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OBYCIE UMILA ŻYCIE

- CZYLI SAVOIR VIVRE DLA LICEALISTÓW
Kultura dnia codziennego
Najważniejszymi elementami
kultury dnia codziennego są:
1. Uprzejmość- postawa cechująca się życzliwością, grzecznością, przyjaznym stosunkiem do
ludzi.
Na uprzejmość składają się:
•używanie trzech magicznych
słów- „proszę, dziękuję, przepraszam”
•łagodny ton rozmowy
•umiejętność uważnego słuchania
•konwersacja ze wszystkimi
osobami znajdującymi się w
grupie, nie pomijaniu nikogo
(okazujemy tym nasz szacunek
do wszystkich)
2. Punktualność- nie spóźnianie się.
Szwedzkie porzekadło mówi:
„Kto się spóźnia, kradnie cudzy
czas. Spóźnianie się na np.
umówione spotkanie jest wyrazem braku szacunku do osoby
lub grupy osób z którymi się
umówiliśmy.

3. Uśmiech
Jest on bardzo ważny w komunikacji interpersonalnej. Sprzyja wytworzeniu dobrej atmosfery, łagodzi nieporozumienia.
Osoba uśmiechnięta „zaraża”
innych dobrą energią.
4. Życzliwość- to przychylne
ustosunkowanie się do innego
człowieka, wczucie się w jego
sytuację i pragnienie okazania
pomocy.
Życzliwość jest niezbędnym
elementem w układaniu dobrych stosunków między ludźmi.
5. Dyskrecja- dochowywanie
powierzonych tajemnic i taktowne niewnikanie w czyjeś
prywatne sprawy.

Mateusz
Boczyło
Źródła:
http://sjp.pwn.pl/sjp/
dyskrecja;2555752.html
https://pl.wikipedia.org
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WIEDZA NIEZBĘDNA
- czyli jak powiedzieć „idiota” w 12 językach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

