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Witajcie, ho, ho! Jak tam
przedœwi¹teczne przygotowania?
Prezenty, pierogi i zapastowane pod³ogi?
A mo¿e bieganie po supermarketach,
wertowanie œwi¹tecznego wydania
“Tiny” i ogl¹danie bo¿onarodzeniowych
superprodukcji w kinie? W sumie – co
kto woli. 

W i e c i e ,
co? Fajnie,
¿e jest tak
ciep³o i w
ogóle, ale ja
chcê œniegu!
D u u u u ¿ e
biaaaaa³e p³atki! Zamarzniêta woda,
któr¹ mo¿na wrzuciæ komuœ za koszulê i
natrzeæ nos i przykleiæ do ucha i......
W³aœciwie wszystko jedno, co jeszcze,
bo i tak œniegu jak nie by³o tak nie ma.

A tak poza marniuchn¹ pogod¹ i
zbli¿aj¹cym siê Bo¿ym Narodzeniem
(mam nadziejê, ¿e nie  tak kiepskim, jak

towarzysz¹ca nam aura), chcê Wam
jeszcze napisaæ, ¿e ten numer jest
pewnego rodzaju zakoñczeniem. Po pier-
wsze – roku 2000, po drugie – ostatniego
tysi¹clecia, a po trzecie – pierwszego
semestru klas czwartych (hura!). Ale to
jeszcze nie wszystko. Numer dziesi¹ty

koñczy towarzysz¹ce nam od pocz¹tku
istnienia Anytena przygody Yo³ki Po³ka
oraz znanych Nam od trzech numerów
przyjació³: Gertrudy, Bronchildy,
Krzysia i Wojciecha. Ta gazetka jest
równie¿ finiszem  pierwszej dziesi¹tki
numerów. 

Ale tak, jak po pierwszym stycznia

zaczniemy liczyæ trzecie tysi¹clecie i
drugi semestr czwartych klas, tak samo
pojawi¹ siê kolejne czêœci Anytena!
Oczywiœcie bêdzie tak wtedy, kiedy
wesprzecie nas textami. Po raz dziesi¹ty
powtarzamy: Towarzysze, bez WAS
Anyten przepadnie!

I tym optymistycznym akcentem
koñczê œnie¿ny wstêpniak (przynajmniej
niech on bêdzie zimno-puszyœcie-bia³y).
Aha, i mam nadziejê, ¿e mimo tego, ¿e
jest on ostatnim, jaki piszê w tym roku,
ten fakt nie oznacza, ¿e bêdzie on ostat-
nim w moim ¿yciu. Byle dalej!

Qczyna

Wstêpniak Œnie¿ny

PODZIÊKOWANKA ODREDAKCYJNE DLA NASZYCH SUPERBOHATERÓW:
• Prof. Natorfowi za poœrednictwo miêdzy nami i kserem,
• 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...).

• Nadchodzi koniec roku i koniec tego
tysi¹clecia (niektórzy twierdz¹, ¿e
koniec œwiata równie¿). 1stycznia
2001r. (poniedzia³ek) rozpoczyna siê
XXI wiek. Poza tym wszyscy s¹
szczêœliwi (oprócz tych, którzy s¹
nieszczêœliwi), pierwszy œnieg ju¿
spad³ (i tyle go widziano). Ogó³em jest
pozytywnie.

• Nadchodz¹ œwiêta (pamiêtajcie o
prezentach). W pi¹tek (22 XII) idziemy
ostatni raz w tym tysi¹cleciu do szko³y.
Od œrody (20 XII) s¹ organizowane
ró¿ne wystêpy przedœwi¹teczne:
20 XII (œroda) – “Czekaj¹c na...” godz.
14.45 miejsce:K2
21 XII (czwartek) – jase³ka godz.14.20

22 XII (pi¹tek) – po 6 lekcjach (skró-
conych do 35 min.) na sali gimnasty-

cznej odbêdzie siê szkolna wigilia
Do szko³y przychodzimy (jeœli bêdzie
siê w stanie przyjœæ) we wtorek (2 I
2001r.).

• Œroda to ostateczny termin
wystawiania ocen semes-
tralnych klas IV. Z tego
powodu ju¿ na pocz¹tku
ostatniego tygodnia szko³y
mo¿na by³o s³yszeæ:

- “Umiesz historiê?”
- “Jak¹ historiê? Przecie¿ za

tydzieñ œwiêta.”
• Ostateczny termin wystaw-

iania ocen semestralnych
klas nie-IV up³ywa 12 I
2001r. (pi¹tek).

• Klasyfikacje klas nie-IV
przypadaj¹ na dni 16-17 I
2001r. (wtorek, œroda).
Prawdopodobnie w tych
dniach lekcje bêd¹ skró-
cone (oczywiœcie do 35

min.).
• Zebrania semestralne klas nie-IV

odbêd¹ siê 18 I 2001r. (czwartek).
• Ferie zimowe w tym roku zaczynaj¹ siê

wczeœniej (20 I 2001r. - sobota), ale te¿
koñcz¹ siê wczeœniej (4 II 2001r. -
niedziela).

To wszystko w tym roku. ¯yczê wam
Mery Christmasów i sza³owo-super-
owego Sylwka. Bawcie siê dobrze!

Sawik

Co w szkole ππszczy?

Autorem wystroju graficznego
tego numeru jest:

Adam “Juri” G¹siewicz

Autorzy tekstów i nie tylko do
tego numeru:

Sylwia Golañska
Katarzyna Wysocka

Marta Gawinek
Magda Szleszyñska

Witek Za³oga
Maciek Rojek

Filip K. 3d
Magda "magdóha" Rogowska

Micha³ "Misiek" Drozd
Ryszard "Rysieq" Kostecki
Pawe³ "Pavlo" Lubowiecki

£ukasz "Markurzyñski" Wiêch
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Mam w Hoffmanowej kolegê. Kolega
ten jest (ju¿ teraz!) zagro¿ony nie
zdaniem, a w konsekwencji opuszcze-
niem szko³y. Pomijaj¹c ewidentnie
irracjonaln¹ niechêæ jednego z nauczy-
cieli do mojego kolegi (notabene z tego¿
przedmiotu kolega ma zapowiedziane
nie zdanie), ma on wœród Grona
Pedagogicznego ogólnie kiepsk¹ opiniê.

Problemem mojego kolegi jest to, i¿
ma problemy z koncentracj¹, przez co,
mimo, i¿ jest inteligentny, nie potrafi siê
uczyæ. Có¿... okazuje siê, niestety, ¿e dla
wielu nauczycieli jedynym wyz-
nacznikiem okreœlaj¹cym ucznia s¹ jego
oceny + zachowanie na lekcji... I dlatego
mój kolega ma nie zdaæ, a w konsek-
wencji opuœciæ szko³ê...

Pomijam ju¿ to, ¿e sama instytucja
“usadzania” na drugi rok jest nieefekty-
wna – w wiêkszoœci znanych mi osób,
które nie zda³y, nie wywo³a³a ona
jakichkolwiek mierzalnych zmian w
podejœciu do nauki. Zreszt¹ nie ma co
walczyæ w tej materii z wiatrakami – sys-
tem jest jaki jest. Natomiast nawet w
ramach najbardziej kretyñskiego i idioty-
cznego systemu mo¿na staraæ siê dzia³aæ
z korzyœci¹ dla innych***.

Ocenianie cz³owieka po ocenach to
bzdura! Sam mia³em w drugiej klasie z
fizyki na semestr 2+, a skoñczy³em z 6
na maturze i na Wydziale Fizyki UW. I
wcale nie zm¹drza³em – po prostu
nauczy³em siê uczyæ. Wiem tylko, ¿e

wówczas, poœrodku II klasy, prawie
wszyscy nauczyciele ju¿ mnie “skreœlili”
– w³aœnie po ocenach. Prawie... – dwie
osoby nie zw¹tpi³y we mnie i to czêœ-
ciowo dziêki nim czytacie te s³owa.
Wielu nauczycielom nie zale¿y jednak
na rozwoju s³abszych uczniów...

Wiem, ¿e nauczyciele ucz¹
kilkudziesiêciu do dwustu uczniów w
klasach 30 osobowych, ¿e maj¹ wyczer-
puj¹c¹ psychicznie pracê, kiepsk¹ p³acê,
ileœ tam klasówek do sprawdzenia na
wczoraj, etc., i w tym wszystkim trudno
jeszcze zdobyæ siê na indywidualne
podejœcie do uczniów. Ale... co w takim
razie, jasny gwint, jest celem szko³y?!

S¹dzê, ¿e szko³a przede wszystkim
powinna uczyæ tego, jak siê uczyæ, a
dopiero póŸniej wt³aczaæ umiejêtnoœci, a
na koñcu wiedzê. Je¿eli szko³a nie
potrafi pomóc tym najs³abszym*, znaczy
to, i¿ nie spe³nia swoich celów. Tak
naprawdê to sukces szko³y nie jest
funkcj¹ iloœci wybitnych uczniów – ci
prawie zawsze s¹ wybitni i bez niej
(przed ni¹, poza ni¹). Szko³a powinna
umieæ oddzieliæ spoœród uczniów otrzy-
muj¹cych kiepskie oceny tych, którzy
nie potrafi¹ siê uczyæ, od tych, którzy s¹
s³abi intelektualnie i pomóc tym pier-
wszym****.

A je¿eli nie?... To cieszmy siê wszys-
tkimi osi¹gniêciami szko³y, klymatem,
pozycj¹, tradycj¹, blablablaycj¹***** –
ale tak naprawdê my – ludzie, którym

zale¿y – przegramy.

Ryszard Kostecki

P.S.
“A psycholog szkolny?” – w zamierze-

niu instytucja zwalniaj¹ca nauczyciela z
obowi¹zku (moralnego**, bo chyba nie
prawnego) zajmowania siê osobowoœci¹
ucznia? Heh... Czy¿by nie by³
skuteczny?... Pozostawiê sprawê bez
komentarza.

* najs³abszym = nie potrafi¹cym siê
uczyæ. Oczywiœcie ludzi, którzy nie chc¹
siê uczyæ w zakresie serwowanym przez
szko³ê to ju¿ nie dotyczy.

** zak³adaj¹c, i¿ nauczyciel posiada
statutowo pewien system moralny (czyli
wewnêtrznych norm warunkuj¹cych
zachowanie zewnêtrzne) zawieraj¹cy
komponent pomagania s³abszym.

*** oczywiœcie, je¿eli siê chce.
Historia jest pe³na takich przyk³adów,
wiêc nie bêdê rzuca³ bana³ów.

**** w moich ustach, jako starego
ateisty, to brzmi dziwnie, ale gdzieœ jest
napisane, i¿ Pan cieszy siê bardziej z jed-
nego nawróconego grzesznika ni¿ z iluœ-
tam uczciwych.

***** oczywiœcie nie negujê tego
wszystkiego, w koñcu jestem za¿y³ym
fanem Hoffmanowej, ale...

Wspania³a Szko³a?

W jedn¹ z grudniowych sobót
wybra³em siê do kina na nowy film
Kevina Smitha “Dogma”. Jest to re¿yser
odpowiedzialny za takie produkcje jak
“Clerks - Sprzedawcy” i “W pogoni za
Amy”. W najnowszym filmie w doœæ
luŸny sposób potraktowa³ chrzeœcijañski
mistycyzm i problem odwiecznego kon-
fliktu Dobra i Z³a. Walka tym razem roz-
grywa siê w New Jersey pod koniec XX
wieku.

G³ówna bohaterka Bethany, grana
przez Lindê Fiorentino, jest kobiet¹
skrzywdzon¹ przez ¿ycie. Jej modlitwy
nie zosta³y wys³uchane, w¹tpi w dobroæ
Boga. W jednej z chwil zw¹tpienia przy-
bywa do niej serafin Metathron - g³os
Boga (Alan Rickman). Obarcza j¹ misj¹,
od której zale¿eæ bêdzie istnienie
wszechœwiata. Zagro¿eniem s¹ dwaj
anio³owie renegaci, skazani na wieczn¹

tu³aczkê,  którzy poprzez totalne roz-
grzeszenie chc¹ wróciæ do Nieba. Nie
wiedz¹, ¿e podwa¿y to podstawowy dog-
mat: bo¿¹ nieomylnoœæ. Beth nie bêdzie
jednak osamotniona w walce, pomo¿e jej
para nietypowych proroków Jay i Cichy
Bob, muza Serendipity (Salma Hayek) i
trzynasty, czarny aposto³ Rufus (s³ynny
amerykañski komik Chris Rock).

“Dogma” nie jest zwyk³¹, typow¹
komedi¹. To surrealistyczna i
pe³na wyobraŸni
“bajka dla
d o r o s ³ y c h ”
op³ywaj¹ca w dzikie
pomys³y, fantasty-
czne idee i
m e g a œ m i e s z n e
postaci. Smith jed-
noczeœnie fantazjuje na temat zwi¹zków,
konfliktów oraz stylu ¿ycia Istot

Niebiañskich, które okazuj¹ siê byæ
równie zamieszane w przyziemne absur-
dy jak ludzie i rozwa¿a tajemnice egzys-
tencji.

Dodatkowym powodem, dla którego
warto obejrzeæ ten film jest to, ¿e
zatrz¹s³ on œrodowiskiem amerykañskich
konserwatystów. Smith nie tylko
twierdzi, ¿e Bóg jest kobiet¹ (Alanis
Morisette) i ¿e Chrystus by³ czarny.
Oskar¿a tak¿e pó³-serio, i¿ Koœció³ zatai³
osiemnaœcie lat z ¿yciorysu Chrystusa i
informacje o jego rodzeñstwie. Filmy
kontrowersyjne zwykle s¹ ciekawe i
inspiruj¹ce, a “Dogma” nie odbiega od
tej regu³y. Najwa¿niejsze, to móc nieza-
le¿nie od œwiatopogl¹du wyluzowaæ siê,
œmiaæ siê i zapomnieæ o sztywnych dog-
matach.

