 taktu 1.5 raza (czyli trzy razy to co jest
w tych taktach zapisana, wyjaœnienie w legendzie), przy czym przy ostatnim powtórzeniu zamiast taktu 11 gramy takt 35
(oznaczony jedynk¹).Takty 34 i 35 gramy spowalniaj¹c tempo. Takty 34 i 35 nie s¹ integraln¹ czêœci¹ tabulatury. Pe³ni¹ funkcjê
pomocnicz¹.

Znaki: 
• Gruba kreska, w¹ska kreska i dwukropek otwiera czêœæ taktów, która powtórzymy po raz kolejny
• Z³amana kreska pod "nut¹" to oznacza, i¿ jest to ósemka
• D³uga kreska oznacza, i¿ jest to æwierænuta ( UWAGA!!! D³ugoœæ kreski mierzymy od do³u)
• Krótka (jeszcze uroœniesz) kreska oznacza, ¿e jest to pó³nuta 
• £uk pod tabulatur¹ oznacza przed³u¿enie wartoœci nut
• Kropka przed³u¿a wartoœæ nuty o po³owe

Krypto reklama

JE¯ELI ZNUDZI£ CI SIÊ ENRIKE PLEXIGLAS I CA£A RESZTA BADZIEWIA P£YN¥CEGO Z ODBIORNIKÓW RADIOWYCH - S£UCHAJ RADIOSTACJI 101,5FM W
KA¯DY WTOREK OD 20:00 LUB 21:00 (NIE MAM POJÊCIA) ZGRZYT: HARD CORE, PUNK ITD.  22:00 MAKAKOFONIA: RYTMY KORNOWATE, CZASAMI
WYWIADY, A PRZEDE WSZYSTKIM SAM MAKAK. A OD 00:00 MOCNA NOC:HEAVY, DEATH, BLACK, GOTHIC METAL!!! PAMIÊTAJCIE.                                               
A JE¯ELI MO¯ECIE OGL¥DAÆ TELEWIZJÊ KABLOW¥ (OPCJONALNIE SATELITARN¥) TO MOGÊ POLECIÆ SUPERROCK NA MTV EUROPÊ LUB JEGO WIELE
GORSZ¥ WERSJÊ NA MTV POLSKA (RAZ POLECIA£A JANET JACKSON). NA OBU STACJACH PROGRAM TRWA OD 24:00 DO 2:00 [JA JU¯ NIESTETY NIE MAM
ANGLOJÊZYCZNEGO MTV I MUSZÊSIÊZADOWALAÆ TYM CO U NAS, CZYLI W¥TPLIWIE MOCN¥ MUZYK¥ (CZASAMI IM SIÊ ZDARZA) I MNIEJSZ¥ ILOŒCI¥
TELEDYSKÓW WZAMIAN ZA KOMENTATORA]. NIESZCZÊŒNICY Z ASTER CITY MAJ¥ SZCZÊŒCIE ODBIERAÆ PROGRAM VH 1 NA KTÓRYM CO PI¥TEK OD
1:00 LUB 2:00 (TE¯ NIE PAMIÊTAM, ALE BARDZIEJ 1:00) POJAWIA SIÊ PROGRAM FRIDAY ROCK SHOW , W KTÓRYM ZDA¯AJ¥ SIÊ CIEKAWSZE TELEDYSKI
(NA PEWNO CIEKAWSZE NI¯ NA POLSKIM SUPERROCKU.

Skontaktuj siê ze mn¹ filth@poczta.fm
Dziko

mellon bakkar og berg

∆∆∆∆nyten Mleknyten Mlek 1313



Zapachy rozchodzi³y siê po ca³ej
okolicy. Cudowna woñ przeró¿nych
potraw rozpoczyna³a sw¹ wêdrówkê z
kuchennego okna domu Krzysztofa. Zza
ods³oniêtej nieco firanki w drobne
ró¿yczki widaæ by³o sylwetkê
krz¹taj¹cego siê przy garach siedemnas-
toletniego mê¿czyzny. Tê krz¹taninê
przerwa³ w pewnym momencie odg³os
dzwonka.

- Ju¿ idê! - œpiewaj¹co krzykn¹³
Krzysztof - Poprawi³ bia³¹ kucharsk¹
czapkê, zdj¹³ fartuszek w serduszka i
ruszy³ w kierunku drzwi.

Po chwili wita³ siê ju¿ z pierwszym
goœciem - Zbuntowan¹ Gertrud¹.

- Ooo, mi³o, ¿e wpad³aœ wczeœniej!
W³aœnie przygotowujê skromny poczês-
tunek...

- Czeœæ, Krzysiu! Pomyœla³am sobie,
¿e mo¿e mog³abym ci w czymœ pomóc.
Wiesz, uwielbiam gotowaæ, wiêc…

- Œwietnie, bo w³aœnie potrzebujê rady
fachowca - powiedziawszy to, m³ody
kucharz zaprowadzi³ Zbuntowan¹
Gertrudê do swego królestwa. Na³o¿y³
swój serduszkowy fartuszek, zaœ
kole¿ance poda³ fartuszek w ¿abki -
bardzo zielone ¿abki.

- Masz jakiœ problem? - niepewnie
zapyta³a Zbuntowana Gertruda, widz¹c
stosy otwartych ksi¹¿ek na sto³ach.

- W³aœnie zastanawia³em siê, który
gatunek sera by³by lepszy do makaronu
“an gratin”? - po czym otworzy³ drzwi
lodówki.

Oczom Zbuntowanej Gertrudy ukaza³a
siê kolekcja ¿ó³tych serów. Na pó³kach
le¿a³o co najmniej dwanaœcie gatunków
tego specja³u.

- Gouda, Ementaler, Etiuda - ulubiony
ser Chopina, Mozarella, Maestro
Linda… - zacz¹³ wymieniaæ Krzysztof -
Tylko który nada mojej potrawie ten
wyszukany smak...? Potrzebujê sera
pieszcz¹cego zmys³y, delikatnego dla
podniebienia, a jednoczeœnie pe³nego
hiszpañskiego ognia. Szukam sera, który
o¿ywia cia³o i umys³, porywa na szczyty
rozkoszy…!- uniós³ siê Krzysztof w
zachwycie.