idiota po baskijsku - ergel
idiota po czesku - hlupák
idiota po esperanto - stultulo
idiota po francusku - imbécile
idiota po grecku - aelithios
idiota po hiszpańsku - imbécil
idiota po irlandzku - amadán
idiota po niderlandzku - nietsnut
idiota po niemiecku – flachzange
idiota po szwedzku - åsna
idiota po walijsku - gwisionyn
idiota po włosku - scemo
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Weronika Szpura
OSTATNIA PESTKA BRZOSKWINI
Śmierć dopadła mnie w dniu moich dwudziestych czwartych urodzin.
Brudnymi od grzechu i czarnymi od nicości łapskami złapała mnie za gardło z zamiarem pozbawienia oddechu. A ja,
nie znając nic innego, wyszedłem jej naprzeciw.
Zbliżającą się ciemność odepchnąłem na bok, zacisnąłem zęby i odmówiłem poddania się. Co więcej mówić, uparty
osioł ze mnie. Nie mogłem dać jej satysfakcji z zabrania mojego seksownego tyłka w nicość tak po prostu. Odejdę na własnym warunkach, zwykłem myśleć, nie kiedy Śmierć akurat będzie mieć na mnie ochotę.
Walkę wygrałem, ale jakimi kosztami... Śmierć zostawiła w mym kruchym sercu cząstkę siebie, żeby mieć na mnie
oko i być obecną, kiedy przyjdzie na mnie czas. Od tamtej pory toczyłem z nią walkę, którą przysiągłem sobie rozstrzygnąć
raz na zawsze, i to na moich warunkach.
Kolejna nieudana próba zaprowadziła mnie w głąb Chin, do miasteczka bez nazwy, złożonego z siedmiu chatek oddzielonych od siebie co dwa kilometry.
Jedną z nich, szczególnie unikaną przez tamtejszą ludność, czwartą od początku i od końca, zamieszkiwała wiedźma.
Stara dobra przyjaciółka Śmierci, twierdzili sąsiedzi. Każdy, kto zbliży się do jej sadu, zostanie przeklęty i zginie w ciągu
nocy, chyba że przyjmie gościnność staruszki. Jednak gdy spróbuje się owoców z jej sadu, nigdy nie zostawi się jej z własnej woli.
Czyli musisz dotrzymać jej towarzystwa tak długo, aż zorientujesz się, że Śmierć się do ciebie zbliża. Wtedy wiedźma oddaje cię w ręce swojej przyjaciółki i spędza następne stulecia samotnie w wyczekiwaniu, aż jakiś głupieć znów nie
nabierze się na ten podstęp.
Miałem do czynienia już z niejednym przesądem w swoim czasie i, prawdę mówiąc, większość z nich to bujdy ubarwione brokatem i starannie posklejane tanim klejem. Błyszczą z daleka, a z bliska widać masę pęknięć. Mimo to niepokój w
kruchym sercu pozostał. Choć może to zwykła niepewność. Żaden z poprzednich kilkudziesięciu sposobów nie okazał się
strzałem w dziesiątkę; dlaczego ten miał być inny?
Nie miałem już dwudziestu czterech lat, wskazówki nie trafiały się tak często jak kiedyś, a szanse na powodzenie
pozostawały takie same jak w przypadku reszty prób. Śmierć czuwała nade mną przy każdej wyprawie, ale tym razem czułem jej oddech na karku z każdym kolejnym krokiem przez puszczę. Albo czas się zbliżał, albo byłem już bardzo blisko. A
nie miałem pewności, czy Śmierć jest na tyle uprzejma, że oszczędzi mnie, zanim dotrę do celu i ją wykiwam.
Plask oznajmił mi, że jestem blisko. Ciężki but rozpłaszczył brzoskwinię, gdy schodziłem ze wzgórza, ze wzrokiem
utkwionym w dół, uważając, żeby nie przewrócić się o wystające korzenie.
Oczy natychmiast wystrzeliły w górę i gdy zauważyłem dym unoszący się znad sadu, pokonałem resztę drogi w biegu, przeskakując coś, co kiedyś może przypominało płot, wtedy jedynie stertę kamieni pochłoniętą przez ziemię i osłoniętą
trawą.
Chatki nie opiszę, z obawy przed tym, że komuś kiedyś wpadnie do głowy, żeby jej szukać. Jedyne co trzeba o niej
wiedzieć to to, że rozpadała się w oczach, lata jej świetności już dawno minęły. Drzewa brzoskwini otaczające to miejsce
wydawały się, w przeciwieństwie do reszty, zadbane i traktowane z miłością i cierpliwością.
Siedząca przed drzwiami staruszka podniosła wzrok. Wyglądała, jak wszystko, co utożsamiamy ze starością –
zmarszczki zdobiące jej twarz jak wojenne blizny, białe włosy zaplecione w kok z tyłu głowy, zmięty strój, jedwabna tunika
i spodnie znoszone nie do poznania, nieprzyjemny zapach unoszący się wokół. I te oczy. Czarne jak noc i dziwnie spokojne,
jakby spodziewała się mnie.
– Żaden człowiek nie postawił tu stopy, odkąd pamiętam – odezwał się skrzeczący głos.
– Słyszałem co innego.
Za ten komentarz dostałem bezzębny uśmiech, pełen rozbawienia.
– Ach, tak? Co takiego wymyślili tym razem? Zjadam dzieci? Zwabiam na noc młodych kochanków, którzy potem
nie wracają? – Uniosła palec w górę, jak matka karcąca dziecko. – Powiem ci jedno: jeśliby nie wrócili, to tylko i wyłącznie
z własnej woli.
Nie mogłem się nie zaśmiać w odpowiedzi. Nie spodziewałem się humoru u przyjaciółki Śmierci. Tym bardziej, że
spotykałem różnych jej przyjaciół.
– To akurat się zgadza. Tak jak i oni przybyli tu z własnej woli, tak i ja do ciebie przychodzę. Tylko że ja, w przeciwieństwie do nich, wiem, w co się pakuję. I nie dam ci się oszukać.
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– To się okaże. Po co przyszedłeś?
– Dobrze wiesz po co.
– Więc nie różnisz się aż tak bardzo od innych.
Zbyt dużo widziałem, żeby dać się tak łatwo zdenerwować. Będąc tak blisko Śmierci, człowiek poświęca wiele czasu
na rozmyślania. A odpowiedzi przychodzą same z siebie. Zdołałem złapać kilka z nich w locie i zrobiłem z nich użytek.
Potrafiłem obrócić każde stwierdzenie na swoją korzyść z wiedzą, jaką posiadłem.
– Otóż nie masz racji, starucho – odparłem, starając się powstrzymać rozbawienie. – Ci ludzie byli na tyle głupi, żeby
cię nie doceniać, i na tyle zadufani w sobie, żeby sądzić, że mogą oszukać Śmierć. Nie wyszło im to na dobre, jak mniemam. Natomiast ja przychodzę do ciebie z pełną świadomością tego, co od tej pory może się zdarzyć. Nie musisz mnie
oszukiwać, poddaję się tobie z własnej woli. Wykonam każdy rozkaz, w zamian za jedyną rzecz, której pragnę.
Starucha, niczym posąg, wciąż przyglądała mu się wielkimi oczami z rozpadającej się ławeczki przy domku. Stożkowy kapelusz osłaniał jej pomarszczoną twarz od popołudniowego słońca, ale i tak przymrużała oczy, jakby niedowidziała.
– Czego więc pragniesz? – zapytała w końcu.
– Nieśmiertelności – wyznałem zgodnie z prawdą. Nieśmiertelność, zwykłem sądzić, to moment, kiedy oparłem się
Śmierci po raz pierwszy pomnożony przez nieskończoność. Uczucie tryumfu tkwiące w każdym dniu. Pamiętanie o tym, co
było, oddychanie tym, co jest i nie przejmowanie się tym, co będzie; życie bez strachu przed żadnym z nich, ponieważ czas,
tak jak i Śmierć, dotyczy tylko śmiertelnych. – Jesteś w stanie mi to zapewnić? – zapytałem staruchę. – Czy chcesz już na
zawsze pozostać sama?
– Nikt nie chce być sam, nawet ja – wypowiadając te słowa, spojrzała na mnie dziwnie. W tych bezdennych oczach,
wiedziałem, że rozważa moją propozycję. – Podyktuj mi swoje warunki. Jesteś człowiekiem przygotowanym... jak ja ich nie
lubię. Tyle z nimi kłopotów, mają plany w planach na planach otoczone planami. Słudzy własnych umysłów, nie poddają
się sercu. Mów, zanim uznam, żeś nie wart mojego czasu.
Pozwoliłem sobie na uśmiech.
– Gdyby tak było, już dawno byłbym martwy. Mam wrażenie, że czas tu krąży inaczej. Mniejsza z tym. Skoro nie
zawracamy sobie głowy formalnościami, nie musisz mnie gościć ani prosić o pomoc, ani pokazywać mi sadu. Przejdźmy od
razu do rzeczy: zostanę twoim pomocnikiem przez rok.
Starucha wybuchnęła śmiechem, był to dziwny skrzeczący dźwięk.
– Tylko rok? Po co tak zaciskać pasa? Liczyłam na co najmniej dziesięć. Wiesz, dziesięć lat to typowa umowa z takimi jak ja. Co sobie o mnie pomyślą, kiedy się dowiedzą, że starucha po roku Śmierć wezwała. Tak szybko? Szacunek do
mnie stracą!
– To ostateczna decyzja. Na więcej nie mogę sobie pozwolić.
– I co ty przez ten rok chcesz zrobić? Zapałki mi poukładać na szafce?
– Wszystko, o co mnie poprosisz... w granicach rozsądku – dodałem po chwili, żeby nie było wątpliwości. Jeszcze by
coś starucha wymyśliła, czego nie byłbym w stanie zrobić. – Domowe obowiązki, których nie jesteś w stanie wykonać. W
tym czasie żadnego jedzenia brzoskwiń. Brzoskwinie będą moją nagrodą.
– Co to za gra jest, skoro ty spodziewasz się nagród, ale to ja mam przewagę?
– Jeśli choć spróbuję brzoskwini, przegram. Będziesz mogła zawołać Śmierć i sam się jej poddam. Ale! – wykrzyknąłem zadowolony z siebie, staruszka podskoczyła na swoim miejscu i o mało co nie stoczyła się ze swojej ławki. – Jeśli ty
pierwsza umrzesz, ja wygram.
– Jakim cudem ja, wieczna, mam umrzeć? – Rechocąc, trzymała otwartą dłoń na piersi, jakby płuca ledwo wytrzymywały taki wysiłek. – Niech cię nie zmyli mój wygląd, kochaneczku. Przeżyłam czterdziestu trzech takich jak ty.