HASTA LA VICTORIA!
Maciek Rojek

Trochê kultury! 
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By³ piêkny jesienny dzieñ, s³oñce ju¿
dawno wzesz³o nad drzewami, a
zwierzêta zaczê³y codzienne zajêcia. Las
têtni³ ¿yciem, o ile¿ po¿yteczniejszym i
bogatszym, ni¿ to ludzkie, nêdzne ¿ycie.
Polana w g³êbi lasu by³a pusta; poza
ma³ymi owadami nie by³o na niej
¿adnego ¿ywego ducha. Na skraju
polany sta³a obdarta cha³upa, bez okien i
ze spróchnia³ymi drzwiami. Z komina
wydobywa³ siê szary ob³oczek dymu.
Youki stan¹³ przed chatk¹, zastanawiaj¹c
siê, co dalej zrobiæ. Dziwny niepokój
nachodzi³ go na sam¹ myœl wejœcia do
tego domu. W koñcu prze³ama³ ostate-
cznie strach i post¹pi³ do przodu ...

# # #
W ciemnym pomieszczeniu prawie w

ogóle nie by³o mebli, z wyj¹tkiem
starego tapczanu w prawym rogu ko³o
kominka. Z sufitu zwisa³y podarte
szmaty, pewnie po to, aby wype³niæ dzi-
ury w popsutym dachu. Przed
kominkiem sta³ cz³owiek. Jego przygar-
biona postaæ zdawa³a siê trwaæ w tym
bez ruchu od wieków. Mia³ szar¹, mocno
zniszczon¹ twarz, Youki odniós³
wra¿enie, ¿e zamiast mê¿czyzny, jest to
zwyk³y cieñ puszczany przez szmaty.
Cz³owieczek odwróci³ g³owê w stronê
Youki Pouka i z prawie niewidocznym
uœmiechem, spojrza³ mu w oczy.
Ch³opcu siê zdawa³o, ¿e staruszek czyta
w jego duszy i opanowa³o go nieznane
uczucie wstydu. Chcia³ zamkn¹æ swoje
myœli, wytê¿y³ umys³, ale starzec to
zauwa¿y³ i znowu siê uœmiechn¹³.

# # #
“Witaj Youki, czeka³em na ciebie, bo

wiem, ¿e mnie szuka³eœ” – Youki
us³ysza³ w swojej g³owie jakiœ g³os i
poczu³ natarczywy ból. Ale starzec nie
rusza³ ustami. “Co siê dzieje, kim
jesteœ?”, spyta³ swych myœli. “Jeszcze
siê nie domyœlasz? Rozczarowujesz
mnie ch³opcze...”

- Rulez. – wyszepta³ Youki. “Zgadza
siê”, ból stawa³ siê coraz bardziej
nieznoœny. 

- Przestañ, proszê.
“Myœla³em, ¿e siê nie boisz bólu”, g³os

wy³agodnia³, a nieznoœne uczucie
minê³o. Youki dopiero teraz zauwa¿y³, ¿e
od staruszka bije coraz to silniejsza
poœwiata, a on sam zaczyna jakby siê
unosiæ.

- Jesteœ czarodziejem? – spyta³ Youki.
Nie tak wyobra¿a³ sobie Ruleza.

- Czarodziejem? – Rulez po raz pier-

wszy odezwa³ siê swoim g³osem – tak
zwani czarodzieje s¹ gatunkiem
wymar³ym. Zginêli œmierci¹ naturaln¹.

- To niemo¿liwe, czarodzieje przecie¿
od dawna s¹ popularni.

- A kiedyœ byli ca³kiem popularni, bo
znali tajn¹ wiedzê, tê ich magiê. Ale dziœ
nie ma ju¿ magii, wiêc nie ma ju¿ czaro-
dziejów. Ich miejsce zajêli oszuœci, tak
zwani biznesmeni, bankierzy, naukowcy
i informatycy. Magiê wypar³a nauka i
pieni¹dz. Teraz nic nie jest ju¿ magiczne,
tylko tanie lub drogie, odkryte lub niez-
nane, zbadane doœwiadczalnie lub
wyprowadzone teoretycznie. Ludzi
chyba ju¿ nic nie uratuje. – zasêpi³ siê po
ma³ej przerwie starzec -  Ca³a nadzieja w
tym, ¿e któregoœ dnia osi¹gn¹ kraniec
swojej wiedzy, a wtedy znów wróci
magia.

# # #
Na dworze zaczyna³o zmierzchaæ,

przez ma³e okna wpada³o coraz mniej
œwiat³a, a pomieszczenie wype³nia³

p ó ³ m r o k .
Youki z tru-
dem widzia³
rysy starca,
który teraz
j e s z c z e
b a r d z i e j
s p r a w i a ³
w r a ¿ e n i e

cienia. Ogieñ w kominku powoli
dogasa³, wiêc Rulez dorzuci³ trochê
drwa. Da³o to odrobinê ciep³a i jasnoœci,
Youki poczu³ siê raŸniej. Staruszek od
d³u¿szego czasu nic nie mówi³, tylko
siedzia³ milcz¹cy i wpatrywa³ siê w
ciemne okno. Ch³opak zaœ zastanawia³
siê, co ma powiedzieæ Rulezowi, bo
przecie¿ po tylu trudach w koñcu go
odnalaz³. Zdawa³o mu siê, ¿e Rulez wie
o wszystkim, co Youki nosi³ w sercu. 

- Tak, mój drogi – zacz¹³ Rulez –
dotar³eœ do koñca swej drogi i kogo
zasta³eœ? Starca. A co dalej? Nie mogê ci
pomóc rozwi¹zaæ problemów, sam siê
nauczy³eœ z nimi walczyæ. A mi³oœæ –
Frania nie jest jedyn¹ kobiet¹ na œwiecie,
s¹ inne, ale i to ju¿ wiesz. Podró¿ poz-
woli³a ci trzeŸwiej spojrzeæ na ¿ycie i na
otaczaj¹cych ciê ludzi. Zerwa³eœ ze
wszystkimi kontakt, chc¹c nie chc¹c.
Twoi przyjaciele okazali siê ma³ymi
postaciami w twojej smutnej historii,
niczym bohaterowie kiepskiej powieœci.
A twoje ¿ycie i twoja przysz³oœæ, no có¿,
nie zapisana karta – co tylko chcesz. –

uœmiechn¹³ siê nieznacznie i bardzo
s³abo zmêczony ju¿ staruszek.

# # #
Tej nocy Rulez porzuci³ pow³okê star-

ca. Ostatni jego uczeñ przeszed³ drogê
czerstwoty totalnej. Jego pobyt na tym
nêdznym œwiecie dobieg³ koñca. Nic nie
móg³ dla niego zrobiæ. Ludzie w swych
egoistycznych skorupach odrzucili jego i
ofiarowana im pomoc. “Ha! Myœl¹, ¿e s¹
coœ warci, zamkniêci na tej ma³ej
planecie w samym koñcu wszechœwiata.
¯egnaj Youki...” B³êkitna poœwiata przez
chwilê unosi³a siê nad chatk¹ staruszka...

# # #
Youki mia³ dziwny sen, pierwszy raz

od d³u¿szego czasu œni³ mu siê ojciec.
Patrzy³ na niego, jak na trzyletnie
dziecko bawi¹ce siê klockami.
Uœmiecha³ siê dumnie. Youki chcia³ mu
coœ powiedzieæ, przytuliæ siê do niego,
ale on wsta³ i zacz¹³ odchodziæ. Potem
pojawi³a siê matka Youki Pouka i
chwyci³a mê¿a za rêkê. Jeszcze raz spo-
jrzeli na syna i czule siê uœmiechnêli.
“Ty teraz jesteœ spadkobierc¹ Ruleza.
Tatuœ i mamusia licz¹ na swojego
syneczka”. Nagle ich twarze zaczê³y siê
zmieniaæ, starzeæ, niszczeæ. W koñcu
oboje odeszli – umarli zostawiaj¹c swoje
dziecko na pastwê ludzi – psów, którzy
wyroœli w tej chwili spod ziemi. Wtem
obraz siê zmieni³, a Youki znalaz³ siê w
lesie. Sta³ i patrzy³ na œciête drzewo,
drzewo odciête od swoich korzeni, jak
on od swojej przesz³oœci ...

ππ
* * *

Youki sta³ na œrodku jakiejœ polany i
nie móg³ zrozumieæ jak siê tu znalaz³.
Wiedzia³ jedno, ca³a ta historia strasznie
go wnerwia³a. W ogóle od rana bola³ go
brzusio i chcia³o mu siê kupkê.

- Chce mi siê kupkê – powiedzia³ sam
do siebie.

- To wal, stary, byle nie na mnie –
odpowiedzia³ mu g³os z do³u.

- Jejku, kto to?
- To ja, twój dawny towarzysz Czubek

– odpar³ grzybek.
- Ale ja ciê zjad³em dawno temu.
- Zd¹¿y³em siê rozmno¿yæ, no wiesz

przez zarodniki, he he.
- Ta – Youki zdepta³ natrêta – przykro

mi.

Rozdwojenie – równoleg³y œwiat Youki Pouka,
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* * *
W tym momencie Youki przerzuci³

kana³.
- Hej, ogl¹da³em ten film! –

powiedzia³ autor.
- Zawsze ogl¹dasz w³asne g³upoty.
- Zawsze. A ty nie musisz byæ taki

z³oœliwy.
- Wiem, ¿e nie muszê – odpar³ obojêt-

nie Youki Pouki.
- No wiêc?
- No wiêc nudzi mi siê ta twoja histo-

ria. Mam ochotê zrobiæ ci psikusa i
pozbyæ siê twojego g³ównego bohatera. 

- Dlaczego?
- Tak, by zadrwiæ z naiwniaków,

którzy wierz¹ w szczêœliwe zakoñczenie
twojej opowieœci.

Autor przestraszony spojrza³ na drewn-
ian¹ kuk³ê, na jej ma³e nó¿ki, grubiutki
brzuszek i du¿¹ g³ówkê. Youki Pouki

strzeli³...
* * *

Autorowi ostatni raz przelecia³y przed
oczami wszystkie sceny z koñcz¹cego
siê w³aœnie ¿ycia. Jeszcze raz spojrza³
wstecz. Wszystko widzia³ z podwójnej
perspektywy – swojej i Youka. Ale teraz
nareszcie znowu by³ sam, bo cz³owiek,
gdy rodzi siê i umiera jest ca³kowicie
sam... Tu¿ przed zaœniêciem pomyœla³ o
Ojcu i siê nawróci³. Ostatnia ³za sp³ynê³a
mu po policzku. 

* * *
Na pogrzeb autora nikt nie przyszed³.

Byli tylko ksi¹dz i stró¿ cmentarza.
Ksi¹dz odprawi³ mszê ¿a³obn¹, z stró¿
po³o¿y³ na grobie autora star¹, popsuta
lalkê, o g³upim imieniu...

* * *
Youki opuszcza³ to miejsce. Zostawia³

tu cz¹stkê samego siebie, swoje wspom-

nienia. Przenosi³ siê gdzie indziej, mo¿e
tam spotka go coœ nowego. O to miejsce
jednak by³ spokojny, bo jak ktoœ kiedyœ
powiedzia³: “Pieœñ bohaterów
rozbrzmiewa siê echem w czynach
nastêpnych pokoleñ”

Y.P.

Koniec

* * *
Szczególne podziêkowania chcia³bym

z³o¿yæ Qczynie za jej nieocenion¹
pomoc, okazan¹ Youkiemu w jego
najtrudniejszych chwilach, Rysiowi za
“bezprzyczynowe” zauwa¿enie
Youkiego oraz wszystkim tym, którzy
pomimo wszystko ci¹gle s¹ przy mnie. 

Pavlo AA.

czyli legenda nudnego cz³owieka.

Wszystko zaczê³o siê od klocków.
Youki poczu³ ich woñ – i to by³o jego
pierwsze wra¿enie z tego œwiata. Drugim
by³ ból, bowiem sznurki, na których
zwisa³ z r¹k autora, wpija³y siê mu w
koñczyny. A mo¿e to Youki poci¹ga³ za
sznurki?...

...pierwsze trzy czêœci Historii p i po³
klocka utrzymane s¹ w doœæ humorysty-
cznym nastroju przeplatanym dawkami
filozofii. Czêœæ czwarta jest ju¿ inna. Jest
to Historia Ruleza, w której postacie
wydostaj¹ siê spod panowania autora (a
mo¿e to my siê dopiero wtedy o tym
dowiadujemy?), tworz¹c coraz wiêkszy
chaos zmierzaj¹cy do... zakoñczenia
wyrywaj¹cego z czytelnika metafizyczne
flaki razem z (równie metafizycznym)
mózgiem. Dalej przychodz¹ Nowe
Przygody, gdzie przygód wielu nie ma,
s¹ zaœ za to skomasowane mistyczne
przemyœlenia... rozbite o groteskowoœæ

Henia. Dziêki temu jednak ju¿ czuæ
zapach nastêpnej przygody, gdy wtem...
autor wbija czytelnikowi nó¿ w têtni¹ce
czerwon¹ krwi¹ serce i zmienia znów
wszystko – ³¹cznie ze stylem samej
opowieœci, przechodz¹c do fantastycznej
Bardziej Prawdziwej Historii. Ta nagle –
a mo¿e w³aœnie nie nagle? – urywa siê i
nastêpuje Rozdwojenie...

...Youki z Bardziej Prawdziwej Historii
jest kim innym, ni¿ Youki z Czêœci pier-
wszej Historii ? i pó³ klocka. Autor te¿ –
zmienia swój styl, gatunek dzie³a –
razem z nim, w nim, przez nie... Autor i
Youki ewoluuj¹. Ich w¹tki nieustannie
przeplataj¹ siê, aby w koñcu, w
Rozdwojeniu – paradoksalnie – spleœæ siê
w jeden w¹tek. Marionetka zabija mis-
trza. Odchodzi razem z nim...