- Proponujê Morski - odpar³a
Zbuntowana Gertruda.

Krzysztof, us³yszawszy to, pos³a³ jej
pe³ne wdziêcznoœci spojrzenie. Teraz
móg³ ju¿ zabraæ siê do przyrz¹dzania
kolejnego dania. Zbuntowana Gertruda
postanowi³a pomóc mu czynnie, tote¿
zabra³a siê do krojenia grzybów. Z

zapa³em przyst¹pi³a do pracy.
W kuchni czu³a siê jak ryba w wodzie.

Z mistrzowsk¹ precyzj¹, a jednoczeœnie
zawrotn¹ szybkoœci¹ szatkowa³a
ostrzem no¿a dorodne borowiki. Cienkie
niczym liœcie plasterki grzybów z
niewys³owion¹ lekkoœci¹ pada³y na
deskê do krojenia. By³ to o tyle zdu-
miewaj¹cy widok, ¿e Zbuntowana
Gertruda zdawa³a siê wcale nie zwracaæ
uwagi na to, co robi. Myœlami by³a
bowiem w zupe³nie innym miejscu. Na
ziemiê sprowadzi³ j¹ niespodziewany
ból. Spojrza³a na swoj¹ d³oñ. Na delikat-
nym smuk³ym palcu pojawi³y siê rubi-
nowe krople krwi. 

Krzysztof, ujrzawszy czerwieñ wœród
borowików pomyœla³, ¿e to jego starszy
brat, chwal¹cy siê doskona³¹ znajomoœ-
ci¹ rodzajów grzybów, “przypadkiem”
zerwa³ w lesie muchomora.

Zbuntowana Gertruda jednak nie
wraca³a do krojenia i z

uporem,             
a nawet  z

l e k k i m
zdziwieniem

wpatry-
wa³a siê

w swój palec.
Dopiero po pewnej

chwili m³odzieniec w
serduszkowym fartuszku dostrzeg³, ¿e
ów szkar³at ma inne pochodzenie - byna-
jmniej nie leœne. Pospiesznie wyj¹³
banda¿ z szafki i z przejêciem, nie
pytaj¹c kole¿anki o zdanie, zabra³ siê do
opatrywania rany.

Ka¿dy jego dotyk przyprawia³ j¹ o
dr¿enie. Patrzy³a na zdecydowane, a jed-
noczeœnie subtelne ruchy Krzysztofa.
Czu³a jego gor¹cy oddech na swoim
ramieniu, pragnê³a, aby ta chwila trwa³a
wiecznie. ¯a³owa³a tego, ¿e nie bêd¹
sami.

- Skoñczone. Teraz chora bêdzie
siedzia³a, a Krzysio bêdzie gotowa³ sam-
oznajmi³. Po chwili doda³: - Czy
Bronchilda na pewno przyjdzie? Zbli¿a
siê siedemnasta.

- Mówi³a, ¿e bêdzie punktualnie -
odpowiedzia³a Zbuntowana Gertruda.

- S³uchaj, a kiedy ona ma urodziny?
- Czemu pytasz?
- Wiesz, Wojtek chce jej kupiæ czeko-

ladki i ró¿e - rzuci³ z uœmiechem.
- Myœlê, ¿e cenniejsze s¹ prezenty,

które daje siê bez okazji… Ale jeœli
Wojtek koniecznie chce wiedzieæ, to

Bronchilda jest z 15. wrzeœnia.
Rozmowê przerwa³ dzwonek. W

drzwiach stali Wojciech i Narwana
Bronchilda.

Chwilê póŸniej siedzieli ju¿ wygodnie
w przytulnym pokoiku. Poœrodku tego
saloniku sta³ prostok¹tny stó³ przykryty
siêgaj¹cym perskiego dywanu bia³ym
przeœcierad³em (Krzysztof nie móg³
znaleŸæ czystego, odpowiedniego
obrusu, ale przypomnia³ sobie o
przeœcieradle, w które kiedyœ przebra³
siê za Juliusza Cezara).

Naprzeciwko siebie siedzieli Wojciech
i Narwana Bronchilda. Zbuntowana
Gertruda usadowi³a siê na jednym z
koñców sto³u. Na drugim z koñców
puste miejsce (a w ogóle, to nie tylko
miejsce…) czeka³o na zapracowanego
Krzysztofa.

Ów piêkny m³odzieniec koñczy³
w³aœnie przygotowania do kolacji.

W powietrzu zapachnia³o siark¹,
zamigota³y dopiero co zapalone p³omie-
nie œwiec. Uczta siê rozpoczê³a. W
pó³mroku ukaza³a siê smuk³a sylwetka
Krzysztofa. W prawej d³oni uniesionej
nad ramieniem dzier¿y³ ogromn¹ wazê z
¿o³nierska grochówk¹. Minutê póŸniej
po grochówce nie by³o ani œladu.
Gospodarz, zaskoczony nieco powodze-
niem zupy (mia³ nadziejê, ¿e zje choæ
³y¿kê przygotowanego przez siebie
specja³u), poszed³ do kuchni, by po
chwili zjawiæ siê z kolejnym daniem.

- A teraz coœ wyj¹tkowego! Pirania
serrasalmus pulchrus amandus w sosie
karmazynowym - jednym tchem z dum¹
wyrecytowa³ Krzysztof. - Bon apetito! 

- Ale… to tak trochê dziwnie wygl¹da
- rzek³a Zbuntowana Gertruda na widok
ma³ej rybki z wielkimi szczêkami i
pomarañcz¹ w pysku. - Czy to oby na
pewno jest jadalne…?

-      Yyy… nie wiem. Jeszcze nie
próbowa³em. Ale nie s³ysza³em, ¿eby
ktokolwiek skar¿y³ siê na dolegliwoœci
¿o³¹dkowe - odpowiedzia³ gospodarz.

- Tak, bo nikt ju¿ nie zd¹¿y³ nic
powiedzieæ… -odpar³a Gertruda.

- Nie doceniasz
moich talen-
tów kuli-
narnych,

Gertrudo! -
uda³ obra¿onego

Krzysztof.

Koncert Nad Koncertami Czêœæ druga
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Spór za³agodzono. Nader podejrzliwa
Zbuntowana Gertruda poprzesta³a jed-
nak tylko na cytrusie spomiêdzy
szczêkowego morskiego stworzenia. Po
piranii serrasalmus pulchrus amandus na
talerzach goœci zosta³y tylko oœci.