– Więc czterdziesty czwarty będzie w końcu tym, który wsadzi cię do grobu.
– Igrasz z ogniem – ostrzegła.
– Nie od dzisiaj – dodałem ze wzruszeniem ramion.
– Jakim cudem ja, wieczna, mam umrzeć? – Rechocąc, trzymała otwartą dłoń na piersi, jakby płuca ledwo wytrzymywały taki wysiłek. – Niech cię nie zmyli mój wygląd, kochaneczku. Przeżyłam czterdziestu trzech takich jak ty.
– Więc czterdziesty czwarty będzie w końcu tym, który wsadzi cię do grobu.
– Igrasz z ogniem – ostrzegła.
– Nie od dzisiaj – dodałem ze wzruszeniem ramion.
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– Jako żem stara już, nie myl z bliską Śmierci, to już nie taka żwawa jak kiedyś. Pozwolę ci zostać, nawet jeżeli pragniesz wciągnąć mnie w swoją grę, tak przekonany że wygrasz, że mnie oszukasz. Wiesz dlaczego ci na to pozwalam? – Milczałem. – Nigdy nie musiałam nikogo oszukiwać, zawsze sami się oszukujecie. Zbyt zakochani w sobie, żeby przejrzeć na
oczy. Ale już za późno, umowa przypieczętowana. Zabieraj się do roboty.
Następne miesiące spędziłem wypełniając swoją część umowy. Sprzątałem, gotowałem, siałem i zbierałem zboża. Starucha jadła jedynie to, co sama wyhodowała – głównym składnikiem posiłków był ryż i brzoskwinie z sadu. Codziennie przyrządzałem jej różną kombinację posiłków z tych głównych składników. Czasami jadła, czasami nie.
W wietrzne noce przytrzymywałem blachę na dachu, żeby nie odleciała razem z ostatkami mojej wolności. Przysiągłem
sobie, że wykonam to zadanie, nic innego mi nie pozostało.
Starucha wtedy znikała. Przynajmniej tak sądzę. Światło nie dochodziło spomiędzy żadnej szpary, jedyny słyszalny
dźwięk to wycie wiatru, a nie chrapanie z pogwizdywaniem.
Nie była złą gospodynią, nienawidziłem jej za to z całego serca. Zagadywała mnie czasem, wypytując o powody mej
desperacji. Zwykle odprawiałem ją bez mrugnięcia okiem. Były jednak momenty, kiedy siadałem obok niej, popijając wino
ryżowe czy herbatę o zapachu równie zachęcającym co moje stare skarpetki, i opowiadałem jej niestworzone historie, zbyt
przesadzone, zbyt kolorowe, żeby mogły być prawdą. A jednak w każdej bajce zawierałem jakąś część prawdy; ona nie miała
o tym pojęcia, a ja mogłem pozbyć się ciężaru, który nosiłem na swoich barkach przez lata. W takich momentach nienawidziłem jej najbardziej.
Ponieważ wiedziałem, jak ta nasza bajka się skończy.
A miała skończyć się śmiercią jednego z nas.
Minęło lato i jesień, a starucha wciąż nadzorowała moją pracę, sprawdzając czy brzoskwinie nie potłuczone albo czy
ryż nie za bardzo dogotowany. Na litość boską, zdawać by się mogło, że byłem jakimś dzieciakiem, którego trzeba pilnować
jak oka w głowie! Nie miałbym nawet okazji, żeby zwędzić jedną z tych brzoskwini niezauważenie, żeby ją sobie zjeść, kiedy
starucha nie patrzyła.
Ale ona zawsze patrzyła. A ja zadowalałem się ryżem, mięsem leśnych zwierzątek i zielskiem.
Nadeszła zima i coraz częściej zostawaliśmy w chatce. Nie można nazwać jej mroźną, ale i tak oboje lgnęliśmy do komfortu i nie chcieliśmy odmrozić sobie tyłków. Rozmawialiśmy wtedy coraz częściej przy gorącej herbacie, wyglądając przez
okno, podziwiając las albo pola ryżowe. Starucha zaczęła mówić o sobie – a właściwie o ludziach, którzy odwiedzali ją przedtem. Każdemu wieczorowi, zaraz przed zgaszeniem lamp i położeniem się do łóżka, towarzyszyła bajka o innym narcyzie pragnącym wiecznego życia. Wszyscy skończyli w grobie.
Siedząc wtedy blisko niej, zauważyłem, że starucha bladła nieco, zniszczona przez czas, wyczerpana przez Śmierć bardziej niż zdołała przyznać. Samemu będąc w wielkiej potrzebie towarzysza, zgodziłem się zostać jej przyjacielem.
Mniej więcej w tym samym czasie postanowiłem ją zabić.
Wkupiłem się w jej łaski, przestała sprawdzać moją pracę, coraz częściej zostawała w łóżku. By mieć pewność, że to
nie jedno z jej sławnych oszustw, opowiedziałem jej moje pierwsze i zarazem ostatnie bliskie spotkanie ze Śmiercią, kiedy
miałem dwadzieścia cztery lata. Ona w zamian, podzielając zaufanie, jakim ją obdarzyłem, powiedziała, dlaczego nienawidzi
zimy.
W zimę jest słaba, ponieważ nie kwitną nowe brzoskwinie. Wyjadała jedynie resztki z jesieni.
Wolnymi krokami przytoczyła się wiosna, a stan staruchy się nie poprawiał. Już ja tego dopilnowałem. Do każdego
posiłku dodawałem coraz mniej brzoskwiń. Udawałem zdziwienie, kiedy znów zaczęliśmy temat o jej słabnięciu.
– I co? Masz teraz pewnie uciechę. Mogę umrzeć w każdej chwili! Ale nie pozbędziesz się mnie tak łatwo, zima minie
może dopiero po wiośnie – powiedziała mi pewnego razu. Jej rechot przemienił się w kaszel. – Uwielbiam lato – dodała na
granicy snu, kiedy otulałem ją wełnianym kocem.
Lato dla niej miało nigdy nie nadejść. Nie, póki ja jeszcze stałem o własnych nogach.
W środku wiosny zemdlałem na polu ryżowym. Obudziłem się sam, przemoknięty do suchej nitki, z pieczeniem w klatce piersiowej, którego nie czułem już od dawna. Przełknąłem ból i kontynuowałem robotę, zdając sobie sprawę, że jeśli nie
zapewnię sobie przyszłości, nie będzie żadnego teraz.
Czas mi się kończył. Musiałem się spieszyć.
W przesilenie wiosenne starucha zawołała mnie do siebie, ledwie słyszałem jej słowa z drugiego pokoju.
– Czas się skończył.
Wybałuszyłem oczy.
– Jeszcze nie! – zaprotestowałem. – Jeszcze kilka dni, wszystko się może zmienić do tego czasu.
Przerwała mu karcącym spojrzeniem. Po chwili w jej oczach pojawiło się wahanie i coś, czego nie potrafiłem nazwać –
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coś zarezerwowanego specjalnie dla mnie, niemal ciepłego. To więcej emocji niż kiedykolwiek miałem okazję u niej zobaczyć.
– Nie mówię niczego, jeśli nie jestem pewna. Dla mnie to już koniec. Jeszcze potrafię wyczuć, kiedy Śmierć jest
blisko, kochaneczku.
– Więc co teraz? – Miałem nadzieję, że nie usłyszała zadowolenia w moim głosie.
– Zostań ze mną – błagała resztkami sił.
Otworzyłem usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Nigdy nie sądziłem, że trzy słowa sprawią, że zapomnę
własnego języka.
– Znałam twoje zamiary już od jakiegoś czasu – przyznała powoli, robiąc przerwy pomiędzy słowami, jakby samo
oddychanie sprawiało jej trud. Jeśli sądziłem kiedyś, że podczas ich pierwszego spotkania wyglądała źle, to przyznaję, że w
tamtym momencie wyglądała stu razy gorzej. – Brzoskwinie miały być twoim końcem, a nie moim.
Zmarszczyłem brwi, nie rozumiejąc. Skoro wiedziała o moim planie, dlaczego mówiła mi dopiero teraz, na łożu
śmierci.
– Więc dlaczego tego nie powstrzymałaś?
Wzruszyła ramionami, choć w leżącej pozycji, wyglądało to przedziwnie.
– Chcę nowej umowy. Nie mogę cię tu zatrzymać, jeżeli chcesz odejść, ale wiedz, że oferuję ci wieczność ze mną.
Przełknąłem ślinę. Czyżby to była kolejna sztuczka?
– Czy jeśli odejdę, Śmierć mnie nie dosięgnie?
– Oczywiście, że nie. Wątpisz w moje umiejętności? Będziesz dla niej niewidzialny. Nigdy, ale to nigdy, aż do końca
czasów nie spojrzy nawet w twoją stronę. Co wybierasz?
– Nie mogę tu zostać – odparłem.
Westchnęła, jakby się tego spodziewając. Mruknęła w odpowiedzi:
– Zwykle wybierają samotną nieśmiertelność, zamiast wieczności ze mną. Kim jestem, by wmawiać ci, co dla ciebie
najlepsze? Sam dobrze wiesz, czego chcesz. To się ceni, kochaneczku.
Wyciągnęła rękę w górę, sam szkielet opleciony pomarszczoną skórą. Bez wahania ścisnąłem jej dłoń.
– Dziękuję – wyszeptałem, składając pocałunek na jej czole. – Naprawdę. Za wszystko.
– Nic nie zrobiłam, nie dziękuj mi. To twój wybór.
Uśmiechnąłem się. Tak, to mój wybór. W końcu czułem, że mam kontrolę nad swoim przeznaczeniem.
W drodze do swojej nieśmiertelności zerwałem brzoskwinię.
Następnej wiosny byłem innym człowiekiem, w innym miejscu, innym czasie. Nie myślałem często o swoich poszukiwaniach, a jednak przeszłość zawsze w jakiś sposób nade mną ciążyła. Nie żałowałem swoich wyborów, nauczyły mnie
więcej o sobie niż sam mógłbym się o sobie nauczyć, gdybym ich nie podjął. Przyszłości się nie obawiałem, a teraźniejszość miłowałem.
W środku kolejnej wiosny zemdlałem na przyjęciu urodzinowym mojej narzeczonej. Obudziłem się w szpitalu z pieczeniem w klatce piersiowej – dokładnie takim, jakie miało się już nigdy nie powtórzyć. Nie czułem się źle, wyszedłem
szybko.
W lato zauważyłem w lustrze siwy włos.
Zignorowałem go.
W zimę w dniu naszego ślubu przyrzekłem małżonce wieczność, idealną tak jak ta właśnie chwila.
W końcu zrozumiałem.
Nieśmiertelność nie jest zatrzymaniem się czasu, wieczność jest.
A ja nigdy nie prosiłem o wieczność.
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Weronika
Szpura