...w spirali czasu i miejsc ³¹czy i pl¹cze
siê wszystko: Youki, Frania, Rulez, Sub

Siur, Zaj¹c, Henio, Autor, Starzec,
Klocek, Czub, Pila,... – postacie realne i
fantasmagoryczne zarazem...

...naiwni mogliby s¹dziæ, i¿ Youki
Pouki to dramat romantyczny – traktuje
o mi³oœci, ma atektoniczn¹ kompozycjê,
strukturê otwart¹, etc. To zbyt p³ytkie
ujêcie. Youki Pouki to prekursor nowej
sztuki, pisanej przez du¿e U: sztUki
Psychodelicznej czucia i myœli, wszys-
tkiego i niczego, koñca i pocz¹tku.
Trójg³owej bestii po¿eraj¹cej swój ogon i
krzyku upadaj¹cej w otch³añ samej
siebie ludzkoœci... To powieœæ o nas!

...czy s³yszysz, jak grudki ziemi
sypanej przez grabarza uderzaj¹ o trum-
nê autora?....

Rysieq

Pos³owie do Youki Pouka

Yo³ki Po³ki towarzyszy³ nam od dawna. Jego przygody goœci³y w Anytenie ju¿ od “ho ho” (to taki przedzia³ czasowy)!
Bohaterami opowieœci Paw³a by³y osoby nam znane, te same, które mo¿esz spotkaæ na szkolnym korytarzu. Ju¿ to nadawa³o jego,
mo¿na powiedzieæ powieœci, charakterystycznego klimatu. Dodaj¹c jeszcze specyficzny humor, który nie wyklucza³ obecnoœci
filozoficznych podtekstów, sukcesywnie tworzy³ supertekst doskona³y. Przez te numery widaæ by³o transformacjê, dojrzewanie
pogl¹dów. 

Wielkie dziêki, Pavlo, za to opowiadanie! Mam nadziejê, ¿e da³o ono tyle domyœlenia naszym czytelnikom, ile mnie (a by³o
tego du¿o). 

Qczyna

Pos³owie, czy coœ w tym rodzaju
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List osoby poszkodowanej w wypadku
przy pracy, nades³any do zak³adu ubez-
pieczeñ jako odpowiedŸ na proœbê o
udzielenie bli¿szych informacji doty-
cz¹cych okolicznoœci wypadku:

Szanowni pañstwo!
W raporcie z wypadku jako przyczynê

wypadku poda³em: “próba samodziel-
nego wykonania pracy”. W liœcie
stwierdzili Pañstwo, ¿e powinienem
podaæ pe³niejsze wyjaœnienie. S¹dzê, ¿e
poni¿sze szczegó³y bêd¹ wystarczaj¹ce.
Jestem z zawodu murarzem. W dniu
wypadku pracowa³em sam na dachu
nowego, trzypiêtrowego budynku. Kiedy
zakoñczy³em pracê, stwierdzi³em, ¿e
mam ponad 150 kilogramów cegie³
porozrzucanych woko³o. Zdecydowa³em
nie znosiæ ich na dó³ pojedynczo, lecz
spuœciæ je na dó³ w beczce, u¿ywaj¹c
liny na bloku przytwierdzonym do
œciany na trzecim piêtrze budynku. Po
zabezpieczeniu liny na dole wszed³em na
dach i zawiesi³em na niej beczkê
za³adowana ceg³ami. Potem zszed³em na
dó³ i odwi¹za³em linê, a nastêpnie, trzy-

maj¹c j¹ mocno, zacz¹³em powoli
opuszczaæ 150-kilowy ciê¿ar.

W raporcie o wypadku napisa³em, ¿e
wa¿ê 80 kilogramów. Mo¿ecie sobie
Pañstwo wyobraziæ, jak du¿e by³o moje
zaskoczenie nag³ym szarpniêciem do
góry - straci³em orientacjê, nie puœci³em
jednak liny. Nie muszê dodawaæ, ¿e
ruszy³em do góry w raczej szybkim tem-
pie, po œcianie budynku. W po³owie
drugiego piêtra spotka³em siê z
opadaj¹c¹ beczk¹ - to t³umaczy pêkniêt¹
czaszkê oraz z³amany obojczyk.

Zwolni³em trochê z powodu beczki, ale
kontynuowa³em gwa³towne wci¹ganie,
nie zatrzymuj¹c siê, a¿ kostki mojej
prawej rêki nie wesz³y w blok. Na
szczêœcie pozosta³em przytomny i by³em
w stanie nadal trzymaæ mocno linê pomi-
mo bólu i ran.

W tym samym czasie beczka z ceg³ami
uderzy³a o ziemiê. W wyniku uderzenia
jej dno pêk³o, a zawartoœæ wypad³a.
Pozbawiona cegie³ beczka wa¿y³a ju¿
tylko 25 kilogramów. Przypominam, ¿e
ja wa¿ê 80 kilogramów, wiêc w tej sytu-

acji zacz¹³em gwa³townie spadaæ, i w
po³owie drugiego piêtra ponownie spot-
ka³em siê z beczka, która tym razem
wznosi³a siê do góry. W efekcie mam
pêkniête kostki i rany szarpane nóg.
Spotkanie to opóŸni³o mój upadek na
tyle, ¿e odnios³em mniej obra¿eñ przy
upadku na stos cegie³ -z³amane tylko
trzy ¿ebra.

Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e gdy
le¿a³em obola³y na ceg³ach, nie mog³em
wstaæ, ani siê poruszaæ, a ponadto przes-
ta³em trzeŸwo myœleæ i puœci³em linê.
Pusta beczka wa¿¹ca wiêcej ni¿ lina,
spad³a na dó³ i po³ama³a mi nogi.

Mam nadzieje, ¿e udzieli³em Pañstwu
wyczerpuj¹cych odpowiedzi potrzeb-
nych do zakoñczenia postêpowania w
mojej sprawie. Teraz ju¿ Pañstwo
zapewne rozumiej¹, w jakich
okolicznoœciach wydarzy³ siê mój
wypadek.

Zdoby³a: Magda  Szleszyñska

Uwaga na beczki

Sarkofag
Spojrza³ w twarz swego przeciwnika:

na jego twarzy jak zwykle by³ szyderczy
uœmiech. Zdoby³ siê na ostatni wysi³ek,
naprê¿y³ miêœnie rêki i... otworzy³ kole-
jny s³oik Uncle Ben’s. Mia³ ju¿ tego
dosyæ. Od miesi¹ca nie ¿ywi³ siê niczym
innym ni¿ Sosem Bolognese z
Pieczarkami. Na widok kolejnego s³oika
mia³ odruch wymiotny, ale wizja œmierci
g³odowej powstrzymywa³a go. Po
posi³ku poszed³ napiæ siê z hydrantu
(przeterminowane Beny uodporni³y go
na wszelk¹ chemiê w wodzie). Z
kieszeni wyci¹gn¹³ znienawidzone
podanie, które doprowadzi³o do tego, ¿e
teraz tu siedzia³. Po raz kolejny przeczy-
ta³ jego treœæ, przypominaj¹c sobie co
by³o napisane w ocenzurowanych miejs-
cach. “Nazywam siê Hieronim Pata¿als-
dfdsfsi  pracuje w elektrowni atomowej
Czarnoby, która parê lat temu ws³awi³a
siê niewielkim rozszczelnieniem. Jestem
murarzem i zajmujê siê zatykaniem
niewielkich dziur w sarkofagu, który
powsta³ by dalej siê nie rozszczelnia³o.
Nale¿ê do brygady “Œrednica 2 m” i
proszê o przeniesienie do armii do odd-
zia³u komandosów. S¹dzê, ¿e mam
odpowiednie kwalifikacje, gdy¿ podczas
mej pracy spotka³em siê ze wszystkim co

mo¿e lataæ, p³ywaæ, chodziæ po Ziemi i
nie tylko. Poniewa¿ w wiêkszoœci by³y to
istoty agresywne, nauczy³em siê z nimi
walczyæ go³ymi rêkoma. S¹dzê wiêc, ¿e
walka z innymi zwyk³ymi ludŸmi, w
dodatku z broni¹, nie stanowiæ bêdzie dla
mnie ¿adnego problemu. Jako przyk³ad
mogê podaæ dzieñ wczorajszy, kiedy to
zmierzy³em siê z 12 tonowym 5 g³owym
In¿ynierem Technicznym, który przedw-
czoraj bada³ poziom radioaktywnoœci.
Uda³o mi siê go pokonaæ w ten sposób,
¿e chwyci³em go za 3 mackê z lewej
strony 15 ramienia, przerzuci³em go
przez lewe ramiê i nabi³em na prêt zbro-
jeniowy wystaj¹cy z sarkofagu. Na
œwiadków tego czynu mam piêtnastu
przyjació³ z mojej brygady (szesnasty
zajmowa³ siê karaluchem biegaj¹cym
300 km/h). Za³¹czam tak¿e list pochwal-
ny od sekretarza elektrowni za
zamurowanie 500% tego co poprzedni
rekordzista zamurowa³ (aby siê wyrobiæ
w miesi¹c sam wybi³em kilka dziur i
porozbija³em te zamurowane przez
innych – to dowodzi tego, ¿e jestem te¿
sprytny i inteligentny). Oczekujê
odpowiedzi ble ble ble......” Rozwin¹³
nastêpn¹ karteczkê – jego pierwszy
raport z czasów gdy zosta³ wcielony do

grupy uderzeniowej wojsk ZSRR
“Przyznajê siê do pora¿ki w czasie
walki, ale sta³o siê tak z powodu, ¿e nie
mog³em znaleŸæ 15 rêki.....ble ble ble..”
Podczas nastêpnej walki z³apali go gdy¿
myœla³, ¿e przeciwnicy biegali 300 km/h.
Uciek³ z wiêzienia i z kraju. Zosta³
ochroniarzem w magazynie. Ale jego
pracodawcy nie byli zbyt uczciwi.
Sprzedawali przeterminowane produkty.
Pewnego dnia mia³ przyjechaæ sanepid,
wiêc w poœpiechu zamknêli magazyn.
On by³ wtedy na nocnym obchodzie. W
krótkofalówce s³ysza³ ich rozmowy o
tym gdzie zgubic klucz. Gdy zrozumia³ o
który klucz chodzi, to zgodnie z prawami
Murphiego wyczerpa³y siê bateria w
krótkofalówce.

Na kartki skapnê³a ³za. Rozejrza³ siê po
pó³kach: wszêdzie ta sama gêba. W jego
umyœle coœ strzeli³o. Po chwili rzuci³ siê
na pó³ki Rozbija³ wszystkie s³oiki które
widzia³. Ich przeterminowana zawartoœæ
rozla³a siê po azbestowej pod³odze i
zasz³a przedziwna toksyczna reakcja. 

Nastêpnego dnia rozpoczêto budowê
sarkofagu wokó³ magazynu.

Groch
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DODATEK HARCERSKI:

W tym roku po raz pierwszy zosta³y w
Mazowieckiej Chor¹gwi Harcerzy zor-
ganizowane rekolekcje tylko dla
wêdrowników (dla niewtajemniczonych
– harcerze w wieku 15-19 lat).
Postanowiliœmy skorzystaæ z zaproszenia
i, mo¿e niezbyt siln¹ liczebnie, ale na
pewno siln¹ duchowo i intelektualnie,
grup¹ pojechaliœmy do Miñska
Mazowieckiego, gdzie mia³y siê rzec-
zone odbyæ. By³o nas czterech: Junior,
Krzyœ, Kuba i ja, czyli Misiek.

Z miejsca zbiórki (dworca PKP)
udaliœmy siê tradycyjnym i nieza-
wodnym œrodkiem lokomocji
(pieszo) do miejsca noclegu
(Huta Miñska). Gdy tam dotar-
liœmy by³o po 21.

Rozpoczêliœmy nasze “trudne lekcje”
od wizyty w koœciele. Spotkaliœmy tam
po raz pierwszy ojca jezuitê “Padre”.
By³o to coœ w rodzaju wstêpu
po³¹czonego z modlitw¹. Rekolekcje
mia³y przede wszystkim dotyczyæ prob-
lemów Koœcio³a i wiary w koñcu XX
wieku. 

Potem kontempluj¹c ciszê odbyliœmy
d³ugi przemarsz - najpierw lasem, potem
przez Miñsk dotarliœmy do pierwszej
“stacji” naszych rekolekcji – cmentarza.
Tam mia³a miejsc rzecz dla mnie
powalaj¹ca – medytacja ignacjañska.
Ka¿dy z nas dosta³ fragment Biblii –
Zwiastowanie Maryi lub przemiana
Szaw³a wzbogacon¹ o pytania oraz
œwiecê. Oddaliliœmy siê w ciszy i ciem-
noœciach rozpraszanych tylko blaskiem
œwiecy zastanawiaæ siê nad s³owami
Pisma i ich znaczeniem dla nas, staraj¹c
siê wczuæ w postaæ Maryi lub Szaw³a.
Muszê siê przyznaæ, ¿e podchodzi³em do
tego dosyæ sceptycznie. Có¿ to mo¿e
daæ? Nie wiem, czy to atmosfera miejs-
ca, czy blask œwiecy, czy przemarsz 6 km
w ciszy spowodowa³, ¿e potrafi³em
zupe³nie siê wyciszyæ i skoncentrowaæ

na s³owach. By³o to naprawdê
niesamowite uczucie. Czu³o siê bliskoœæ
Boga mówi¹cego: “Szawle, Szawle
dlaczego mnie przeœladujesz? [...] Wstañ
i wejdŸ do miasta, tam ci powiedz¹, co
masz czyniæ.” (Dz. 9,5-6). Nigdy
wczeœniej nie zdarzy³o mi siê tak
g³êboko wejœæ w tekst biblijny. Po jakimœ
czasie wróciliœmy do krêgu i podzielil-
iœmy siê swoimi przemyœleniami.

Po powrocie do Huty nast¹pi³a druga
stacja – tajemnica Ducha Œwiêtego.