Zmieniono nakrycia. Tym razem
przystojny szef kuchni zaserwowa³ œli-
maki á la fixum dyrdum. Na stole wœród
liœci sa³aty zakrólowa³y smakowite
miêczaki. Wojciech przygl¹da³ im siê z
zainteresowaniem.

- Krzysiek… Krzysiek!!! Tu siê coœ
rusza…!!! - stwierdzi³ po kilkunastu
minutach, wskazuj¹c na muszelki.

Narwana Bronchilda rzuci³a siê na
ratunek Wojciechowi. Chwyci³a na wpó³
¿ywego z przera¿enia œlimaka i
krzyknê³a:

- Krzysztof, ty nikczemny brutalu!
Jak mog³eœ…?!

- Ooo, chyba za krótko go dusi³em…
- Nie martw siê, nastêpnym razem

bêdzie lepiej - pociesza³a Gertruda.
Tymczasem Wojtuœ zaj¹³ siê pozos-

ta³ymi œlimaczkami. Zabra³ siê do tego
tak niezgrabnie, ¿e œliska muszelka
wyskoczy³a mu z palców. Wojciech z
¿ywym jak na niego zainteresowaniem
œledzi³ lot œlimaka nad sto³em.
Zupe³nym przypadkiem miêczak trafi³
za dekolt sukni Narwanej Bronchildy.
Wojciecha ucieszy³ fakt, ¿e ów zwierzak
znalaz³ takie miejsce l¹dowania.
M³odzieniec poczu³ nag³y przyp³yw
mi³oœci do winniczków i powzi¹³ zamiar
wydostania œlimaka z opresji.

Narwana Bronchilda znalaz³a siê w
niezrêcznej sytuacji. Postanowi³a opuœ-
ciæ jadalniê i uda³a siê do s¹siedniego
pokoju.

Ma³e pomieszczenie, w którym siê
znalaz³a, wyda³o jej siê - nie wiadomo,
dlaczego - najbardziej romantycznym
miejscem, jakie kiedykolwiek widzia³a.
Na moment nawet zapomnia³a o swoim
problemie.

Nastrój zm¹ci³o nag³e wtargniêcie
Wojciecha. Zamkn¹wszy za sob¹ drzwi,
powoli zbli¿a³ siê ku Narwanej
Bronchildzie, zastanawiaj¹c siê co
powiedzieæ. Gdy by³ niedaleko niej,
poczu³, ¿e jego serce bije znacznie
¿ywiej, wzd³u¿ krêgos³upa przeszed³ go
zimny dreszcz… Obydwoje milczeli.
Wojciech przerwa³ tê dwuznaczn¹ sytu-
acjê, mówi¹c:

- No to co z tym moim œlimakiem…?
- Znalaz³ bezpieczne schronienie… -

odpar³a zirytowana i zawiedziona
Bronchilda.

Po kolacji - niezwykle d³uuuuugiej i
nuuuuudnej - wieczór osi¹gn¹³ punkt
kulminacyjny.

Krzysztof wyci¹gn¹³ zza szafy deskê
do prasowania.

- Co, Krzysiu, masz
zamiar sobie poprawiæ
kancik...? - zapyta³a

Zbuntowana
Gertruda.

M³odzieniec, nic nie odpowiedzi-
awszy, przytarga³ wielkie organy - elek-
troniczne, naturalnie - po czym ustawi³
je na przygotowanej desce. Goœcie
zrozumieli, ¿e zaczyna siê koncert.
Gertruda i Bronchilda oraz Wojciech
pomiêdzy nimi usiedli na sofie.

Pop³ynê³y pierwsze dŸwiêki utworu.
Zwinne palce Krzysztofa zdawa³y siê
ledwo dotykaæ klawiszy, jednak ku
uszom s³uchaczy p³ynê³a muzyka pe³na
werwy i temperamentu. Dziewczêta z
przejêciem ch³onê³y ka¿dy takt dzie³a
Mozarta, upaja³y siê wszystkimi
pó³nutami, ósemkami, szes-
nastkami… Wojciecha równie¿
zajmowa³a muzyka. Jeno zgo³a
inna. W pewnym momencie da³o
siê s³yszeæ ciche zawodzenie:

- Ja jestem macho i niech
kobiety mi wybacz¹…

Siedz¹ce po jego obu stronach,
Gertruda i Bronchilda, jed-
noczeœnie skierowa³y nañ
mia¿d¿¹cy wzrok.

W tej samej chwili w ca³ym
domu rozleg³ siê potê¿ny ³omot.
Przyjació³ki podskoczy³y prz-
era¿one. Wojciech rzuci³ siê
pêdem pod stó³ przykryty
przeœcierad³em.

Wszystko ogarnê³a niezbadana
ciemnoœæ. Zgas³y œwiece w kan-
delabrach, w powietrzu kr¹¿y³y
setki milionów roztoczy, œmieci,
okruszków i kurzu. Dziewczêta

jak na komendê kichnê³y. Gdy kurzawa
opad³a, Gertruda i Bronchilda domaca³y
siê œwiecy i zapa³ek i oœwietliwszy
wnêtrze pokoju, ujrza³y obraz
nêdzy i rozpaczy.

W okrytym py³em
pomieszczeniu trudno by³o
oddychaæ. Delikatne liœcie
roœlin doniczkowych
po³ama³y siê pod ciê¿arem
kurzu. Równie¿ stó³ okaza³ siê ma³o
wytrzyma³y na tak¹ porcje drobin. Jego
nogi rozjecha³y siê na cztery strony
œwiata. Blat zni¿y³ siê do poziomu
pod³ogi.

W pokoju zapanowa³a cisza.
Przyjació³ki poczu³y siê nieswojo.
Zdawa³o im siê, ¿e nie ma tam nikogo,
oprócz nich.

Zamar³y z przera¿enia. Krzysztof by³
nieruchomy...

Co siê sta³o ze œlimakiem...?
Gdzie siê podzia³ Wojtek...?
Co jest przyczyn¹ katastrofy
w domu Krzysztofa...? Czy
Drewno mia³ coœ wspólnego z

tragedi¹...? Czy Krzysztof jeszcze coœ
zagra...? Co siê dzieje ze œlinotokiem
Wojciecha...?