PECHOWY BRIAN

Memy z Pechowym Brianem to zdarzenia z życia największego pechowca na świecie, trafiającego na przeszkody na każdym kroku. Jedyną pozytywną rzeczą w jego życiu był do
tej pory wynik testu na obecność wirusa HIV, a w razie braku samochodów na przejściu dla pieszych może
go potrącić nawet samolot.
Samo zdjęcie powstało kiedy bohater
miał 17 lat. Kyle (bo tak naprawdę ma
na imię Bad Luck Brian) nie miał w
życiu pecha (wygrał nawet konsolę
Xbox360 i, po zaledwie tygodniu,
PSP). Podobno pierwszy obrazek z
cyklu stworzył jego kolega.

ZJARANY ZBYSZEK

Jak to w przypadku większości memów
bywa, Zbyszek nie pochodziz Polski.
Mem "[10] Guy" lub "Stoner Stanley"
narodził się na reddicie, a konkretnie na
forum r/trees. Niewtajemniczonym wyjaśniam: w tym konkretnym wypadku
"trees" nie oznacza drzew, a (oczywiście
medyczną) marihuanę. W wątkach na r/
trees zabronione są próby nawiązania
kontaktu z handlarzami drzew czy podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Użytkownicy aktywni w wątkach
z r/trees (nazywający siebie entami)
dzielą się na forum swoimi doświadczeniami po użyciu drzewa oraz metodami
na umilenie sobie drzewnej podróży.
Wpływ zażytego drzewa na organizm

ludzki jest na forum opisywany liczbowo,
w skali od [1] do [10] (zapisywanej zawsze w nawiasach kwadratowych), stąd
jedna z nazw oryginalnego memu z kolegą pod wpływem.

WILLY WONKA
Ten wpis można potraktować jako jednoczesny opis dwóch memów połączonych osobą Gene'a Wildera i jego tytułowej kreacji z
filmu "Willy Wonka i fabryka czekolady" z 1971 roku. Pierwszy
(jeśli patrzeć na wiek oryginalnego memu) jest zwrot "(Oh hi) You
must be new here" czyli "Musisz być tu nowy". Jest sarkastyczną
odpowiedzią, mającą na celu właściwie wyłącznie ośmieszenie
poprzednika.
Zachowanie i mimika Wildera zachęciły widzów do stworzenia
jeszcze jednej postaci opartej o obrazek z niepokojąco uśmiechniętym jegomościem opierającym się na łokciu. Drugi mem, znany
jako Creepy Wonka, jest kolejną realizacją internetowej zasady
numer 34, czyli możliwości stworzenia memu z podtekstem erotycznym absolutnie ze wszystkiego. Późniejsze wcielenia Creepy /
Condescendig Wonka są jednak bliższe wersji poniżającej rozmówcę.