Poprzedzona lektur¹ Pisma
Œwiêtego opowieœæ Padre

po³¹czona ze wspóln¹ modl-
itw¹.

Potem nast¹pi³a
modlitwa i postna

k o l a c j a
s k ³ a d a j ¹ c a

siê z

razowego
chleba z
czosnkiem oraz
herbaty. Po
po¿egnaniu dnia udal-
iœmy siê na zas³u¿ony,
lecz niestety krótki sen. 

Po nieca³ych czterech godzi-
nach – ok. 5.30 rozpoczêliœmy
drug¹ czêœæ naszych rekolekcji.
Trzeci¹ stacj¹ by³a dyskusja o miejscu
Adwentu w dzisiejszym œwiecie.
Niestety wniosek nasuwa³ siê tylko jeden
– radosne oczekiwanie zmieni³o siê w
radosne zakupy.

Po niepostnym œniadanku doszliœmy do
czwartej stacji. W czteroosobowych gru-
pach dyskutowaliœmy nad sensem wiary
w dzisiejszym œwiecie, powodami
ateizacji, co w Koœciele nas dra¿ni, co
nam nie odpowiada. Wnioski by³y oczy-
wiste i myœlê, ¿e wiêkszoœæ z was ma
podobne w¹tpliwoœci – “automatyczne”

podejœcie ksiê¿y do obowi¹zków, brak
(w niektórych przypadkach) œwiadczenia
swoj¹ postaw¹ o wierze itp. Tu wniosek
jest jeden: ksiê¿a to tylko ludzie i nie
powinniœmy w¹tpiæ w sens wiary przez
pojedyncze jednostki. Poza tym zas-
tanawialiœmy siê nad wartoœciami
g³oszonymi przez Koœció³: czystoœæ
przedma³¿eñska, wiernoœæ, uczciwoœæ.
Wed³ug mnie ka¿da z tych wartoœci jest
niezwykle cenna. Wed³ug mnie ka¿da z
tych wartoœci ulega ogromnej dewaluacji
w ostatnich latach. Czystoœæ
przedma³¿eñska i wiernoœæ jest moim
zdaniem wyrazem szacunku i mi³oœci.
Wyrazem tego, ¿e tylko ¿ona jest t¹
jedyn¹, najwspanialsz¹ kobiet¹ i tylko
ona i tylko z ni¹ mogê osi¹gn¹æ pe³niê
szczêœcia. Byæ mo¿e brzmi to strasznie
patetycznie i nienaturalnie, ale umiejêt-
noœæ kontroli popêdów i prze¿ywanie
wy¿szych uczuæ spowodowa³o, ¿e zes-
zliœmy z drzewa i nie jesteœmy zwierzê-
tami. Uleganie czysto fizycznym popê-
dom, nie przeczê, pewnie jest przyjemne,

ale te¿ zbli¿a nas niebezpiecznie do
zwierz¹t. Jest równie¿ wyrazem

przedmiotowego traktowania
drugiego cz³owieka – jak

zabawki.
Na zakoñczenie
uczestniczyliœmy we

mszy – uko-
ronowaniem 18

godzin twórczo spêd-
zonego czasu.

W tym miejscu chcia³bym
podziêkowaæ ch³opakom (Kubie,
Juniorowi i Krzysiowi) za wspólnie
spêdzony czas – byliœcie wspaniali, a
wasza postawa przesz³a moje i tak bard-
zo wysokie oczekiwania. Dziêki!

Kto nie by³, ten niech ¿a³uje i pojedzie
na rekolekcje wielkopostne!!!

Misiek

Rekolekcje adwentowe, czyli rozterki m³odych chrzeœcijan a problemy Koœcio³a.

ANDRZEJKI
W pi¹tek, 1 grudnia po lekcjach, w podziemiach gmachu IX LO odby³y siê harcerskie Andrzejki. Fakt, i¿ ten magiczny wieczór

przypada³ dzieñ wczeœniej, nie przeszkadza³ nam w dobrej zabawie. Zapalone œwieczki rozœwietlaj¹ce ciemnoœci sali PO
stwarza³y nastrój iœcie magiczny. Czas szybko mija³ na wró¿bach takich jak lanie wosku,  rzucanie skórkami z jab³ek,  przebi-
janie papierowego serca czy wró¿ba “na szczepowego”. 

Jeœli im wierzyæ, to jako pierwszy na “now¹ drogê ¿ycia” wst¹pi Piotrek z pierwszego mat-fizu, a przysz³ym szczepowym
bêdzie KOBIETA!

W przerwach przy wtórze gitary, na której znêcali siê Misiek i Qczyna, œpiewaliœmy harcerskie i nieharcerskie piosenki.
Bawiliœmy siê œwietnie, wiêc czas min¹³ niespodziewanie szybko. Szkoda, ¿e Andrzejki s¹ tylko raz w roku.

Marta Gawinek, kl 1fu

CCZZUUWWAAAAJJ!!
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Tym razem bêdzie krótko (hura!), treœ-
ciwie (buu…!) i o kilku sprawach
(³otewer…). Zacznijmy mo¿e od tego, ¿e
po ostatniej dawce teorii nale¿a³oby
przejœæ do rêkoczynu i w koñcu ugo-
towaæ coœ samemu. Powiedzmy, ¿e zro-
bimy tak: szko³a uczy ¿ycia, a
“ANYTEN” – gotowania. Tym
sposobem ka¿dy hoffmaniak bêdzie po 4
latach w szkole rozstrojony nerwowo,
ale za to w pe³ni przystosowany do
samodzielnego ¿ycia...

Jako, ¿e klasa 4d na lekcjach fizyki zaj-
muje siê w³aœnie fizyka j¹drow¹, a mi nie
chce siê zbyt du¿o myœleæ, zapozwolê
podaæ sobie przepis na d¿ondro atom-
owe. W koñcu od tego wszystko siê
zaczyna…

PRZEPIS NA D¯ONDRO 
ATOMOWE :

*dla amatorów:
14556874340) potrzebne bêd¹: protony i

neutrony w iloœci dowolnej
log24) wykonanie: zbieramy wszystko

do kupy i czekamy co siê stanie
3!/2!) je¿eli jesteœ farciarzem to twoje

d¿ondro ma szansê nie rozpaœæ siê
zanim zd¹¿ysz je obejrzeæ

*dla powiedzmy-specjalistów:
i4) zadanie na pocz¹tek: wysêpiæ od

przyrody pewn¹ iloœæ uk³adów

kwarków {uud} i {udd}
3 8) skonfrontowaæ zebran¹ liczbê pro-

tonów i neutronów z tzw. Tablic¹ nuk-
lidów i sprawdziæ jakie ich iloœci daj¹
razem d¿ondro le¿¹ce na œcie¿ce stabil-
noœci (cokolwiek to oznacza…,ale
przecie¿ to przepis dla specjalistów…)

x; x2=9 i x>0) wybraæ dowolny zestaw
protonów i neutronów ze œcie¿ki i
zebraæ do kupy

Gratulacje! – uzyska³eœ stabilne d¿ondro,
zrób takich wiêcej i  porozmawiaj z
chemikiem, jakie zestawy obiadowe
mo¿esz z nich wykonaæ.

Dobra, to tyle o d¿ondrach. W sumie
jest to przydatne, jak ktoœ ma zamiar
zostaæ stwórc¹ œwiata, ale  nie próbujcie
tego w kuchni (!)

A teraz wszyscy siê ciesz¹, bo je¿eli
Quczyna bêdzie mia³a ochotê na
umieszczenie w “Anytenie” jeszcze jed-
nego artyku³ z serii “Quchnia Fizyka”
(…chocia¿ myœlê, ¿e telefony z
pogró¿kami wybij¹ jej to z g³owy… za
telefony!), to bêdzie o najzabawniejszym
makaronie œwiata i zwijaniu naleœników.
Ale to kiedy indziej, bo wymaga to
duchowego wyciszenia i zrozumienia
10-wymiarowej istoty wszechœwiata (jak
wrócê z Tybetu, mo¿e bêdê w stanie…).
Dobra – to tyle refleksji i planów na

przysz³oœæ. A na koniec kilka og³oszeñ:

Q Spó³ka “Quchnia Fizyka” z.o.o.
poszukuje wspólnika z quazi-du¿¹ iloœ-
ci¹ kapita³u inwestycyjnego do
otworzenia nie przynosz¹cego zysków
lokalu bardzo quazi – gastronom-
icznego

Q Dam pracê:
· Fizyka dobrze znaj¹cego ruch po elip-

soidzie w 3 wymiarach do obierania
kartofli

· Fizyka teoretyka, jako szefa adminis-
tracji i trzymaj¹cego kasê w tym ca³ym
interesie (dla fizyka teoretyka nawet
niemo¿liwe jest mo¿liwe)

· Matematyka – planisty przestrzeni, do
u³o¿enia posadzki w Quchni

· Goœcia, który zunifikuje wszystko co
siê da i zaoszczêdzi nam zbêdnego roz-
drabniania siê

Q Wynajmê lokal, najchêtniej w
pobli¿u elektrowni j¹drowej i jakiegoœ
przyspieszacza (mile widziany przyz-
woity  akcelelator)

No to tyle. Pamiêtajcie, ¿eby od¿ywiaæ
siê zdrowo, bo nadmiar (s)kwarków
prowadzi do przedwczesnej sklerozy…

magdóha

DODATEK NAUKOWY:
QCHNIA FIZYKA – POWRÓT…(…NIESTETY…)

Ci¹g dalszy "Pamietników Pewnego Naukowca"
Próbuj¹c odtworzyæ tor lotu kapsu³,

dotarliœmy do nieca³kowicie zbadanej
galaktyki spiralnej. Znaj¹c prêdkoœæ
kapsu³ i badaj¹c ruchy gwiazd (by
wiedzieæ jak zachowywa³y siê wczeœniej),
obliczy³em na komputerze jak trajektoria
lotu zmieni³a siê pod wp³ywem graw-
itacji. Doprowadzi³o to nas do pewnej
gwiazdy, która posiada³a bardzo rozbu-
dowany (jak na t¹ galaktykê) uk³ad plan-
etarny. Kapsu³a wystartowa³a najpraw-
dopodobniej z 3 planety od gwiazdy cen-
tralnej. Jest to ma³a niebiesko-zielona
planeta. Sporo czasu (a¿ 2h!!) zajê³o
nam obliczenie, z którego miejsca te
kapsu³y wystartowa³y. W miêdzyczasie
wys³aliœmy próbnik. Planeta ta okaza³a
siê bogata w tlenek wodoru (w stanie
ciek³ym) i tlen (a¿ 49% atmosfery, do
spó³ki z azotem (49%)). Nad H2O wys-
tawa³o kilka wiêkszych form skalnych.
Miejscem startu by³a prawdopodobnie

jedna z mniejszych, wygl¹daj¹ca jak
cypelek. Tam wys³aliœmy nasz l¹downik.

Koniec wpisu.
Dziennik Kapitana

Miêdzygalaktycznej Rakiety
Kosmicznej

ENTERPRAIS

Z zapisów Kapitana L¹downika
X – 30 z misji

o kryptonimie “Pamiêtniki”
Wyl¹dowaliœmy w ruinach jakiœ

staro¿ytnych budowli, stworzonych przez
cywilizacjê raczej inteligentn¹. Nie
znaleŸliœmy jednak ¿adnych œladów
¿yj¹cych cz³onków tej spo³ecznoœci.
Jedyne co po nich zosta³o to wapienne
struktury, które wykazywa³y podobieñst-
wo do naszych szkieletów. Po
zeskanowaniu radarowym okolicy dos-
zliœmy do wniosku, ¿e by³o to œredniej
wielkoœci miasteczko (ok. 2 mln.

mieszkañców). Udaliœmy siê na miejsce
startu kapsu³. By³ to budynek tylko kilku-
nasto piêtrowy, w centrum miasta, zbu-
dowany z piaskowca. W wyniku
dzia³ania robotów archeologicznych,
odnaleŸliœmy kolejne notatki, nale¿¹ce
zapewne do tej samej osoby.

Ci¹g Dalszy pamiêtników
Oto pamiêtnik datowany najwczeœniej.
Dzieñ (¿e te¿ ten facet nie potrafi³

zapisaæ daty!) A.D. 2002
W koñcu ukoñczy³em przenoszenie

sekcji biologicznej z powrotem w
pobli¿e mogielnika odpadów radioakty-
wnych. Wczeœniej nie zdawa³em sobie
sprawy jakie to daje mo¿liwoœci.
Najpierw rozpocznê badania nad roœli-
nami.

Zapamiêtaæ: Kupiæ w kwiaciarni kilka
doniczkowców.

8 ∆∆∆∆nyten Mleknyten Mlek



Dzieñ (no comment)
Dziêki sprytnym mutacjom

chemiczno-genetyczno-radioaktywnym
uda³o mi siê uzyskaæ odmianê roœliny
tropikalnej, która przetwarza 2 x wiêcej
CO2 w O2. czy¿by koniec problemu z
zanieczyszczeniem atmosfery.

Zapamiêtaæ: Wyrzuciæ resztê ekspery-
mentów do œmietnika

Dzieñ (jak zwykle, czy ten facet nie
móg³by zrobiæ czegoœ w nocy?)

Moja mutacja okaza³a siê powtarzalna
i skuteczna na kilku tropikalnych
gatunkach. Jutro lecê do Brazylii
rozpyliæ trochê œrodka mutuj¹cego w

d¿ungli.
Zapamiêtaæ: Sprawdziæ ha³asy przy

œmietniku.
Noc z dnia na dzieñ (w koñcu!) Akcja

zakoñczona pe³nym sukcesem! Lasy
tropikalne Ameryki P³d. bêd¹ nied³ugo
wytwarzaæ 2 x wiêcej O2.

Zapamiêtaæ: Jestem wielki geniuszem.