Tego dowiesz siê, Drogi Czytelniku, z
nastêpnego odcinka pt. Poca³unek
Pajêczycy.

Koniec cz. II, cdn.
Katarzyna Wysocka & 

Sylwia Golañska

Koncert Nad Koncertami Czêœæ druga

Protestujemy!
przeciwko wykorzystaniu œlimaków

jako artyku³u spo¿ywczego

Pamiêtaj! Œlimak Najlepszym
Przyjacielem Cz³owieka !!

Liga Ochrony Œlimaków
?

Zrozumienie
Ci wokó³ mnie ci¹gle krzycz¹...

Staraj¹ siê przekonaæ, namówiæ innych. Chc¹
im coœ sprzedaæ, kupiæ, zabraæ, daæ. Ci¹g³y
krzyk. Od wieków. Tysi¹ce sprzecznych,
œcieraj¹cych siê hase³, idei, myœli, wiar,
s¹dów... Miliony ludzi – marionetek rzucanych
przez ich fale, id¹cych pod ich sztandarami w
imiê... No w³aœnie. W imiê czego? Nie powiesz
mi, ¿e szczêœcia – ci¹g³a gonitwa za czymœ,
¿ycie na œlepo, wojny w imiê pokoju...

Ca³e ¿ycie trac¹ na biegu, a przecie¿
wystarczy tylko stan¹æ i zamilkn¹æ na chwilê,
doceniæ to, co ju¿ jest.

Mam ju¿ doœæ tej bezsensownej walki.
Schodzê z mównicy.

Rysieq
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Wyjêzyczenia

Najpierw twórczoœæ naszych nauczycieli:.

prof. W. Natorf - fizyka
1. No to dziwnym trafem kurde mol 54 + 36 = 90 co nie jest

wprawdzie temperatur¹ wrzenia wody, ale dziwnym trafem
wychodzi 1 !

2. Ach wy nie dobre ch³opaczyska.
3. Si³a elektrodynamiczna jest kaktusem wychodz¹cym z

d³oni
4. [o sinusie] Jak ja to kocham !
5. Tyle ju¿ umiemy z fizyki, ze nied³ugo siê nam alfabet

skoñczy.
6. Jak ma byæ RND to kupcie mi dwie porz¹dne latarki...{o

ocenie zach}  
7. Ech wy i J. polski.
8. Si³a to jest dupne pojecie.
9. ............... BLEEEE ............ .{i wymiot w rêkaw} 

prof. L. P³ochocka. - j. polski
1. Kordian jako bohater to nie wypal.
2. To nie rzuca na kolana czytelnika !
3. Trochê sobie pogdybalismy.
4. Mareczku otwórz zeszycik.
5. On elegancko ja up³ynni³.
6. Ciekawe napisy na tej tablicy.
7. Jestem przy nadziei.
8. Zaczynam mieæ tak¹ ma³¹ nadzieje, maluteñk¹.
9. Czarownica to inaczej baba jaga!
10. Doskonale wiecie kogo nazywano eunuchem.
11. Musze tam ci¹gle grasowaæ.                     {O Pradze}
12. Uruchamiasz swoja klapkê...
13. ... to by³y damy, które i z Mickiewiczem i ze S³owackim...

14. Trzeba wróciæ do podniet.
15. 13-piatek co za straszny dzieñ!
16. ... to jest tak jak by wêdrowa³a kamera.
17. Wiedza z polskiego przydaje siê do 'kfizu'    
18. ... Ja jestem takim genialnym dzieckiem       

prof. Z. Kania - historia
1. U was to mo¿na zaniemówiæ.
2. ...trzymacie w ³apach brudnych, a potem ciuckcie jak liza-

ki.
3. Ja jestem nienormalna !?
4. Nie rozumiem siê na historii wojskowoœci...
5. W co My siê zamieniamy - w jak¹œ d¿unglê ?
6. ...nie wytrzyma³am i wyprowadzi³am tego smarkacza oczy-

wiœcie z wielk¹ awantur¹!
7. Jeszcze wspomnicie Moje s³owa !!!
8. Macie dziki zwyczaj wylegiwania siê na lekcji.
9. Musia³abym kurs dla przedszkolaków skoñczyæ !
10. Myœlisz b³êdnie bo logicznie.
11. [do Arka] Mi siê w³osy na g³owie je¿¹, a Tobie ju¿ siê

zje¿y³y !
12. Nied³ugo mnie ju¿ nie bêdzie.
13. Bêdziemy kolejnym stanem ameryki.
14. ...uczeñ fika nogami siedz¹c na ³awce.
15. To jest pozbawione mi³oœci, romantyzmu, ...na ulicy, ...w

autobusie, ...na korytarzu szkolnym, ...na oknie, ...to jest
nasz polski dramat !!!

16. Ja was rozpuœci³am strasznie .
zebra³: Traqu & Ska

A teraz twórczoœæ uczniowska:

1. Bohaterowie poci¹gani s¹
za sznurki wielkich
namiêtnoœci.

2. Pani Dulska trzyma ca³y
dom na swojej g³owie.

3. Bogom stale towarzysz¹
przepychanki.

4. Zenon ¿eni siê ze swoj¹
ma³¿onk¹.

5. Roland miecz Durendal i
Wszystkie atrybuty
k³adzie pod siebie.

6. Nie ma prochu, ale
wysadza tê redutê.

7. "Mêdrca szkie³ko i oko"
to jeden z kulmina-
cyjnych momentów.

8. Samobójstwo jest
przyk³adem jego
wnêtrza.

9. A potem poœlubi³a

swego zmar³ego mê¿a.
10. Wolter krytykuje nad-

mierne gwa³cenie kobiet.
11. Porzuca Joasiê, jednak

nie czuje siê do koñca
szczêœliwy.

12. Kordian zosta³ tajnym
spiskowcem.

13. W monologu na Mont
Blanc staje na czubku
góry.

14. Wewn¹trz swojej duszy
zgin¹³ i odda³ siê ca³y za
naród.

udostêpni³a: p.prof. P³aza

Witamy w pierwszym powakacyjnym wydaniu Wyjêzyczeñ pod nasz¹ redakcj¹ (w poprzednim numerze zaj¹³ siê nimi Rysieq).
Teraz postaramy siê aby by³y one  co miesi¹c. Koñcz¹c obiecanki - zazanki zapraszamy  do lektury.