ROK SZKOLNY 2016/2017,

STR. 9

13 OZNAK TEGO, ŻE JESTEŚ INTROWERTYKIEM
TŁUMY CIĘ STRESUJĄ
Tłumy z pewnością nie znajdą się w spisie ulubionych miejsc introwertyka. Koncerty, dyskoteki, zawody sportowe, spotkania
liczące więcej niż 5 osób – trudno ogarnąć ten cały chaos. Introwertycy wolą spędzać czas w domu, w miejscu, które dobrze znają
i czują, że tam właśnie mogą być sobą albo z kilkoma najbliższymi
przyjaciółmi. W tak małym gronie lepiej zadbać o dobry nastrój i
przyjemną konwersację.
POZNAWANIE NOWYCH LUDZI TO HORROR
To wcale nie znaczy, że jesteś aspołeczny, nie lubisz ludzi czy coś
z tobą nie tak, ale czasami żmudny proces poznawania nowych
ludzi jest dużym obciążeniem dla twoich zasobów energii. Zwykle
podtrzymanie rozmowy z nowo poznaną osobą to nie lada wyzwanie, szczególnie kiedy nie wiesz, czego się po niej spodziewać, czy
coś wypada powiedzieć, jakich tematów unikać.
TWOI PRZYJACIELE TO PRAWIE SAMI EKSTRAWERTYCY
Przeciwieństwa się przyciągają, prawda? Wielu introwertyków
przyjaźni się z ekstrawertykami, ponieważ ich osobowości komplementują się i równoważą. Czasami ekstrawertycy potrzebują
cichych i spokojnych chwil z jedną zaufaną osobą, która wysłucha
ich mimo wszystko, a introwertycy, wbrew pozorom, są zdolni
czuć potrzebę socjalizowania się z ludźmi. A któż jest w tym lepszym przewodnikiem niż ekstrawertyk?
TRUDNO IM SIĘ PRZYZWYCZAIĆ DO NOWYCH
SYTUACJI
Zastanawiasz się pewnie jak to jest, że niektórzy mają tę jakby
wrodzoną zdolność do wpasowywania się. Dla takich osób poznawanie nowych ludzi czy nawiązywanie dobrych kontaktów to bułka z masłem. Introwertycy przynajmniej raz w życiu przeżyli ten
niezręczny moment, kiedy znaleźli się wśród ludzi, których kompletnie nie znali i zmuszeni byli z nimi współpracować. Trzeba
pamiętać, początki są zawsze trudne! Ale gdy introwertyk się przyzwyczai, wyjdzie ze swojej skorupki, ludzie czasami się dziwią,
jakim cudem ten cichy Kłapouchy to tak naprawdę najbardziej
rozrywkowa osoba w klasie.
LOJALNOŚĆ
Jak wiadomo introwertykom trochę czasu zajmuje zaprzyjaźnienie
się z ludźmi, ale kiedy już tak się stanie, przyjaciel to dla nich
jedna z najważniejszych osób na świecie. Nie ma tak, że udajesz,
że się z kimś przyjaźnisz, a tak naprawdę plotkujesz o tej osobie za
jej plecami z każdym, kto chce słuchać. Ponieważ energia introwertyków pochodzi od nich samych, i nie jest zależna od ludzi czy
środowiska, znacznie trudniej niż niektórym jest im robić coś, co
uznają za niesprawiedliwe.
LUBISZ CZASEM NIE ROBIĆ NIC
Ekstrawertycy mają to do siebie, że są ciągle w ruchu – robiąc
milion rzeczy naraz, zaczynają jedno, nie skończywszy drugiego i
jakimś cudem zawsze mają na to energię. Introwertycy jednak raz
na jakiś czas potrzebują ciszy i spokoju. Potrzebują, by po prostu
nie robić nic, zrelaksować się poprzez nadrobienie ulubionego

serialu czy przeczytanie książki – w taki sposób odzyskujesz energię.
NAJPIERW SIĘ ZASTANAWIASZ
Pewnie nie siedzisz na telefonie cały czas. Lubisz go, ale jesteście
tylko dobrymi przyjaciółmi, prawda? Kiedy widzisz esemesa od
znajomego, czekasz, aż będziesz gotowy z odpowiedzią. Tak samo
jest w rozmowach czy przy odpowiedzi. Na przykład stanie przy
tablicy to coś, czego introwertycy nie lubią najbardziej. Czasem
potrzebujesz więcej czasu, żeby pomyśleć, lecz w dzisiejszym
świecie zdominowanym przez ekstrawertyków liczy się szybkość.
Introwertycy wolą robić rzeczy we własnym tempie i właśnie wtedy sprawdzają się najlepiej.
ZAUFANIE TO NIE COŚ, CO ROZDAJESZ NA PRAWO I LEWO
Pewnie zawsze ubolewałeś nad tym, że masz trudności ze znalezieniem przyjaciół, którzy szanują twoją introwertyczną naturę, potrzebę ciszy czy posiedzenia w domu. Tak więc cały proces przyjaźni zajmuje Ci trochę dłużej niż ekstrawertykom, jeśli chodzi o
zaufanie dla tej osoby. Ale jeśli już obdarzysz tę osobę zaufaniem,
masz przynajmniej pewność, że było warto.
ROZWIJASZ SIĘ ARTYSTYCZNIE
To wcale nie znaczy, że ekstrawertycy nie mogą być artystami,
jednak wiele dziedzin sztuki zdominowanych jest przez introwertyków. Dlaczego? Wiele z nich staje się pisarzami lub malarzami,
być może dlatego, że te czynności pomagają im lepiej zrozumieć –
jak również pokazywać – siebie, bez konieczności wychodzenia z
domu czy kontaktu z ludźmi. Uważają, że to świetna zabawa spędzać 5 godzin nad opowiadaniem czy 10 lat nad obrazem, podczas
gdy niektórzy nie umieją usiedzieć w miejscu przez 45 minut.
JESTEŚ UPRZEJMY
Często introwertycy są bardziej świadomi swojego otoczenia i
zauważają drobne szczegóły. To czyni z Ciebie osobę, która zdaje
sobie sprawę z pewnym norm społecznych i sprawia dobre wrażenie na ludziach w twoim otoczeniu.
PLANY, PLANY, PLANY
Podczas gdy ekstrawertycy idą „na żywią” w większości przypadków, introwertycy mają z tym problem. Lubią wiedzieć, czego się
spodziewać, dlatego planowanie to dla nich druga natura. Wtedy
wszystko przebiega sprawnie i bez żadnych problemów.
POSIADASZ STARĄ DUSZĘ
Pewnie kiedy byłeś młodszy często słyszałeś od dorosłych, że
jesteś bardzo dojrzały jak na swój wiek. Jakoś w naszym świecie
przyjęło się tak, że młodość utożsamiana jest z wigorem, energią,
hałasem, chaosem. Ty jednak nigdy nie pasowałeś do tych określeń. Można cię określić bardziej jako cichego, spokojnego, lubiącego plany.
WIESZ, CO LUBISZ
Może to trochę zadziwiające, ale ci spokojni ludzie, którzy zamiast
rozmawiać o sobie, wolą słuchać o innych, są tak naprawdę bardzo
zdecydowani. Wiedzą, czego chcą i kiedy tego chcą. Nie zawsze