Dalsza czêœæ sk³ada siê z
wycinek z gazet

1. ”Niezidentyfikowany obiekt
lataj¹cy, pochodzenia ziemskiego,
dokona³ wczoraj mutacji czêœci lasów
tropikalnych. Dziêki tym zmianom lasy

w y t w a r z a j ¹
dwukrotnie wiêcej
tlenu ni¿ wczeœniej!
Chwa³a genius-
zowi!”

2. “ M u t a c j a
rozprzestrzenia siê
coraz szybciej !”

3. “ N i e z n a n e
z w i e r z ê t a
zaatakowa³y wioskê
Indian w puszczy
amazoñskiej. Nikt
nie prze¿y³.”

4. “ K o l e j n y
morderczy atak!
Tym razem mamy
pewnoœæ ¿e by³e to
K r w i o ¿ e r c z e
Sekwoje. Co za
imbecyl rozpocz¹³
t¹ mutacjê!?!”

No có¿ muszê
przyznaæ siê do
czêœciowej pora¿ki.
Nie przewidzia³em
dalszych mutacji.
Mam nadzieje, ¿e na
tym zmiany siê
koñcz¹.

Zapamiêtaæ:
Jestem geniuszem?

Notatka z
nastêpnego tygod-
nia:

Mutacja posune³a
siê dalej ni¿
s¹dzi³em. Roœliny
przystosowuj¹ siê
szybko do innych
klimatów. Atakuj¹
w³aœnie Meksyk
z¿eraj¹c wszystko

¿ywe na swej drodze. Jest ich zbyt du¿o
i za szybko siê przemieszczaj¹ by mo¿na
by³o je zaatakowaæ jak¹kolwiek broni¹.
Muszê tam lecieæ i je zwalczyæ. Now¹
broñ testowa³em ju¿ na tym co biega po
œmietniku.

Du¿y Miêdzyczas
Kolejna notatka
Przegra³em. S¹ za silne, za liczne i za

szybko siê zmieniaj¹. Dochodz¹ ju¿ do
Kanady. Jak d³ugo siê nie naucz¹ p³ywaæ
jesteœmy bezpieczni.

Zapamiêtaæ: na wszelki wypadek
spisaæ testament.

Nastêpnego dnia:
To jest straszne! Zbada³em próbkê

roœliny. One przetwarzaj¹ y*wiêcej  CO2
w O2,. (przy czym y jest funkcj¹ kwadra-
towo rosn¹c¹ w czasie). Fala
uderzeniowa tlenu nie d³ugo dojdzie do
mego miasta. W miastach przez które
przesz³a ludzie umieraj¹ na chorobê
hiperwentylacyjn¹. Jedyn¹ nadziej¹
zostaj¹ ludzie ze wsi. W dodatku te
mutanty przetwarzaj¹ (przy u¿yciu
reakcji j¹drowych) azot w tlen.

Ostatnia notatka:
To chyba jednak nie by³ dobry pomys³.

Wczoraj u wybrze¿y Islandii widziano
wielkiego zmutowanego Morsztyna
po¿eraj¹cego wieloryba. Fala tlenu
dojdzie tu za 10 min. Zabra³em zapasy
konserwy tyrolskiej i paprykarza oraz
Zwyk³ego Powietrza w Proszku (wystar-
czy zalaæ!) i siadam na suficie.

&&&
Odruchowo spojrza³em siê na sufit.

Siedzia³ tam szkielet z przyczepion¹
karteczk¹ “Nie wzi¹³em otwieracza!”

W tym momencie Borg przerwa³ lek-
turê i g³êboko (12 cm) siê zamyœli³. W
koñcu zapyta³ kap. Teodora: Dlaczego
my czytamy o tym jak g³upia rasa czyta³a
o wyginiêciu jeszcze g³upszej rasy??
Teo: z tych samych powodów co oni.
Próbujemy sobie udowodniæ ¿e jesteœmy
lepsi i m¹drzejsi. Stokrotka! Nie wy¿eraj
mi mojego lunczu.

Groch

DODATEK NAUKOWY:

Jeœli nie zauwa¿yliœcie to
po Anytenie "roz¿ucone"
s¹ rysunki najnowszych

broni palnych u¿ywanych
przez bohaterów
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Czêœæ czwarta,
- To jak, dziewczyny, ustalone...? –

upewnia³ siê Krzysztof, coraz wyraŸniej
s³ysz¹c kroki Drewna.

Do komnaty wszed³ rudow³osy w
czarnym p³aszczu. Ogarnê³o go lekkie
zdziwienie, gdy¿ w pomieszczeniu nie
zobaczy³ nikogo. Jednak chwilê póŸniej
uœmiechn¹³ siê do siebie i dŸwiêcznym
g³osem spyta³:

- Go³¹beczki wy moje, chcecie siê
bawiæ w chowanego...? Proszê bardzo! I
tak was znajdê...!

Tu chcia³ uczyniæ jeden krok, ale
zgin¹³ przywalony resztkami feudaliz-
mu. Jedyne, co us³ysza³, to bojowy
okrzyk. Najpierw pomyœla³, ¿e to stado
ma³p na czele z Tarzanem. Ma³py jednak
siê nie pojawia³y, jednak ktoœ siê
pojawi³...

To Wojciech uczepiony ogromnego
metalowego ¿yrandola lecia³ niczym
kometa na przera¿onego Drewno.

- Uwa¿aj, ty imitacjo rycerza! To jest
autentyczny ¿yrandol z epoki Ciung
Ciang Sikoku!!!! – poinformowa³ wyk-
szta³cony Drewno.

- ¯e niby jak...? – zapyta³ Wojciech
frun¹cy ze œwietln¹ prêdkoœci¹

Drewno nie zd¹¿y³ opowiedzieæ
niezorientowanemu Wojtkowi, na jak
cennym przedmiocie wisi, poniewa¿
nast¹pi³o spotkanie pierwszego stopnia.
Zabytkowy ¿yrandol z mniej
zabytkowym Wojciechem (aczkolwiek o
wiele cenniejszym dla niektórych) przy-
wita³ siê z nosem Drewna:

- Hello!
Drewno zwali³o z nóg.
Tymczasem zbuntowana Gertruda,

Narwana Bronchilda i Krzysztof wyszli
zza kotary.

- Wojciech, zejdŸ z ¿yrandola!
Uciekajmy st¹d! 

M³odzieniec w zbroi – nieœwiadomy
wielbiciel chiñskich ¿yrandoli kurczowo
jednak trzyma³ siê metalowego ³añcucha
i huœta³ siê na nim niczym na huœtawce:

- I chcia³bym, i bojê siê... – rycerz
nieœmia³o wyt³umaczy³ swoje niezdecy-
dowanie.

- Wojtek, z tob¹ zawsze s¹ jakieœ prob-
lemy – rzek³ Krzysztof i wyszed³ z sali,
by po chwili wróciæ do niej z lin¹. –
Niestety, nie znalaz³em drabiny, wiêc
bêdziesz musia³ zeskoczyæ lub zjechaæ
po tym sznurku. Decyzja nale¿y do
ciebie.

- Bez takich docinków, Krzysiu –

stanê³a w obronie swego ukochanego
Narwana Bronchilda. – Rzuæ mu wresz-
cie tê linê!

Po takiej obronie ze strony Bronchildy,
Wojciech wkrótce znalaz³ siê wœród
swoich. Oswobodzeni przyjaciele na
wszelki wypadek zwi¹zali Drewno, po
czym skierowali siê ku wyjœciu.
Wojciech stwierdzi³, ¿e bycie rycerzem
jest bardzo ciê¿kim zawodem i dlatego
postanowi³ zdj¹æ zbrojê. Okaza³o siê to
jednak nieco trudnym przedsiêwziêciem,
tote¿ poprosi³ Narwan¹ Bronchildê o
pomoc w œci¹gniêciu blaszanej skorupy.
Dziewczê zaczê³o wiêc rozbrajaæ
Wojciecha. Wkrótce obydwoje uporali
siê z zardzewia³¹ puszk¹. Wojciech
odetchn¹³ pe³n¹ piersi¹:

- Zjad³bym coœ – stwierdzi³, jak na
prawdziwego mê¿czyznê przysta³o.

- Mo¿e kolacjê, czy te¿ œniadanie,
prze³o¿ymy na póŸniej – zaproponowa³a
Zbuntowana Gertruda. – Na razie
spróbujmy siê st¹d wydostaæ...!

Po kilkugodzinnym b³¹dzeniu prz-
eró¿nymi korytarzami, wreszcie
wydostali siê stamt¹d.

- Co robimy? – zapyta³a Zbuntowana
Gertruda.

- Jestem g³odny!!! – Wojciech
obstawa³ przy swoim. – Spaæ mi siê
chce!

- Musimy poszukaæ bezpiecznego
miejsca na nocleg! Nie mo¿emy wpaœæ
w rêce Drewna! Byæ mo¿e ma jakichœ
sprzymierzeñców, którzy bêd¹ nas œci-
gaæ... Ale dziewczêta, nie bójcie siê!
Obroniê was!!! – tym razem w roli body-
guarda wyst¹pi³ Krzysztof. I mia³ przed
czym broniæ kole¿anki...

Wokó³ naszych przyjació³ panowa³a
niezmierzona ciemnoœæ. Znajdowali siê
w lesie, bynajmniej nie Sherwood.
Widaæ by³o tylko konary drzew oœwiet-
lone nik³ym blaskiem gwiazd i ksiê¿yca.
Miêdzy krzakami zapala³y siê gdzie-
niegdzie lampki œwietlików, które sw¹
jasnoœci¹ pomaga³y znaleŸæ drogê
czwórce dobrych znajomych. Szli,
przedzieraj¹c siê przez krzewy malin,
zaczepiaj¹c siê w kolce je¿yn, parz¹c siê
pokrzywami... Wiedzieli, ¿e nie mog¹ siê
zatrzymaæ w po³owie drogi, ¿e musz¹
uciekaæ jak najdalej przed Drewnem...

- Ach, jak tu piêknie! – stwierdzi³a
Narwana Bronchilda, kiedy znaleŸli siê
na rozleg³ej polanie.

Stali na ma³ym wzgórzu otoczonym ze
wszech stron mniejszymi i wiêkszymi

drzewami, poroœniêtym mchem. To by³o
to, czego szukali!

- Chatki tu nie ma, ale mo¿emy sobie
zbudowaæ sza³as... Chyba nie
zamarzniemy...

- Oj, taaaak... – potwierdzi³ wyczerpa-
ny wojn¹ o byt Wojciech.

Tak wiêc zabrali siê do pracy. Gertruda
i Bronchilda zbiera³y ga³êzie do budowy
sza³asu, Krzysztof zaj¹³ siê ogniskiem,
Wojciech natomiast pilnowa³ jak pracuj¹
jego przyjaciele i nuci³ pod nosem:

- Uuups, I did it again...!
- Wojciech, przesta³byœ œpiewaæ te

badziewie i wzi¹³byœ siê do roboty!!! –
Narwana Bronchilda zgani³a swego ulu-
bieñca.

Nagle przed nosem Wojtusia prze-
frun¹³ nietoperz. 

- Uwaga, zbli¿a siê niebezpieczeñst-
wo! Kryjcie siê! To Gargamel!!! –
ostrzeg³ w ¿artach Krzysztof. 

- Kto siê boi Gargamela, niechaj zaraz
idzie spaæ...! – podchwyci³a Zbuntowana
Gertruda.

Wojciech jednak wzi¹³ sobie do serca
rady Gertrudy i prawie natychmiast
zasn¹³.

Narwanej Bronchildzie wydawa³o siê,
¿e wybranek jej serca ju¿ œpi. On jednak
czuwa³.

Podesz³a cicho do le¿¹cego pod
drzewem, na skraju polany, Wojciecha.
Uklêknê³a obok jego g³owy, zaczê³a mu
siê przygl¹daæ. W œwietle ksiê¿yca
wydawa³ jej siê jeszcze bardziej
niezwyk³ym, bardziej czaruj¹cym... 

Dotknê³a jego d³oni, wsunê³a w ni¹
swe smuk³e palce. Poczu³a, ¿e Wojciech
lekko œcisn¹³ jej d³oñ... Teraz by³a
pewna, i¿ nie spa³. Oœmielona jego
gestem, drug¹ rêkê zbli¿y³a do twarzy
Wojciecha. Koniuszki palców przesunê³a
wzd³u¿ jego skroni, zanurzy³a d³oñ w
g¹szcz jego jedwabistych w³osów.
Pochyli³a siê nieco nad twarz¹ m³odzieñ-
ca i delikatnie musnê³a wargami jego
czo³o. Przestraszona swoj¹ zbytni¹
œmia³oœci¹, chcia³a siê cofn¹æ, lecz
Wojciech nie pozwoli³ jej na to.

Otworzy³ swoje cudowne niebieskie
oczy, w których malowa³a siê bez-
graniczna rozkosz. Uniós³ siê lekko,
przybli¿aj¹c sw¹ twarz do twarzy dziew-
czyny. Jego d³oñ dotknê³a jej karku,
odleg³oœæ miêdzy nimi jeszcze bardziej
siê zmniejszy³a. Wojciech przyci¹gn¹³
do siebie jej szyjê. Dziewczyna poczu³a
jego ciep³y oddech na twarzy. 

Tytu³ Nieznany (znany te¿ jako “............”)
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Obydwoje zamknêli oczy, po czym ich
usta spotka³y siê w poca³unku. Ga³¹Ÿ
œwierkowa ukry³a zauroczonych sob¹
przed œwiatem...

Tymczasem Gertruda i Krzysztof pil-
nowali ogniska. Siedzieli z³¹czeni pleca-
mi, g³owy zwrócili ku niebu i patrzyli w
gwiazdy. Ogieñ dogasa³, jednak m³odzi
nie zauwa¿yli tego. Obserwowali cia³a
niebieskie i marzyli... 

- Jak s¹dzisz, Krzysiek, czy to prawda,
¿e spadaj¹ce gwiazdy spe³niaj¹
¿yczenia...?

- Prawdê mówi¹c, nigdy o tym nie
myœla³em... A sk¹d to pytanie?