P.S. Ma³y apel do czytelników - uczniów i nauczycieli PROSIMY!!! o zbieranie i przekazy-
wanie nam tekstów. Oddawaæ je mo¿na bezpoœrednio komuœ z nas (przyjmujemy w ka¿dej (prawie) formie), wysy³aæ maile lub
go³êbie pocztowe (maksymalna masa wiadomoœci 50 g). Z góry (bo my tu rz¹dzimy) dziêkujemy. Góral & Groch

Co Word chcia³ poprawiæ w Anytenie
MS Word 97 podczas korekty pisowni zaproponowa³

zamianê s³owa "human" na "tuman" !
A wystêpuj¹ce w jednym z artyku³ów tego numeru

s³owo "Linda" chcia³ zamieniæ na "pinda"

Korzystaj¹c z wolnego miejsca chcieliby³ zakomunikowaæ
wszem i pch³om, ¿e pocz¹wszy od tego numeru w³¹cznie
Anyten Mlek przestaje byæ pismem sponsorowanym przez
Microsoft (czyli sk³adanym pod Wordem).
Prze¿ucamy siê bowiem na ma³y programik zwany
QuarkXPress. (Jestem jak na razie tylko adeptem Szko³y
W³adania Quarkiem, wiêc z góry przepraszam za b³êdy i
niedoci¹gniêcia. - przyp. sk³.) Ma³y apel do Pisz¹cych Na
Komputerach: jeœli nie macie co robiæ to przy zapisywaniu
tekstów do Anytena wybierajcie format pliku Rich Text
Format lub txt (gdy¿ nasz nowy programik nie zna siê na
plikach Wordowskich) to trochê usprawni nasz¹ pracê. Z
góry dziêkujemy.

Redakcja

DOWCIP INFORMATYCZNY
- Dlaczego dla informatyków nie ma
¿adnej ró¿nicy  miêdzy Wigili¹ Œwiêta
zmar³ych a pierwszym dniem Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia?
- Bo dla informatyka nie ma ró¿nicy
miêdzy 31oct i 25 dec. Hanson
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By³a ciemna, bezksiê¿ycowa noc. W dali
s³ychaæ by³o wycie wilka. Nie wiem, do
czego wy³ ten wilk, skoro nie by³o widaæ
ksiê¿yca. Mo¿e by³ to wilk - wariat,
mo¿e æwiczy³ do chóru, mo¿e wraca³ z
imprezy, a mo¿e op³akiwa³ urodziny teœ-
ciowej. W ka¿dym razie wycie
powodowa³o nieodparty nastrój grozy, i
to nie takiej grozy, jak w “Opowieœciach
z krypty”, ale takiej prawdziwej, jak w
“Nocy ¿ywych trupów”. Wia³ s³aby
wiatr, a jakiœ kretyn œpiewa³ “Dupa idzie
do szko³y”. Jak to czêsto na pustkowiach
bywa, by³o pusto.
Monotoniê otoczenia zak³óca³a jedynie
ciemna postaæ stoj¹ca ko³o wzgórza.
By³ to potê¿nej postury mê¿czyzna.
Mia³ na sobie d³ugi czarny p³aszcz z
kapturem, skórzane buty, wytarte spod-
nie i bluzê Nike. W prawej rêce trzyma³
sztylet, a w lewej g³owê orka. Reszta
tego¿ orka le¿a³a sobie obok na ziemi i
wygl¹da³a, jakby by³a bez g³owy.
Ciemna postaæ dumnie
przygl¹da³a siê zw³okom swojej
ofiary.
- A psik! – mê¿czyzna wydoby³ z
siebie dŸwiêk bêd¹cy bez w¹tpi-
enia kichniêciem. Po chwili
kichn¹³ znowu, tym razem du¿o
g³oœniej i ca³y siê zasmarka³.
Kolejny atak kataru by³ tak
silny, ¿e ciemna postaæ nie
zdo³a³a utrzymaæ w miejscu prawej
rêki, któr¹ energicznie machnê³a.
- A³æ, cholera! - krzyknê³a, ³api¹c siê za
biodro, które zaczê³o lekko krwawiæ.
Zdenerwowana wbi³a kilka razy sztylet
w g³owê orka, po czym w³o¿y³a sztylet
do buta i w tym momencie przeraŸliwie
kichnê³a. 
- A³æ, cholera! - Tym razem nasz
bohater z³apa³ siê za kostkê. Nie zas-
tanawiaj¹c siê nad tym, co robi, kopn¹³
to, co do niedawna by³o g³ow¹ orka,
nó¿ rzuci³ na ziemiê. 
- A³æ, cholera! - Nie. Tym razem g³os
nie wydoby³ siê z jego gard³a. 
- O, wybacz. - powiedzia³ od niechce-
nia.
- Nic siê nie sta³o - odrzek³a ciemna
postaæ, która w³aœnie wsta³a ocieraj¹c
oczy i wyjmuj¹c sobie sztylet z uda. By³
to potê¿ny mê¿czyzna w krótkim
p³aszczu z kapturem. - Zdarza siê. Jak
siê masz, Pryk?
- Dziêkujê, Bek. Ta alergia na smoki
doprowadza mnie ju¿ do sza³u. Kiedyœ

zrobiê sobie przez ni¹ krzywdê.
- No tak. To mo¿e po ma³ym? -
Zaproponowa³ Bek. Obaj wyjêli zza
p³aszcza po kuszy i bezb³êdnymi
strza³ami powalili dwóch
przebiegaj¹cych akurat krasnoludów.
- O! Widzê, ¿e nie pró¿nowa³eœ. - Bek
wskaza³ na le¿¹ce zw³oki.
- Ee, tam. Tak tylko sobie mieczem
macha³em.
- Acha, rozumiem. S³uchaj, mo¿e
czekamy w z³ym miejscu? Ca³¹ noc tu
sterczymy. 
- S³ysza³eœ, co nam mówili ludzie w
wiosce. Smok pojawia siê na wzgórzu
nad ranem.
Bek zrobi³ m¹dr¹ minê, po czym
przemówi³:
- A mo¿e schowa³ siê za pagórkiem, o
tam. - pokaza³ palcem na przeciwleg³¹
stronê wzgórza
(praca