Introwertyku, musisz wiedzieć, że jeszcze istnieją ludzie, którzy zdają sobie sprawę, jak to jest być innym niż wszyscy. To, że wielu twoich rówieśników jest całkiem innych, to nie znaczy, że musisz się zmieniać, by dopasować się do kogoś. Bez względu na to, co mówią inni, zawsze
bądź sobą!
P.S. Podobno introwertycy powoli zaczynają rządzić światem.
Weronika Szpura, 1A
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DOKTOR STRANGE
Obsada: Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton, Mads
Mikkelsen, Rachel McAdams
"Doktor Strange" jest kolejną filmową adaptacją komiksu Marvela. Główny bohater to znany chirurg, Stephen
Strange, który ulega wypadkowi samochodowemu. Nerwy
w jego rękach zostają uszkodzone, co uniemożliwia mu
dalszą pracę. Poszukuje pomocy u najpotężniejszego
czarnoksiężnika na ziemi, tzw. Starożytnej. Przy okazji
sam poznaje sekrety magii i musi zmierzyć się z siłami, w
których istnienie do tej pory nie wierzył.
Jeżeli ktoś ogląda filmy Marvela, to wie, czego się spodziewać – masy efektów, epickich walk,
zabawnych żartów i niezbyt subtelnych rozwojów postaci. Doktor Strange ma w sobie to
wszystko, tylko że różni od swoich poprzedników tym, iż mamy do czynienia nie z kosmitami
czy nadludźmi, tylko z magią w czystej postaci. Strange ma swoje poglądy na ten temat, twierdząc na początku, że nie wierzy w żadne „bajeczki o czakrach, energii czy mocy wiary”, ponieważ nie ma to żadnego sensu (nie przypomina to wam kogoś?). Osoba, która uczy go sztuki
magii wyjaśnia mu, że nie wszystko musi mieć sens, że poznać świat można jedynie, kiedy
przyjmiemy, iż jest coś, czego nie da się wytłumaczyć. Na przykład portale do równoległych
rzeczywistości, lustrzane odbicia naszego świata, peleryny z własnym rozumem czy projekcje
astralne. Co ja osobiście uwielbiam w projektach Marvela to humor i, szczerze mówiąc, po ponurej Wojnie Bohaterów Strange w odpowiednim momencie wjeżdża z nowymi żartami i niecodziennym spojrzeniem na świat. Do tego ciągłe próby rozśmieszenia poważnego bibliotekarza ze słabością do Beyonce przypominają stare dobre czasy, kiedy Tony Stark nie pokłócił się
ze Steve'm. Nie można również nie wspomnieć o efektach specjalnych, których, jak zapewne
się domyślacie, w filmie o magii nie brakuje. Ukazanie zmian rzeczywistości jest niesamowite,
towarzyszą temu żywe kolory, idealnie wpasowujące się w klimat. W filmach Marvela jesteśmy również przyzwyczajeni do wielkich rozrób, w Strenge'u dostajemy jednak coś równie
epickiego – metafizyczne walki, magię, manipulację czasem i genialną ostateczną walkę, która
była równie zabawna co satysfakcjonująca. Polecam obejrzenie tego filmu nawet tym, którzy
Marvela nie znoszą albo mają co do niego wątpliwości, ponieważ Doktor Strange zaskakuje i
oddala się od zwykłych produkcji o superbohaterach w pozytywnym sensie. Ustala własny nastrój, własne tempo i bohaterów, których nie da się nie lubić.
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10 FAKTÓW O ROSJI, O KTÓRYCH PEWNIE NIE MIAŁEŚ POJĘCIA:

1.