- W³aœnie jedna spad³a...
- ¯yczy³aœ sobie czegoœ...?
- Mhm...
- O czym marzysz?
- Tego nie mo¿na mówiæ na g³os, bo

siê nie spe³ni...
- Jeœli ktoœ by jednak wiedzia³, móg³by

ci pomóc w urzeczywistnieniu...
- Ale ów ktoœ móg³by mnie zraniæ,

gdybym mu ujawni³a moje wszystkie
marzenia...

- Przyjacio³om mo¿esz ufaæ...
- Na przyk³ad tobie...?

- Na przyk³ad... Chyba jestem twoim
przyjacielem...?

- No taaaak... 
- Chcia³abyœ to zmieniæ...?
Gertruda spuœci³a wzrok. Krzysztof

usiad³ naprzeciwko niej, palcem pod-
niós³ jej brodê. Odszuka³ jej spojrzenie i
uœmiechn¹³ siê czule. Chyba zna³ ju¿

jedno z marzeñ dziewczyny...
-

A

g d z i e
n a s i

Romeo i
Julia? – zapy-

ta³a nagle, czuj¹c
powiew ch³odnego

wiatru.
- W³aœnie id¹ wpatrzeni w siebie...
- £adnie wygl¹daj¹ razem... –

stwierdzi³a Gertruda.
- My te¿ tak mo¿emy... Jeœli chcesz...

Rozmarzeni Bronchilda i Wojciech nie
zauwa¿yli wystaj¹cego z mchu korzenia.
W tym samym momencie upadli na
ziemiê. 

Ten tragiczny wypadek mia³ swój fina³
w szpitalu ortopedycznym. Obesz³o siê
jednak bez oddzia³u kardiologicznego.
Œwiadkowie zdarzenia musieli z³o¿yæ
zeznania. Korzeñ zosta³ uniewinniony.

Wojciech i Bronchilda szybko doszli
do zdrowia. Krzysztof pomóg³ im w tym,
wieszaj¹c na œcianie sali chorych pêczek
w³osów, który zawsze mu przynosi³
szczêœcie. Teraz go nie potrzebowa³.
Uwierzy³ w moc gwiazd...

A co siê sta³o dalej? Tego, Drogi
Czytelniku, domyœl siê sam...! 

Koniec cz.IV, ostatniej. Nareszcie!
Gratulujemy wytrwa³oœci!

Autorki arcydzie³a: 
Sylwia Golañska

Katarzyna Wysocka.

Tytu³ Nieznany (znany te¿ jako “............”)

Chapter one.
Old pap: I would like to tell a story.
Teenager: Yeah. It will be boring.
O:Can I? Once upon a time, there was ...
T: No, no, it is obsolete.
O: So what?
T: I will tell a story. It is year 2024 ...
O: And the story I running in beautiful
village.
T: You ñ óìà ñîø¸ë! It is running in New-
York.
O: There was ...
T: No, there is ...
O: There is an old ...
T: No, no, middle-aged guy.
O: He is known as poor Geppetto.
T: No, no. Just sit down and shut up.
They called him ,,Doctor Geppetto”. He
is known as the best cybernetic engineer.
He works in big factory and he makes
projects of humanoids.One day he under-
stood that he had not his own child, (he
could not have even wife, because he
spent all time in factory) “But - he said -
my “boy” would help me”. And he start-
ed to make a child-noid for his own. ...
After few weeks project was done, but
“boy”was still not alive.

O: And then a little fairy appear and she
throw spell on “boy”, so he became
alive.
T: What? Fairy? ... OK. Most important
is that the ,,boy” is alive
T:.
Dr: “Hello ...”
Pinoccio
Yes, yes Pinoccio. But in this story it is
Robocop.
This cyborg?
So what? Could be.
Dr: “Hello Robocop”.
R: “Hello krkrkr dad yyyyyy krkrkr?”
Dr: “Could be ..., my son. I must change
his speek generator.”
R: “What am I doing here?”
Dr: “I made you not far ago.”
R: “So where are criminals to capture?”
Dr: “Wait, wait Robo. You are very
young yet. You have not enough power
and ... right hand, but I will make it for
you for tomorrow.” R: “OK dad.”
Dr: “Now go sleep son” - and he cut him
off (turn him off) 
Chapter two of teenager’s storytelling
T: In the night Robo awoke, and ran out
for a walk. Dr Geppetto did not hear that

his son ran out, so his was hardly sleep-
ing. Nothing oneself not doing, Robo
was playing with other ...-noids all night.
Fathers words “you have not enough
power” came on. Robo went spoiled. He
layed without motion till the new day got
up. At daybreak Dr. Geppetto found
Robo on helicopter’s landing pad. He
was still not working. Dr took him back
to the factory and connected him to the
source of power. Robo did not give any
sign of life. Dr thought, that is the end of
Robo. And it was end, because during
night rain came down. It was acid rain
from Dr’s factory. Robo was eaten by
rust. Doctor could not repair Robo, his
“son” was too out of order. Dr broke
down. He went to the roof and jump. He
killed oneself.
Dear {expensive} reader if you affirm
that end is stupid, I agree with you
fully, unfortunately was already too
late and I did not have creative inven-
tiveness, however I hope, that former
tale {was} fine. Thank you. END

Filip K.  3d

Cosik po angielskowemu
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W pewien czwartek po lekcjach
dowiedzia³am siê, ¿e w sobotê jadê
do Grecji (Hm?!).

³aœciwie nie mog³am wyjœæ ze zdzi-
wienia i myœla³am, ¿e to wszystko
jeden wielki zgryw do momentu
wejœcia do samolotu ! 

Wyjazd by³ organizowany z inic-
jatywy Urzêdu Rady Ministrów i
Premiera Rzeczypospolitej – pana
Buzka. Podobnie zaskoczonych by³o
szeœæ osób z innych warszawskich
liceów. Obok “Hoffmanowej”
znalaz³y siê “Reytan”, “Zamoyski”,
“Bednarska”, “Poniatowski”,
“Czacki” i zaprzyjaŸniony z nami
“Staszic”. We wszystkich tych
szko³ach dzia³aj¹ gazetki, co by³o
warunkiem wyty-
powania ich
u c z n i ó w .
Poniewa¿ u nas,
w
“Hoffmanowej”,
wydawany jest
Anyten, pani
dyrektor, prof.
Daruk, zosta³a
poproszona o
wybranie z
naszej szko³y
osoby zwi¹zanej
z dziennikarst-
wem.

Sta³am siê
w y b r a ñ c e m . . .
Sol¹ naszej pol-
skiej ziemi...
Reprezentantem
IX LO !

Na spotkaniu w
URM, które odby³o siê w pi¹tek,
czyli dzieñ poprzedzaj¹cy wylot,
dowiedzia³am siê, ¿e nasze uczest-
nictwo w wyjeŸdzie jest zwi¹zane z
integracj¹ europejsk¹ oraz rozwi-
janiem wiedzy m³odzie¿y tworz¹cej
gazetki szkolne na temat dzien-
nikarstwa. 

Szczerze mówi¹c, perspektywa
wyjazdu do Grecji z premierem
Buzkiem, ministrami i dziennikarza-
mi z wa¿niejszych polskich gazet,

radia i telewizji, mocno mnie prz-
era¿a³a. W koñcu, powszechnie
wiadomo (a nie?!), ¿e nie jestem
osob¹ interesuj¹c¹ siê polityk¹. Ma³o
wiedzia³am na temat Unii
Europejskiej i relacji Polsko –
Greckich. W g³êbi duszy nie czu³am
siê w³aœciw¹ osob¹ na w³aœciwym
miejscu. Ale mimo to, pomyœla³am,
¿e mo¿e to byæ ciekawe prze¿ycie:
po pierwsze – zobaczê Grecjê, w
której jeszcze nigdy nie by³am, a po
drugie – bêdê mia³a mo¿liwoœæ roz-
mowy z wieloma dziennikarzami.  W
sumie jest jeszcze trzeci plus – bêdê
mog³a wymieniæ kilka pogl¹dów z
politykami i dowiedzieæ siê czegoœ
wiêcej na temat UE. W³aœciwie

nigdy nie by³o to moim celem
¿yciowym, ale skoro ju¿ pojawia siê
taka mo¿liwoœæ, to w sumie: czemu
nie?

Wylot by³ o szóstej rano w sobotê.
Wstaj¹c o czwartej pomyœla³am, ¿e
nigdzie nie jadê; przecie¿ to nie-
ludzkie zmuszaæ mnie do wstania o
tej godzinie. I to jeszcze w sobotê! W
ka¿dym razie o pi¹tej pojawiliœmy
siê na lotnisku wojskowym i przes-
zliœmy odprawê paszportow¹.

Nastêpnie...
Zaraz, zaraz. Przebieg wycieczki

raczej nie jest taki wa¿ny. To nie
“¯ycie na gor¹co” – nie bêdê Wam
opisywaæ co jad³am (swoj¹ drog¹,
greckie sa³atki by³y pyszne!),
zwiedza³am (ale Akropol jest
piêkny!) i gdzie by³am (W³aœciwie to
ta konferencja prasowa z udzia³em
premiera Grecji – Simitisa i premiera
Polski – Buzka, by³a naprawdê
interesuj¹ca!), poniewa¿ wolê Wam
przekazaæ moje spostrze¿enia
zwi¹zane z t¹ pamiêtn¹ sobot¹.

Jak ju¿ wczeœniej pisa³am, wyjazd
by³ zwi¹zany z Uni¹ Europejsk¹ i
wst¹pieniem do niej Polski. I myœlê,
¿e jest to dobry moment na

wyra¿enie swojej opinii na ten temat.
W tej chwili Polska mo¿na

powiedzieæ “strasznie siê pcha” do
Unii. Jest jednak wiele minusów
zwi¹zanych z wejœciem Polski do
UE, o których niektórzy mog¹ nie
zdawaæ sobie sprawy. Po pierwsze –
sprawy zwi¹zane z pieniêdzmi.
Polska bêdzie musia³a sfinansowaæ
proces przystosowawczy zak³adów
do standardów Unii oraz bêdzie odd-
awaæ czêœæ bud¿etu do UE. 

Zjednoczenie doskona³e
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Na pocz¹tku nie bêd¹ to sumy hor-
rendalne, ale jednak bêd¹ (oczywiœ-
cie Unia bêdzie nas wspieraæ finan-
sowo, ale nie s¹dzê, abyœmy “wyszli
na zero”...). Kolejny minus to zwiêk-
szenie siê bezrobocia, które nast¹pi
po upadku firm nie spe³niaj¹cych
wymogów Unii. Nie trzeba dodawaæ,
¿e wszystkie te sprawy bezpoœrednio
dotkn¹ nas – teraŸniejsz¹ m³odzie¿.
Bior¹c pod uwagê datê oficjalnego  i
pe³nego zintegrowania siê Polski z
reszt¹ Europy, czyli rok oko³o 2004,
to my i nasi starsi koledzy, bêdziemy
mieæ mniejsz¹ szansê na znalezienie
pracy (choæ ju¿ teraz nie jest ona
wysoka). Oczywiœcie, bêd¹c
pe³noprawnym cz³onkiem Unii,
Polacy bêd¹ mieæ mo¿liwoœæ pracy,
mieszkania czy studiowania w
innych pañstwach. Jednak nie s¹dzê,
aby w pierwszych “latach unijnych”
ta mo¿liwoœæ by³a taka du¿a. Poza
tym mo¿liwe jest mniejsze praw-
dopodobieñstwo dostania pracy w
swoim pañstwie po studiach za
granic¹. Mówiê “mo¿liwe”,
poniewa¿ takie zjawisko zaobser-
wowano w  Grecji (dowiedzia³am siê
tego od redaktor naczelnej gazety
wydawanej dla Polonii greckiej:

“Kuriera Ateñskiego”), a nie
wiadomo, czy tak samo
bêdzie w Polsce. Jednak
moim zdaniem ten problem
nie wydaje siê
najwa¿niejszy. Najwiêkszym
zagro¿eniem mo¿e byæ zmi-
ana w edukacji polskiej
m³odzie¿y, szczególnie gim-
nazjalnej i licealnej.
Powszechnie wiadomo, ¿e
Unia chce wychowywaæ
‘ludzi zjednoczonej
Europy”, a nie “obywateli
w³asnych pañstw”. Dlatego
mo¿e siê tak staæ, ¿e Polska
po wst¹pieniu do Unii przes-
tanie byæ Polsk¹, a stanie siê
kolejn¹ komórk¹ organizmu,

jaka jest Unia Europejska. A
szkoda by by³o porzuciæ
zwyczaje i wiele tradycji
œciœle zwi¹zanych tylko z

naszym krajem. 
W³aœciwie bior¹c to wszystko pod

uwagê, mo¿na by wywnioskowaæ, ¿e
jestem przeciwna wst¹pieniu Polski
do UE.  Tak nie jest! Pokaza³am
tylko negatywne skutki zjednoczenia
naszego kraju z Europ¹, które
pojawi¹ siê na pocz¹tku. Oczywiœcie
te koszty zostan¹ z czasem zni-
welowane i zast¹pione licznymi
zyskami. Aby Polska mog³a byæ kra-
jem znacz¹cym coœ wiêcej, ni¿ doty-
chczas, abyœmy mogli byæ
wspó³tworzycielami  ustaw i

postanowieñ dotycz¹cych Europy i
nierzadko naszego kraju, musimy
zjednoczyæ siê z reszt¹ Europy.
Moim zdaniem zobaczymy korzyœci
wst¹pienia do UE nie w 2004 roku,
ale mo¿e dziesiêæ lat póŸniej, kiedy
ju¿ w pe³ni dostosujemy siê do stan-
dardów europejskich i bêdziemy
traktowani, jak pe³noprawni
cz³onkowie Europy. Prawda jest
taka, ¿e musimy teraz, mo¿na
powiedzieæ poœwiêciæ siê dla
przysz³ych pokoleñ. Mam tylko
nadziejê, ¿e nie bêdziemy musieli
¿yæ z przekonaniem, ¿e wykonaliœmy
tylko “dobr¹ robotê” i jeszcze odczu-
jemy korzyœci wyp³ywaj¹ce z tego
zjednoczenia.