domowa: jak uda³o
mu siê to zrobiæ?).
- Ty durniu! A widzia³eœ kiedyœ smoka
schowanego za pagórkiem?
- No nie. Niewa¿ne
Nagle Pryk zobaczy³ opuszczaj¹cego siê
na pajêczynie paj¹ka, który ni st¹d, ni z
ow¹d odezwa³ siê do Pryka:
- Czeœæ. Masz klej?
- Nie.
- No to czeœæ.
Po chwili milczenia odezwa³ siê Bek:
- Na czym polega twoja alergia?
- Kicham, gdy gdzieœ w pobli¿u jest
smok. A psik!
- Acha. To myœlisz, ¿e przyjdzie dziœ ten
smok?
- A bo ja wiem? A psik! W ka¿dym
razie trzeba pilnowaæ do rana. Teraz
twoja kolej. - co mówi¹c u³o¿y³ siê do
snu. - A³æ, cholera! - Schowa³ nó¿ do
torby i zamkn¹³ oczy. Nie zd¹¿y³ jednak
zasn¹æ, poniewa¿ nagle ciszê przerwa³

przeraŸliwy ryk.
- A psik!
Obaj mê¿czyŸni wyci¹gnêli poœpiesznie
miecze i gotowi do walki czekali na
rozwój wydarzeñ. W pewnym momencie
zza wzgórza wychyli³ siê ohydny ³eb
smoka. 
- A psik!
Bestia spojrza³a okrutnymi, przekr-
wionymi œlepiami na dwie ciemne posta-
cie, ³ypnê³a, poprawi³a brwi, po czym
ryknê³a i wzbi³a siê w powietrze. Powoli
ods³ania³o siê olbrzymie cielsko.
Najpierw oczom wojowników ukaza³y
siê przednie ³apy w gumowych rêkaw-
iczkach. PóŸniej ods³oni³y siê b³oniaste
skrzyd³a. Za nimi by³y kolejne, i jeszcze
nastêpne. Dalej znajdowa³y siê tylne
³apy, za nimi ogon, za którym nie by³o
ju¿ nic. Potwór zion¹³ ogniem i ruszy³ do
ataku.
- A psik!

Kichniêcie by³o tak potê¿ne, ¿e alergik
przewróci³ siê, a wywo³any przez nie

podmuch zgasi³ p³omieñ. Smok straci³
równowagê i upad³ na ziemiê. Bek
skoczy³ do przodu i b³yskawicznym ciê-
ciem zag³êbi³ miecz w szyi potwora.

Smok wrzasn¹³ tak, ¿e sam siê przes-
traszy³, wyplu³ butlê gazow¹ z pal-
nikiem i pad³ martwy. 
- A psik! Aleœ go za³atwi³. Dobra.
Zje¿d¿ajmy st¹d, bo zakicham siê
na œmieræ.

Dwie ciemne postacie zniknê³y za
zboczem. W pewnej chwili zw³oki ofiary
³owców poruszy³y siê. £eb siê podniós³ i
odlecia³ kilka metrów, jakby pchniêty
jak¹œ wewnêtrzn¹ si³¹. Z szyi wysz³o
siedmiu skromnie ubranych mê¿czyzn. 
- Ale mi œmign¹³ tym mieczem przed
nosem. Nastêpnym razem siedzê na
ogonie. - odezwa³ siê pierwszy z nich.
- Kolejni ³owcy uwierzyli w te bajki o
smokach. Nied³ugo nasza wioska stanie
siê atrakcj¹ turystyczn¹ i bêdziemy
bogaci. - rzek³ drugi. 
- O ile nas nie potn¹ ci ³owcy.
- Nie gadaj tyle, tylko pomó¿ nam zabraæ
skórê smoka. I nie zapomnij palnika.
Szeœæ zagadkowych postaci ruszy³o w
stronê wioski.
- A psik! - kichnê³a jedna z nich.
- Co jest?
- Mam alergiê na ³owców smoków.
Tymczasem zza zbocza wychyli³ siê
z³owrogi ³eb smoka.

Uczeñ Staszica 

Alergia czyli problem kataru i innych smoków

Redakcja Ostrzega ! Polowanie na smoki grozi œmierci¹ lub kalectwem !
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Jakiœ czas temu postanowi³am uroz-
maiciæ sobie czas i wybraæ siê do kina.
Mój wybór pad³ na film Ridleya Scotta
“Gladiator”. Zainteresowa³ mnie z tego
wzglêdu i¿ s³ysza³am o nim skrajnie
ró¿ne opinie. Uda³am siê wiêc do nowo
otwartego kina na Sadybie*.

Zaczê³o siê. Pierwsza scena zrobi³a na
mnie naprawdê du¿e wra¿enie - bitwa
miêdzy Rzymianami i Germanami
(rzecz siê dzieje w staro¿ytnym Rzymie
w czasach Marka Aureliusza). Efekty
naprawdê œwietne - dziêki wyostrzone-
mu kontrastowi miêdzy “cywili-
zowanym” Rzymem a zupe³nie “dzik¹”
Germani¹ re¿yser uzyska³ piorunuj¹ce
wra¿enie. Niestety po tak
emocjonuj¹cym pocz¹tku nadszed³ czas
na mniej udan¹ czêœæ g³ówn¹. Opowiem
mo¿e jednak wszystko od pocz¹tku.
Otó¿  wspomnian¹ wy¿ej bitwê wygry-
wa oczywiœcie Rzym - przy okazji odz-
nacza siê w niej dzielny dowódca wojsk
“cywilizowanych” Maximus (Russel
Crowde), który jak siê póŸniej okazuje,
jest ulubieñcem Marka Aureliusza,
równie¿ obecnego na polu bitwy. W tym
czasie do obozu przybywa syn cezara -
m³ody i zach³anny - ewidentnie
“czarny charakter”.
Wraz ze sw¹ siostr¹
myœl¹ i¿ stary ju¿
cezar chce
p r z e k a z a æ
w³adzê swemu
synowi. Jednak ku ogromnej rozpaczy
przyjezdnego cezar oœwiadcza mu, ¿e
w³adzê przekazuje Maximusowi (który
zreszt¹ jej nie chce i marzy tylko o
powrocie do domu).Synek oczywiœcie
prze¿yæ tego nie mo¿e i zabija ojca
(banalne - nie?). Nastêpnie wydaje
wyrok œmierci na genera³a, czyli
Maximusa. Oczywiœcie ten ucieka i