Rosja to jedyne państwo na świecie, którego brzegi oblewa aż
13 mórz.
2. W 2005 roku gubernator Uljanowska Sergiej Morozow ogłosił
12 września Dniem Poczęcia (oficjalnie „Dzień stosunków rodzinnych”) i ustanowił go dniem wolnym od pracy. Mieszkańcy
miasta wzięli sobie do serca nowe święto i w czerwcu 2006 roku zanotowano tutaj dwukrotny wzrost urodzeń.
3. Jedną z niewielu stref wolnych od alkoholu jest McDonald.
4. W mieście Oimyakon w 1933 roku odnotowano temperaturę minus 67,7 stopni C
5. Każdy, kto posługuje się językiem innym niż rosyjski jest automatycznie podejrzany o szpiegostwo.
6. Przeciętny Rosjanin zużywa ponad 18 litrów alkoholu rocznie.
Czyli dwa raz tyle, co eksperci uważają za niebezpieczne.
7. Valentina Vassylieva urodziła w latach 1725-1765 aż 69 dzieci
(16 par bliźniąt, 7 razy trojaczki i 4 razy czworaczki).
8. Bogaci Rosjanie wynajmują fałszywe karetki (bardzo ekskluzywne), aby pokonać korki w Moskwie.
9. 1/3 Rosjan uważa, że słońce obraca się wokół ziemi.
10. Firma Apple jest warta więcej niż cała rosyjska giełda.
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SAMOOBSŁUGA
c z yli j a k dob rą grą a ktors ką ura to wa ć
b e z nad zi ej ny sc e na ri usz
Wielka Brytania kojarzy nam się głównie z tajnymi agentami służącymi Jej Królewskiej Mości. Elokwentni, charyzmatyczni, inteligentni, zabójczo skuteczni. Za
punkt honoru stawiający sobie bezpieczeństwo innych. Więc co się stanie, kiedy
ktoś spróbuje odejść od utartego wzoru brytyjskiego agenta? Co się stanie, kiedy
ktoś spróbuje pokazać świat potwora – zabójcy na zlecenie? Z takim oto tematem
mierzymy się w przedstawieniu: Samoobsługa.
W kinie akcji wszystko jest możliwe. Nawet przyjaźń agentów CIA i KGB. Taki
niespotykany i pozornie niedobrany duet mogliśmy podziwiać w tym widowisku.
Furiat i półgłówek – para równie niecodzienna co i inadekwatna. Pierwszy - nienawidzi ciągłych, nieustających, natrętnych pytań. Drugi - został stworzony do zadawania ciągłych, nieustających, natrętnych pytań.
W tych, jakże kontrastujących rolach, mogliśmy oglądać dwóch nowicjuszowskich
aktorów. Absolwenta naszej szkoły – Huberta Paszkiewicza i Marka Kmiecika.
Po tym przedstawieniu z przyjemnością zacznę wyprowadzać z błędu ludzi, którzy
twierdzą, że początkujący aktor nie potrafi dobrze oddać charakteru granej przez
niego postaci. Pan Hubert z pełnym oddaniem i pasją ukazał nam, że nawet ciapowaty, niezgrabny i denerwujący głupiec może zostać dobrze usytuowanym seryjnym zabójcą. Idealnie oddał nierozgarnięcie głównego bohatera. Ukłony należą się
również Panu Markowi. Niewiele osób potrafiłoby urzeczywistnić i urealnić postać
z tak trudnym, zawiłym charakterem. Jego żarliwość pozwoliła nam oglądać Bena
– niecierpliwego i nieznoszącego sprzeciwu mordercę.
Pomimo tak dobrej i pierwszorzędnej gry aktorów nie dało się, nie wyczuć tak
kiepskiej i bezsensownej fabuły. Od samego początku widzowi trudno jest się połapać w istocie i sensie przedstawienia. W momencie kiedy człowiek nareszcie pojmuje treść, wątek gwałtownie się zmienia uniemożliwiając w ten sposób zrozumienie widowiska. Tak niezrozumiała, bezbarwna, płytka i niewyrazista osnowa nie
pozwoliła w pełni doświadczyć i poznać możliwości aktorskich Pana Huberta i Pana Marka.
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STAŚKI, STAŚKI!
30 listopada w naszej szkole odbyły się kolejne, drugie w tym roku szkolnym, Stasionalia. Tym razem organizatorem była klasa IIA. Temat przewodni
to „Staszic Horror Story”. Od rana w naszej szkole wiele się działo. Na
ogromne słowa zasługuje wystrój całego budynku. Niewątpliwie wprowadził
on nastrój grozy. Na uczniów czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Duchy i
potwory chodzące po korytarzach, możliwość skorzystania z porad psychiatry oraz Szkolny Cmentarz. Tradycyjnie na hali odbyło się przedstawienie.
Aktorzy dostarczyli nam dużą dawkę humoru. Nie da się ukryć, że całe show
skradła swoim krótkim występem pani profesor Renata Lenz, wychowawczyni klasy IIA. Wykazała się ona nie lada zdolnościami aktorskimi. Niezaprzeczalnie klasa IIA utrudniła zadanie naszej komisji. Włożyła w to wydarzenie ogrom pracy, wysiłku i przygotowań.
Iga Kołpak