Jak wiêc widaæ, wyjazd do Grecji
nie okaza³ siê tylko zwyk³¹
wycieczk¹ maj¹c¹ na celu zobacze-
nie Akropolu i przelot samolotem z
premierem Buzkiem. Nie chc¹c
u¿ywaæ patetycznych zwrotów typu
“niezapomniana przygoda” czy
“najwspanialszy dzieñ w ¿yciu”,
napiszê tylko, ¿e ten wyjazd da³ mi
du¿o do myœlenia, co mam nadziejê
widaæ z powy¿szych akapitów. 

Ostatnia refleksja: Myœlê, ¿e nie
mo¿na iœæ œlepo za wszystkimi z
transparentem “Chcemy do Unii!”.
Nale¿y znaæ konsekwencje zinte-
growania siê z Europ¹ i jak mo¿na
najlepiej, niwelowaæ jej ujemne skut-
ki.

Qczyna

Zjednoczenie doskona³e
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A ten tekst ju¿ nie “idzie” do URM i
pozwoli³am sobie na nieco inne spo-
jrzenie na ów pamiêtny wyjazd do
Aten. Zakoñczenie mo¿e nie bardzo
adekwatne do przesz³oœci (jeszcze
¿yjê!), ale imponuj¹ce i mo¿e daj¹ce
do myœlenia ? (w³aœciwie dlaczego?)

16 listopada 
“Karolina! Jesteœ nareszcie. Wszyscy

ciê szukaj¹!” – us³ysza³am za sob¹ zna-
jomy g³os. “ IdŸ natychmiast do gabine-
tu dyrekcji” – w³aœcicielem owego g³osu
okaza³ siê Sawik – cz³ek od marketingu
w Anytenie. O rany; pewnie znowu
chodzi o gazetkê. Teraz to ju¿ bêdê siê
broniæ! Przecie¿ w ostatnim numerze
by³o wszystko OK., wiêc co pani Daruk
mo¿e ode mnie chcieæ? Z niepokojem
zapuka³am do drzwi z napisem
“Dyrektor”. 

“Wreszcie!” – us³ysza³am po wejœciu
do œrodka. Moje obawy musia³y byæ
b³êdne, poniewa¿  pani Daruk by³a bard-
zo podekscytowana, ale w sposób pozy-
tywny. Pomyœla³am, ¿e jeszcze nie
wszystko stracone i mo¿e jeszcze
napiszê maturê w tej szkole. “Gdzie ty
biegasz, co? Siadaj tutaj  i odpowiedz mi
na kilka pytañ!”. Jednak na wszelki
wypadek zaczê³am wybieraæ szko³ê, do
której mnie przyjm¹ po wyrzuceniu z
obecnej... “Co robisz w tê sobotê? Nie
ma mowy na ¿aden œlub babci albo œwiê-
to rodzinne!”. Zaraz, zaraz: o co chodzi?
“Masz paszport, prawda?”.
Przytaknê³am. “Jedziesz do Grecji!!!”.

17 listopada
Wielki i imponuj¹cy gmach. Przy

drzwiach czerwona tabliczka z napisem:
Urz¹d Rady Ministrów i Ministerstwo
Spraw Zagranicznych RP. Niepewnie
naciskam klamkê. Mama jest równie
zdenerwowana, co ja. W œrodku
czeka m³oda kobieta: “Dzieñ
dobry! Moje nazwisko Anna
Pacuska. Zapraszam do sali kon-
ferencyjnej.” Teraz to ju¿
naprawdê nie s¹ ¿arty – jestem
przera¿ona! Mnóstwo ochro-
niarzy, bramek, które piszcz¹
prawie zawsze, kiedy ktoœ przez
nie przechodzi. Nie wspomnê o
ludziach z wielkimi teczkami i
telefonami komórkowymi ca³y
czas przy uchu (zapewne jacyœ
ministrowie). 

Sala konferencyjna wygl¹da zupe³nie
tak, jak niektóre w telewizji: na
okr¹g³ym stole (w œrodku piêkne kwiaty)

stoj¹ fili¿anki i szklanki , które mo¿na
nape³niæ kaw¹ lub wod¹ mineraln¹, do
wyboru. Usiad³yœmy obok reszty uczest-
ników wycieczki i ich rodziców. W jed-
nym uczniu rozpozna³am kolegê ze
“Staszica” - Maæka. Dobrze, ¿e przyna-
jmniej ktoœ znajomy! Oprócz nas, w sali
by³o raptem piêæ osób, nie licz¹c rodz-
iców. Wszyscy, jak jeden m¹¿ (i jedna
¿ona) czuli siê nieswojo. 

“Witam wszystkich pañstwa w
Urzêdzie Rady Ministrów. Nazywam siê
Anna Pacuska i opowiem pañstwu o
wyjeŸdzie do Grecji.” Po tych s³owach
przestaliœmy ju¿ czuæ opory i ka¿dy nala³
sobie czegoœ do fili¿anki. “Po pierwsze,
przepraszam za tak przyspieszony tryb
organizowania tego wyjazdu. Mimo
tego, mam nadziejê, ¿e nie bêd¹ mieli
pañstwo przeciwwskazañ co do zabrania
pañstwa pociech na jeden dzieñ do Aten.
Nie mylê siê?” “Ale¿ nie!”,
“Oczywiœcie, ¿e nie!”, “W ¿adnym
razie!”- pad³y chóralne odpowiedzi
naszych rodziców. “PrzejdŸmy do
rzeczy” – kontynuowa³a pani Anna. – “
Jest to wizyta robocza premiera RP, pana
Jerzego Buzka. Wyjazd jest zwi¹zany z
integracj¹ europejsk¹, a œciœle, z wejœ-
ciem Polski do Unii Europejskiej.
Oprócz premiera i licznych ministrów, w
wizycie bior¹ udzia³ dziennikarze z
wa¿niejszych polskich gazet, radia i
telewizji. Dlatego z niektórych warsza-
wskich liceów wybrano osoby zwi¹zane
z dziennikarstwem, czyli WAS”- spo-
jrza³a na nas z uœmiechem. Wszyscy dzi-
wnie sp³oszeni zaczêliœmy ogl¹daæ mar-
murowe œciany  i dzbanki z kaw¹.
“Szczegó³owy plan wyjazdu podany jest
w programach, które za chwilê Pañstwu
rozdam. Tam równie¿ podane s¹ osoby

uczestnicz¹ce w wyjeŸdzie. Wylot
przewidywany jest na godzinê szóst¹
rano, ale m³odzie¿ musi byæ na lotnisku
o pi¹tej. A to dlatego, ¿e musicie przejœæ

odprawê paszportow¹. W³aœciwie to
chyba wszystko. Czy s¹ jakieœ pytania?”
Cisza. Mêcz¹ca i d³uga cisza.
Denerwuj¹ca cisza... Przerywaj¹ go
momentalnie dwa g³osy: “Jaka jest pogo-
da w Grecji?” “Dlaczego my?”. Ja i
mama spojrza³yœmy na siebie – zawsze
musimy coœ powiedzieæ w tym samym
momencie. “Widzê, ¿e jednak jakieœ
pytania s¹. Dzisiaj w Grecji by³o 24 stop-
nie, a je¿eli chodzi o drugie pytanie, to
....hm...có¿. Wasza siódemka zosta³a
wybrana, mam nadziejê, nieprzypad-
kowo  o tyle, ¿e my wybraliœmy najlep-
sze szko³y w Warszawie w których
dzia³aj¹ gazetki szkolne. A decyzja
nale¿a³a ju¿ do dyrektorów owych szkó³.
Powinniœcie siê cieszyæ – zostaliœcie
reprezentantami m³odzie¿y polskiej!”
Wiedzia³am, ¿e bêdzie ciê¿ko. Wszyscy
to wiedzieli; ich miny to pomieszanie
szczêœcia, gdy dostaje siê pi¹tkê z
rosyjskiego i rozpaczy, gdy ma siê noc
na  nauczenie siê do klasówki z tego
ukochanego przedmiotu. “Myœlê, ¿e
mogê siê ju¿ z Pañstwem po¿egnaæ,
poproszê tylko o pisemne zgody na
wyjazd dzieci.”

18 listopada
Ciemne lotnisko. Pi¹ta rano. Nasza

siódemka zmierza do budynku z napisem
“Lotnisko Wojskowe” w celu odbycia
odprawy paszportowej. Szybko. “Mamy
jeszcze 55 minut do odlotu. Co robimy?”
– pyta Maciek. “Zapraszam do sali” –
s³yszymy g³os kogoœ, kto wyraŸnie nas
pods³uchiwa³ – wysoki, czarny garnitur
opinaj¹cy wielkie bary i s³uchawki wys-
taj¹ce z uszu (po kabelku mo¿na dojœæ do
krótkofalówki trzymanej w rêku).
Czy¿by to jeden z oficerów BOR?
Weszliœmy do sali proponowanej przez

Pana Pods³uchiwacza: skórzane
fotele i kanapa. Niestety, brak
kawy na stoliku, a przyda³aby siê. 

Niespodziewanie szybko czas
min¹³ i wezwali nas do samolotu.
Jeszcze ostatnie zdjêcie przy
“Locie” i wchodzimy. Zajmujemy
miejsca. Zaraz za nami po schod-
kach wszed³ sam pan premier
Buzek. W³az siê zamyka.
Ruszamy. Pan premier przyszed³
siê przywitaæ z polsk¹ m³odzie¿¹
( z nami!). Na jego twarzy maluje

siê jednak dziwny uœmiech...  “A teraz,
kochane dzieci, poka¿ê wam, jak nale¿y
siê integrowaæ z Europ¹!” Ciemnoœæ...

Qczyna

Ateny 2000
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Rysieq prezentuje...    (zajrzyjcie też w internecie pod adres http://republika.pl/ryska_strona)
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Panda 2.02 Program, który ma pełną szansę stać się następcą znanych 
i lubianych w naszej szkole programów Serpo i Lesqu! Zawiera on wszystkie 
ich funkcje, a ponadto jest programem napisanym specjalnie pod Windows, 
posiada opcję drukowania wykresów, zapisywania ich do pliku... i tak dalej! 
Pierwszoklasisto! Jeśli nie chcesz się męczyć przy pisaniu opisów z techniki –
musisz mieć ten program! (Zresztą nie bez powodu dostałem zań nagrodę, a on 
sam jest dystrybuowany przez niektórych nauczycieli w naszej szkole...) 
HSDD 4.0 HSDD to program pozwalający na szybki dostęp do 
najczęściej używanych katalogów, dysków, programów, plików, adresów www i 
e-mail, a także na monitorowanie uruchomień komputera. Ponadto potrafi 
wyłączać, usypiać lub restartować komputer. HSDD może pojawiać się jako 
"wpisane" w pulpit napisy, albo jako przesuwalne okienko. Po kliknięciu na taki 
napis uruchamia się przypisany jemu program. Można więc, zamiast trzymać na 
pulpicie kilkanaście skrótów do najczęściej używanych programów, skorzystać 
z HSDD i stworzyć sobie elegancką listę. HSDD, dobrze skonfigurowany do 
indywidualnych potrzeb użytkownika, może znacznie ułatwić pracę z 
komputerem! 
UOP  3.0 UOP, czyli Układ Okresowy Pierwiastków, jest programem 
edukacyjno-naukowym. Zawiera on wiele informacji o każdym z pierwiastków, 
podanych w bardzo przejrzystej formie. Cały program utrzymany jest w 
konwencji tytułowego układu okresowego. UOP, prócz wyświetlania informacji 
o danym pierwiastku, może ją wydrukować, lub wyświetlić porównanie z 
innymi pierwiastkami. Jest to nieodzowne źródło wiedzy chemicznej dla 
każdego ucznia. 

Ile Żyjesz? 1.3 "Ile Żyjesz?", to, jak sama nazwa wskazuje, program 
obliczający czas życia użytkownika. Liczy on go w dniach i sekundach. Oprócz 
tego program liczy także... czas pozostały użytkownikowi do końca życia! 
Program posiada także opcję tworzenia bazy danych osób. 

Ramka 2.6 Jest to, mówiąc w znacznym skrócie, program 
symulacyjny. Symuluje on zachowanie prostokątnej ramki przewodzącej prąd w 
polu elektromagnetycznym przewodnika. Więcej – w samym programie... 
Podziękuj Profesorowi Program ten pozwala każdemu 
uczniowi odpocząć po ciężkim dniu spędzonym w szkole. Dzięki niemu każdy 
może "podziękować" za dobre (bądź złe...) stopnie PEWNEMU fizykowi, 
uczącemu w naszym liceum... Program tylko dla widzów o mocnych nerwach! 

Rysiu 4.0 Rysiu jest parodią programu Lesqu. Jest to "w czystej postaci 
esencja wytworu chorego umysłu". Względem oryginału przerobione zostały 
wszystkie teksty i komunikaty, przy czym program zachował funkcjonalność 
pierwowzoru, a nawet – dodana została obsługa ewentualnych błędów 
użytkownika! Uwaga! W program wbudowana jest również oryginalna wersja 
Lesqu, z polskimi znakami diakretycznymi! 

 
A na nich następujące programy 
(mojego własnego autorstwa): 
 

Panda podczas pracy... 

Przykładowe wykorzystanie HSDD 

A tu mamy UOP... 

...Ramka też fajnie wygląda 

Możesz je sobie skopiować od Konrada Grochowskiego z 2C, Marcina Sawickiego z 
3C, albo ściągnąć z mojej strony WWW pod adresem: http://republika.pl/ryska_strona. 
Pełny RDD#4 zajmuje dwie dyskietki 1.44". 

Rysieq (rysieq2@polbox.com) ...a to jest BONUS – tylko na mojej WWW! 

Te wszystkie 
programy są  za 

darmo!