powraca do swej ojczyzny – Hiszpanii -
do ¿ony i synka, których motyw przewi-
ja siê przez ca³y film .Kiedy jednak
mê¿czyzna powraca znajduje tylko ruiny
domu i powieszon¹ rodzinê .Za³amuje
siê i pada z wyczerpania. Tam znajduje
go handlarz niewolników, który sprzeda-
je go trenerowi gladiatorów. Szybko
Maximus staje siê s³awny jako
“Hiszpan”. Zostaje wiêc wys³any do
Rzymu, gdzie te¿ zostaje ulubieñcem
publicznoœci. Cezar szybko siê o nim
dowiaduje, ale nic zrobiæ nie mo¿e. W
tym czasie genera³ planuje ucieczkê, w
której pomaga mu sama siostra w³adcy
(jego by³a kochanka).Jednak za dobrze
b y

by³o
-

cezar wykrywa spisek i wiêzi Hiszpana.
Og³asza ludowi i¿ bêdzie
z nim walczyæ na are-
nie. Przed walk¹ rani

jednak powa¿nie
Maximusa aby ten nie móg³
dobrze walczyæ. Mimo to

Gladiator wygrywa, ale
sam te¿ pada obok cezara na arenie - tak

koñczy siê film. Jak widaæ re¿yser nie

postara³ siê o happy end. 
Po obejrzeniu nasunê³o mi siê kilka

refleksji. Parê elementów fabu³y wydaje
mi siê nieco nieprawdopodobne. Po pier-
wsze jak ¿o³nierze mogli w ogóle
próbowaæ zabiæ swego ukochanego
dowódcê, skoro potem gotowi s¹ wal-
czyæ przeciw ca³emu Rzymowi u jego
boku.

Po drugie - jak Maximus móg³ dotrzeæ
tak szybko (i na jednym koniu ) z
Germanii do Hiszpanii? Po trzecie - nie
wiem czy tak ³atwo z zapyzia³ej dziury
w jakiej przebywa³ Maximus móg³ prze-
nieœæ siê do Rzymu. Po czwarte i ostat-
nie - wydaje mi siê nieco dziwne aby
cezar walczy³ z gladiatorem. Do tego
dochodzi jeszcze raczej kiepski w¹tek
mi³osny miêdzy Maximusem i siostr¹
cezara, w której nota bene kocha siê sam
brat (?).

Krwi leje siê du¿o ale tego nale¿a³o siê
chyba spodziewaæ.

Mimo to nie ¿a³ujê, ¿e posz³am na ten
film. Efekty mi siê podoba³y (wielkie
Koloseum), a film ogl¹da siê po prostu
³atwo i przyjemnie (jeœli pomin¹æ stru-
mienie krwi). No i oczywiœcie mo¿na

by³o siê napatrzeæ na
umiêœnione mêskie
klaty ( w tym
naj³adniejsz¹ samego

Russela).
Film polecam

mi³oœnikom batal-
istyki, wszystkim nie nazbyt wra¿liwym
kobietom, a odradzam powa¿nym
humanistom.

*- kino ca³kiem przyjemnie, tylko
przeszkadza³o mi trochê ci¹g³e wierce-
nie zza œciany.

Krótka

Recencja filmu Gladiator

SpóŸnione Podziêkowanka!!!!
Wielkie dziêki dwóm najwspanialszym i najlepszym w swoim fachu oraz w ogóle najcudowniejszym, którzy zawsze s¹

sk³onni oddaæ mi choæ trochê tak cennego czasu (przecie¿ na obozie geologicznym, w niedzielê, gdy wszyscy poszli na spac-
er a s³oñce sprawia, ¿e nic Ci siê nie chce, nigdy nie jest go za wiele...), czyli Maækowi Rojkowi i £ukaszowi
Wojnarowiczowi. Bardzo dziêkujê; bez Was – moich guru muzycznych – nigdy bym sobie nie poradzi³a w napisaniu
artyku³u, który ukaza³ siê w ostatnim Anytenie. Gdyby nie Wy, moje dzieciñstwo by³oby zniszczone...umar³abym na
nieuleczaln¹ chorobê: “nie wiem jaki tytu³ ma ta piosenka!”. Jeszcze raz dziêkujê i w ramach odkupienia proponujê Wam
to zaleg³e pójœcie do kina...A po kinie mo¿emy pójœæ na ciasteczko... (Zaraz zaraz, to ju¿ siê wymyka spod kontroli!
Umawiajcie siê na przerwach! Dosyæ tego mizdrzenia siê! – przyp. red.). No i jeszcze na colê i francuskie grzanki! (Dosyæ!-
przyp. red.). I na szarlotkê!!!!!(Koniec z tym! Wylatujesz!!!.....Rany, przecie¿ to ona jest  naczeln¹...- przyp. reszty red.).

Qczyna

przeczytane w Cogito:
"Samobójstwo jest punktem zwrotnym

w ¿yciu Kordiana"
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dla W.N. (tylko meteor?)
Motto:
Taki w zarysie, choæ jeszcze bardziej
pozbawiony celu i znaczenia, jest œwiat,
w który Nauka ka¿e nam wierzyæ.
Poœród tego œwiata, jeœli w ogóle
gdziekolwiek, nasze idea³y musz¹ sobie
znaleŸæ schronienie. To, ¿e cz³owiek jest
wytworem przypadków, z którymi nie
wi¹¿e siê ¿adna wizja koñca, ¿e jego
pochodzenie, rozwój, nadzieje i lêki, jego
uczucia i wierzenia s¹ zaledwie
wynikiem przypadkowych zderzeñ atom-
ów; ¿e ani ogieñ, ani bohaterstwo, ani
bogactwo myœli i uczuæ nie zachowaj¹
¿ycia po œmierci; ¿e przeznaczeniem
wysi³ków wszystkich wieków, ca³ego
poœwiêcenia, wszystkich natchnieñ i
olœnieñ ludzkiego geniuszu jest zag³ada
wraz ze œmierci¹ Uk³adu S³onecznego;
¿e ta ca³a œwi¹tynia ludzkich osi¹gniêæ
musi nieodwo³alnie zostaæ pogrzebana
pod szcz¹tkami Wszechœwiata – wszys-
tko to, jeœli nawet nie bezdyskusyjne, jest
niemal tak pewne, ¿e ¿adna filozofia,
która to odrzuca nie mo¿e siê utrzymaæ.
Tylko odwo³uj¹c siê do tych prawd, tylko
na mocnym fundamencie rozpaczy,
mo¿na bezpiecznie zbudowaæ mieszkanie
duszy.

Bertrand Russel

*    *    *

Life it seems, will fade away...
W potoku zasuszonych, gêstych myœli
zanurzy³em sw¹ spragnion¹
odpoczynku twarz.
Drifting further every day...
Najwy¿sze napiêcie duszy rozsadza³o
m¹ jaŸñ.
Getting lost within myself...
Ucieczka? – Zako³ata³o to, co dawniej
zwa³o siê sercem, a dzisiaj nawet nie
zas³ugiwa³o na miano miêœnia
Nothing matters, no one else...
Bataliony k³amstw rozbija³y siê
szeregami o zaciekle broni¹cego swoich
posiad³oœci najwiêkszego k³amstwa –
Systemu
I have lost the will to live...
K³amstwo podniesione do nieskoñc-
zonej potêgi – tak jakby wszystkie alefy
i continua nie wystarcza³y do opisu
z³o¿onoœci wewnêtrznego chaosu
Simply nothing more to give...
Dusza?... Kiedy ostatni raz wierzy³em,
¿e to s³owo ma jakiœ sens?...
There is nothing more for me...

Jest tylko biologiczna implementacja
matematycznego modelu sieci neu-
ronowej
Need the end to set me free...
Pustka. Œwiadomoœæ – obalona przez
cybernetykê. Nicoœæ.
Things are not what they used to be...
Siêgn¹³em pamiêci¹ do czasów, zanim
Zrozumia³em, i odnalaz³em przeraŸliwy
ból, jakby wszystkie nienaoliwione
zawiasy œwiata sprzysiêg³y siê przeci-
wko tym resztkom, jakie stanowi³em
Missing one inside of me...
Szczêœcie poprzez nieœwiadomoœæ
Deathly lost, this can’t be real...
B³ogos³awieni ci, którzy nie widzieli, a
uwierzyli
Cannot stand this hell I feel...
Stare s³owa – tu nagle nabra³y nowego,
proroczo prawdziwego, znaczenia:
b³ogos³awieni nieœwiadomi, bowiem nie
cierpi¹ zawieszeni w nicoœci...
Emptiness is feeling me...
Bezw³ad i chaos natê¿a³y siê.
To the point of agony...
Znienawidzona dodatnia druga pochod-
na bólu po czasie...
Growing darkness taking down...
Nie ma wyjœcia z pustki Prawdy
Ostatecznej: nic nie ma wartoœci, nie
istniej¹ ¿adne cele, egzystencja nie ma
sensu, a ka¿de podjête dzia³anie jest z
obiektywnego punktu widzenia – œmier-
ci Planety, S³oñca, Wszechœwiata –
bezcelowe.
I was me, but now he’s gone...
Wszystkie postanowienia zabite w zaro-
dku poprzez œwiadomoœæ faktu, i¿ s¹
jedynie wytworem stê¿enia neurotrans-
miterów w mózgu.

I ten wypruwaj¹cy wnêtrznoœci œmiech
Heisenberga i Schrödingera...

No one but me can save myself, but it’s
too late
Now I can’t think, think why I should
even try

Yesterday seems as though it never
existed
Death Greets me warm, now I will just
say goodbye

Nie zakoñczy³em jednak tego bezsen-
sownego procesu mojej nihil-egzys-
tencji. Zwyciê¿y³y resztki dawnego
“ja”, nadzieja, a mo¿e jej prawdziwa
twarz – zwierzêcy instynkt samoza-

chowawczy.

Siêgn¹³em po chemiê...

Rysieq

P.S. Dziêkujê Juriemu za Wilder Wein –
przy nim ten tekst powstawa³. Dziêkujê
te¿ Illegalowi za artyku³ w SK19
(III.96). Teksty anglojêzyczne to tekst
utworu Fade to black zespo³u Mettalica

Das Ende

Co to jest
szpan?

Szpan, to zgodnie z definicj¹
niektórych nauczycieli pochod-
na sarmatyzmu. Niestety brak
uœciœlenia po jakiej zmiennej jest
to pochodna prowokuje mnie do
poni¿szych rozwa¿añ.

Zgodnie z definicj¹ szpan jest
pochodn¹. Jednakowo¿ nie jest
pochodn¹ cz¹stkow¹, co
równie¿ wnioskujê z definicji,
st¹d sarmatyzm jest funkcj¹ jed-
nej zmiennej i nie mo¿e opisy-
waæ np. jego rozk³adu na
p³aszczyŸnie czy kuli. Pewne
jest, ¿e w pewnym
wyró¿nionym kierunku, wyz-
naczonym przez wektor, zwany
umownie wektorem Paska,
szpan a wiêc i zmiana sarmatyz-
mu jest zerowa. Takie obszary
nazywamy ekwiszpanowymi.
Zauwa¿my, ¿e dla ró¿nych kra-
jów otrzymujemy ró¿ne wartoœ-
ci sarmatyzmu. St¹d sarmatyzm
jest niezale¿ny od czasu. Aby
udowodniæ, ¿e gradient sar-
matyzmu jest to¿samy z e
szpanem, wystarczy pokazaæ, ¿e
sarmatyzm jest ci¹g³y.
Pokazujemy to przez zaprzecze-
nie: za³ó¿my istnienie punktu
nieci¹g³oœci. Sarmatyzm jest
tam nieró¿niczkowalny, czyli
nikt nie szpanuje. Sprzecznoœæ.

PEBE

Zagadka
Czy autor powy¿szego artyku³u jest
z profilu mat -  hum czy hum - mat ?
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Koncert 
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