UWAGA!! Tekst ten stylizowany jest
na "Fakty Warszawa". Mamy
nadziejê, ¿e nie ³amiemy tym zbytnio
praw autorskich. Z gótry przeprasza-
my jeœli tak

Redakcja
Dobry wieczór Pañstwu. Nadchodz¹

œwiêta Bo¿ego Narodzenia, a wraz z
nimi powracaj¹ pytania: Kim jest Œwiêty
Miko³aj? Czy w ogóle istnieje? Gdzie
mieszka? Redakcja “Faktów”
spróbowa³a odpowiedzieæ na te pytania.
W tym celu nasi Specjalni Wys³annicy
udali siê do jednego z renomowanych
liceów warszawskich, aby przeprowadz-
iæ Œwi¹teczn¹ Ankietê. A oto jej wyniki:.

1. Wœród pytanych by³o 47,5%
mê¿czyzn i 52,5% kobiet.

2. Czy wierzysz w Œwiêtego
Miko³aja?

A¿ 23% respondowanych w ogóle nie
wierzy w Œwiêtego Miko³aja. Warte zaz-
naczenia jest, ¿e dwukrotnie wiêcej
mê¿czyzn (31%) ni¿ kobiet (15,6%)
uwa¿a, ¿e Miko³aj nie istnieje. Jedna
pytana osoba nie odpowiedzia³a, czy
wierzy.

3. Jak wygl¹da Œwiêty Miko³aj?
51.8% osób bior¹cych udzia³ w

ankiecie opowiedzia³o siê za trady-
cyjnym wizerunkiem
Œwiêtego Miko³aja:
starszego, t³uœciutkiego pana
z bia³¹ brod¹, bia³ymi
w¹sami, mi³ym uœmiechem
na twarzy, ubranego w czer-
wony p³aszcz, czerwon¹ cza-
peczkê... Wœród tych 51,8%
dwie trzecie stanowi³y kobi-
ety. Czy¿by Œwiêty Miko³aj
mê¿czyzn by³ inny od tego, o
którym myœl¹ kobiety?

Niemal 20% pytanych
uzna³o, ¿e skoro Œwiêty
Miko³aj nie istnieje, to nie
wygl¹da i koniec (warte
zauwa¿enia jest, ¿e czêœæ
niewierz¹cych - oko³o 3% - zdecy-
dowa³o siê na opisanie Miko³aja mimo,
¿e w niego nie wierzy).

5% uczestników Œwi¹tecznej Ankiety
opisa³o Œwiêtego jako biskupa, 3,3% nie
wiedzia³o jak wygl¹da.

Wœród pojedynczych odpowiedzi
pojawi³y siê takie: “kobieta, wiek œred-
ni”, “jest taki, ma takie te”, “?”, “w
stanie mocnego rozk³adu”, “jaki jest
ka¿dy widzi”, “taki koleœ, normalny,
gruby”, “bardzo podobny do mnie”

(wypowiedŸ jednego z profesorów),
“taki Feluœ, niekoniecznie wys-
portowany”, “niebieskie ubranie, czap-
ka, zamro¿ona broda”, “zielone piwne
oczy (!), podobny do Beckhama i
Davidsa”.

4. Gdzie mieszka Œwiêty Miko³aj? 
“W Laponii” odpowiedzia³o 29,5%.

Wœród nich by³o dwukrotnie wiêcej
kobiet ni¿ mê¿czyzn.

21,3% opowiedzia³o siê za opcj¹
“Nigdzie bo go nie ma” (w tym wypadku
zarysowa³a siê niewielka przewaga
mê¿czyzn).

Doœæ du¿ym powodzeniem cieszy³a siê
odpowiedŸ “Na Biegunie Pó³nocnym” –
11,5%. Zosta³a zachowana równowaga
miedzy kobietami i mê¿czyznami
odpowiadaj¹cymi w ten sposób.
Podobny procent (9,8) pytanych widzi
mieszkanie Œwiêtego Miko³aja w Niebie.

Tyle samo osób (po 3,3%) uwa¿a, ¿e
Œwiêty mieszka w Polsce, na Syberii lub
¿e nie wiedz¹, gdzie mieszka.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ poje-
dyncze odpowiedzi, a wœród nich: “u
mnie w domu”, “w du¿ym pokoju”,
“niedaleko”, “?”, “w krajach, gdzie jest
œnieg”, “w grobie / krypcie”, “po trochê
w ka¿dym przyzwoitym cz³owieku”

(wypowiedŸ jednego z profesorów), “w
naszych sercach”, “w Genewie”.

5. Co dosta³eœ / dosta³aœ od Œwiêtego
w zesz³ym roku?

34,4% pytanych nie pamiêta, co
dosta³o w zesz³ym roku. Szczêœcie w
nieszczêœciu, ¿e skleroza dotknê³a w
równym stopniu kobiety i mê¿czyzn.

“Du¿o rzeczy” – odpowiedzia³o 8,2%
pytanych. Wszyscy byli kobietami.

Rzecz doœæ przykra, lecz a¿ 6,6%
respondowanych powiedzia³o, ¿e nic nie

dosta³o.
4,9% odpowiedzia³o lakonicznie:

“prezent”. Tyle samo za w³aœciw¹
odpowiedŸ uzna³o “perfumy” i
“pieni¹dze”.

Pojawi³o siê wiele nie powtarzaj¹cych
siê odpowiedzi. Szczególnie ciekawe, to:
“kurczê!”, “coœ mi³ego”, “udan¹ wig-
iliê”, “rózgê” (tylko jedna osoba –
proszê, proszê), “pi³k¹ w g³owê”.

6. Co chcia³byœ / chcia³abyœ dostaæ w
tym roku?

W tym wypadku rozbie¿noœæ
odpowiedzi by³a tak du¿a, ¿e nie uda³o
nam siê ich uj¹æ w procenty. Mo¿emy
jednak stwierdziæ, ¿e kilka osób
odpowiedzia³o: “nie wiem”,
“niespodziankê” lub “coœ fajnego”.
Rzadko zdarza³y siê odpowiedzi z rodza-
ju: “samochód”, “telefon”, “œwiêty
spokój”. Pojedyncze odpowiedzi to:
“zastanawiam siê”, “bieliznê
Schiessera”, “faceta”, Russel Crowe z
kokardk¹”, “nie mam zielonego pojê-
cia”, “nie ma takiego”, “kredki (tylko
du¿e!)”, “to samo”, “nie teraz”, “buzi-
aczka”, “ja wszystko mam”, “czymœ
miêkszym w g³owê”, “zdane egzaminy”,
“jeszcze wiêcej pieni¹¿ków”,
“ch³opaka”.

Czy przeprowadzone badania rozwiej¹
Pañstwa w¹tpliwoœci? Czy pomog¹
Pañstwu w odnalezieniu w³asnych
odpowiedzi? Mam nadziejê, ¿e tak.

Karol Markurzyñski, “Fakty”
Warszawa.

Ta ankieta naprawdê odby³a siê w
naszej szkole!!

Œwiêty Miko³aj?... A kto to w ogóle jest?!
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? P. Prof.[W momencie, kiedy Marysia
nagle spad³a z krzes³a i r¹bnê³a siê o
pod³ogê]: Maryœka! Nie niszcz wszys-
tkiego!
? P. Prof. (wolny przek³ad z fran-
cuskiego): Po co robiæ w sposób prosty,
kiedy tak prosto zrobiæ to w sposób
skomplikowany.
? P. Prof.: Ktoœ mi kiedyœ poszacowa³, ¿e
wszystkie dolegliwoœci maj¹ jedno z
dwóch Ÿróde³: albo od niedopicia, albo
od przepicia
? P. Prof.: Co ma piernik do wiatraka? -
Wiatrak siê mo¿e rozpierniczyæ, a
piernik mo¿e wywietrzeæ
? Supcior: Tam by³ taki film, ¿e zamknêli
siêw bunkrze, a gdy wyszli, to ju¿ by³o
po wybuchu
Rysiek: To by³a "Seksmisja", tylko za
bardzo nie kontaktowa³eœ
P. Prof.: Tak, za du¿o by³o seksu, a za
ma³o misji.
? P. Prof.: Wiesz, co to jest wyk³ad? To
jest bezpoœredni przekaz
informacji od wyk³adowcy
do s³uchacza bez specjal-
nego u¿ycia mózgu. I na to
specjaln¹ nazwê wymyœlono
- wyk³ad.
? P. Prof. [robi p³aczliw¹
minê]: Psê pani, on mi
zabra³!
? P. Prof.: Co uczeñ o
za³amaniu œwiat³a wiedzieæ
powinien? 
£ukasz: To jest temat? 
Rysiek: To zapisz, a pod spodem bêdzie
pusto.
? P. Prof.: No, to co ja mam jeszcze zro-
biæ?! Striptiz tutaj odstawiæ, czy co?
? P. Prof.: Potem cz³owiek wœciek³y

wraca do domu, warczy na ¿onê, warczy
na dziecko, warczy na psa, którego nie
ma i zastanawia siê dlaczego
? Rysiek: Jak sobie zjemy szyneczki
100g, to ile to bêdzie eV?
? P. Prof.: (...) Wœciek³e Gacie Pauliego
? Rysiek: Jordano Bruno te¿ spalili
P. Prof.: Ale ciebie nie spal¹. Za du¿o
smrodu by by³o. Trzeba chroniæ
œrodowisko!
? P. Prof.: A potem z tego wychodz¹
takie rzeczy, jak: "cia³o w ciemnoœci
traci na opornoœci", czy "nie wychodŸ z
doma bez ³oma"
? P. Prof.: Jak brzmi regu³a œruby pra-
woskrêtnej? 
Rysiek: Ka¿da œruba, oprócz œrub
lewoskrêtnych, krêci siê w prawo.
? P. Prof.: Wy chyba umiecie patrz¹c w
niebo odró¿niæ S³oñce od Ksiê¿yca.
Wiecie czym siê ró¿ni¹? 
£ukasz: Nazw¹.
? P. Prof.: Jaka grawitacja? Ja nawet nie

wiem, co to grawitacja. 
Rysiek: A tamten wektor? 
P. Prof.: Nie, to jest wektor
przyspieszenia ziemskiego. Ty to mo¿esz
nazywaæ, jak chcesz, np. schabowym. To
bêdzie wektor schabowego.

? P. Prof.: Komu to podaæ? Któremu
£ukaszowi? 
Janek: Elce
P. Prof.: Ach, jeszcze Elce! "Kto na
³awce wyci¹³ serce i napisa³ 'G³upiej
Elce'? Kto? No powiedz, kto?"
? P. Prof. [usi³uj¹c sobie przypomnieæ
jakieœ nazwisko]: Jaka skleroza! 
Rysiek: Hipokryt z Efezu
P. Prof.: Sedes z Bakielitu! Nie, to
niemo¿liwe... 
Rysiek: Panieñskie nazwisko matki!
? Rysiek: (...) To bêdzie taki rolnik, co
orze pole. 
P. Prof.: Tak, orze pole grawitacyjne, jak
dobrze skibê przewróci, to mu czarna
dziura wyjdzie. 
(...)
P. Prof.: Zaoraliœmy pole skalarne, rolnik
przeszed³ na drug¹ stronê szosy i zacz¹³
oraæ pole wektorowe. Stosuje
dwupolówkê, wiêc w jednym roku tu
sieje wektory, a skalary tam, a w drugim

odwrotnie.
? Weronika: Pan profesor
jest wró¿kiem. 
P. Prof.[skromnie]: Bez
przesady...
? P. Prof.: Pobiæ rekord
œwiata na 100 metrów -
zd¹¿yæ przed piorunem
? P. Prof.: Tak, jakby król
siedzia³ na tronie i siê z
kimœ synchronizowa³
Grzesiek: Z królow¹

P. Prof.: Ach, ta dzisiejsza m³odzie¿!
Chyba siê zarumieniê po raz pierwszy od
kilkudziesiêciu lat.

Wyjêzyczenia
"Wiatry nie bior¹ siê z powietrza..."

czyli wypisy z lekcji pierwszego w historii Mat-Przyru (1996-2000)
przez Maryœkê Kendziorek, Krzyœka Sagana i Ryœka Kosteckiego zanotowane

koniec

Teraz cosik o uczniach
przez p. prof. Wanago zebrane

1. Choroby weneryczne to choroby przenoszone drog¹ kropelkow¹ tzn. poprzez kropelki p³ynów ustrojowych
2. Aby nie zaraziæ siê w³oœniem krêtym nale¿y unikaækontaktów fizycznych ze szczurem.
3. Aby unikn¹æ zaka¿enia w³oœniem krêtym nale¿y pilnowaæ aby œwinie nie mia³y ¿adnych kontaktów ze szczórami, a najlepiej
chodowaæ je samemu.
4. Jedz¹c niedogotowane miêso niedŸwiedzia polarnego mo¿na zaraziæ siê glist¹ ludzk¹
Na jednej lekcji biologii z mikroskopami p. prof. stwierdzi³a natomiast, ¿e: Chod¿cie zobaczyæ jakie £ukasz ma piêkne j¹dra!"

Na dok³adkê coœ z w³asnego doœwiadczenia: 
lekcja, cisza nagle okrzyk: "Ty m¹dry jesteœ ty g³upi idioto?!"

Groch

∆∆∆∆nyten Mleknyten Mlek 1919



Pogotowie Św. Mikołaja
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POGOTOWIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

Akcja ta odbywa się między innymi w naszej szkole. W ramach tej akcji w 
czwartek (21 grudnia) obędzie się zbiórka słodyczy, zabawek itp. dla dzieci z 

biednych rodzin. W dniach 22 (piątek), 23 (sobota), 24 (niedziela) grudnia z naszej 
szkoły wyruszą „Mikołajowie”, którzy rozniosą paczki z prezentami dla dzieci. 

Jeśli chcesz możesz dołączyć się do tej akcji przynosząc prezenty i/lub pomagając 
je pakować. Wszelka pomoc będzie mile widziana.. 
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