Próbna matura z matematyki 2016 z Operonem.
23 listopada 2016 uczniowie klas trzecich rozpoczęli pisać próbny egzamin maturalny z matematyki. Zdaniem większości uczniów próbna matura z matematyki
była bardzo trudna. Wśród uczniów przeważają opinie, że będzie im bardzo ciężko
zdać. "Nie wiem, jak z tego wyciągnę 30%", "Kur**, nie zdam", "matma to tragedia".. „to było aż takie trudne czy tylko ja jestem taka beznadziejna?” ,” w tym zadaniu z wiekiem wyszło mi 18 i 30, pewnie źle”, „ Zadanie z Anką i Danką
brzmiało dla mnie jak "Anka ma x lat Danka 3 razy mniej. Dlaczego Danka ma
niebieskie oczy" . To tylko niektóre wypowiedzi uczniów, za których trzymamy
kciuki.
Miejmy, nadzieję, że jednak tak źle uczniom nie poszło.
Redakcja
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Fizyka i fotografia? Dlaczego by nie!
Dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać Panem Profesorem Ireneuszem Litwiniukiem. Zapewne
niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nasz wspaniały Fizyk interesuje się fotografią!
-Panie Profesorze, kiedy zaczął się Pan interesować tą formą sztuki?
Sztuka to mocne słowo. Fotografia jest dla mnie raczej zabawą i odskocznią od pracy. A co do pytania tak na poważnie zacząłem bawić się fotografią już po studiach. wtedy wpadła mi w ręce pierwsza lustrzanka Zenit 11 (starsi mogą wiedzieć o co chodzi :)) Wtedy jeszcze robiłem zdjęcia typowo rodzinne.
Przesiadka z prymitywnego kompaktu na, jak na dzisiejsze czasy również prymitywną ale lustrzankę
otworzyła pewne nowe możliwości. Trzeba było przyswoić trochę wiedzy z teorii, przejrzeć kilka książek, i tak się zaczęło
- Jak wyglądały Pana początki?
Początkiem była 36 klatkowa klisza na której udane (nie koniecznie dobre) były trzy zdjęcia - jak to mówią człowiek uczy się na błędach. Potem już bywało lepiej, choć nauka fotografii w czasach analogowych
nie była łatwa. Efekt można było zobaczyć dopiero po kilku dniach lub nawet tygodniach. Z tego czasu
pozostał mi nawyk „oszczędzania” kliszy - staram się dwa razy pomyśleć zanim wyzwolę migawkę.
- Czy był ktoś, kto wspierał Pana w swojej nowej pasji?
Na rodzinę zawsze można liczyć. Jak mawia moja żona „bywają gorsze i droższe nałogi” niż fotografia.
Lubimy albumy rodzinne więc i wsparcie było. Mam również dwójkę przyjaciół, którzy mniej więcej w
tym samym czasie zarazili się fotografią. Spotykamy się w miarę regularnie, i od czasu do czasu organizujemy fotograficzne wypady w teren.
- Jakimi rodzajami fotografii się Pan zajmuje? Co najbardziej lubi Pan fotografować?
Chyba najwięcej zdjęć to krajobrazy. Krajobraz jest cierpliwy, nie ucieka, nie wierci się, ogólnie jest mało kłopotliwy. Druga kategoria to makrofotografia, choć tu spawa jest technicznie nieco trudniejsza. Zdjęcia w dużym powiększeniu wymagają więcej cierpliwości, ale efekty potrafią być zaskakujące.
- Czasami ludzie są zbyt zabiegani i zajęci, aby w pełni oddać się temu co kochają, a jak jest u Pana?
Życie to sztuka kompromisów. Podobnie jest z fotografią. Zawsze można mieć lepszy aparat, jaśniejszy
obiektyw, lepsze światło, więcej czasu..., albo wykorzystać jak najlepiej to się ma. I w życiu i w fotografii.
- Zechciałby Pan opowiedział o swoim ulubionym zdjęciu?
Nie mam jednej ulubionej książki, ani piosenki. Podobnie jest ze zdjęciami, ale może odpowiem tak: jednym z moich ulubionych zdjęć jest taki, którego nie udało mi się zrobić. Okolice Gdańska, pofałdowany
teren, z drogi widać dolinkę z budynkami i kępami drzew, wschodzi słońce podświetlając zalegające w
dole pasma mgły. Normalnie cudo, ciepłe kolory, bajkowy widok i ..... dwupasmowa droga ekspresowa
na której nie ma się gdzie zatrzymać. Zdjęcie zostało w głowie.
Serdecznie dziękujemy Panu za ten wywiad. Mamy nadzieje, ze wkrótce będziemy mogli zapoznać się z pracami
Pana Profesora.
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Wywiad z Panem Henrykiem Protasiukiem
- Jaki jest Pana ulubiony przedmiot z młodości
Wydaje mi się, że ciągle geografia. Lubię również historię i biologię.
- Jaki przedmiot szkolny sprawiał Panu największe trudności.
Czasami matematyka, czasami fizyka. Więcej grzechów nie pamiętam (śmiech)
- Czy zawsze Pan chciał zostać nauczycielem?
Niekoniecznie. To się wyklarowało dopiero po skończeniu szkoły średniej, a tak zamierzałem być geologiem.
Kiedy już nie udało mi się dostać na wymarzone studia, musiałem zrewidować swój pogląd i poszedłem na geografię, a potem zostałem nauczycielem.
- Jakie jest Pana hobby?
Turystyka i przede wszystkim fotografia, ale głównie w starszym, klasycznym wymiarze, kiedy ja decyduje o
jakości zdjęcia, a nie aparat czy cyfra.
- Czy lubi Pan czytać książki? Jeśli tak, to jakie?
To chyba jasna sprawa, że lubię czytać książki geograficzne, podróżne i wszystkie, które mają w podtytule
kształtowanie charakteru męskiego. Interesują mnie też książki typu filozoficznego lub wykraczające poza dzisiejsze spojrzenie na rzeczywistość. Gazety są codziennością i obowiązkowymi lekturami. Bez tego inaczej nie
byłbym na bieżąco z przedmiotem.
- Lubi Pan swoją pracę?
Jakoś nigdy mi się nie znudziło, o dziwo, ale to tylko dlatego, że mam ciągle do czynienia z młodzieżą i się
nadal czuje młody, więc muszę być na bieżąco i udawać, że jestem taki sam jak oni, prawie. (śmiech)
- Co Pan sobie ceni w uczniach?
Głównie cenię sobie szczerość, prostolinijność, uczciwość i pogodę ducha, ale odrobina ambicji również musi
być.
- Czy mógłby Pan opowiedzieć jakąś śmieszną historię, która wydarzyła się na lekcji?
Jakoś nigdy specjalnie nie zastanawiałem się nad takimi historiami, ale zdarzało się tak, że uczniowie notowali
sobie coś żartobliwego, co powiem na lekcji. Dzięki temu dowiedziałem się, że niektóre wyrazy mówię po kilkanaście razy na lekcji. A ja z kolei, żeby się uczniom odwdzięczyć, to na sprawdzianach notuje ich potknięcia i
czasami sobie czytam. Mam przy sobie taką listę, gdzie zapisałem jak uczeń napisał np. zamiast napisać
„deszcze zenitalne”, to napisał „dreszcze zenitalne” lub zamiast „Amazonka ma dojście do Atlantyku”, to ktoś
napisał „Amazonka ma dojście do Antyku”. Więc czasem takie żartobliwe wyrażenia lubię sobie spisywać.
- Co się Panu najbardziej podoba w naszej szkole?
Szkoła to nie są mury, to ludzie, uczniowie, to jest życie wewnętrzne, które się toczy. Na lekcji wymagam jakiejś dyscypliny, bo to musi być, ale na przerwie ta spontaniczność i taka energia panująca w szkole, to jest coś
pięknego. Nie wyobrażałbym sobie szkoły, kiedy wszyscy przychodzą smutni, każdy wkuwa i nauczyciele każdego będą odpytywać. Tu liczy się uśmiech, serce, otwartość, i sądzę, że szkoła spełnia to zadanie.
Wywiad przeprowadziła: Natalia Stankiewicz i Aleksandra Swirid,
uczennice klasy 2A
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„Pasja do nauki”
Dnia 22.11.2016r w naszej szkole odbyło się spotkanie związane z nowym projektem edukacyjnym- SZKOŁA Z KLASĄ 2.0
Naszym celem jest rozwijanie pasji "PASJA DO NAUKI".
Podczas pierwszego spotkania udział wzięli przedstawiciele nauczycieli, rodziców oraz uczniów, którzy szukali odpowiedzi na pytanie
"Czego potrzebujemy, by rodziła się w nas pasja do nauki?”
Każda grupa przedstawicieli miała inne pomysły.
Uczniowie uznali, że potrzebujemy aktywniejszych lekcji polegających na:
- warsztatach z osobami związanych z poszczególnym przedmiotem w
rozszerzeniu;
-włączeniu muzyki w proces edukacji;
(kto z Was nie siedzi w książkach słuchając muzyki?)
-więcej zajęć lekcyjnych "w terenie";
-warsztaty w miejscach pracy związanych z profilem;
-potrzebujemy lepiej wyposażonych klasopracowni do konkretnych
przedmiotów;
- a przede wszystkim chcemy nauki praktycznej, a nie szablonowych
teorii.
Chcąc zbadać dokładniej czego potrzebujemy, by zrodzić pasję do nauki,
Samorząd Uczniowski oraz nauczyciele przeprowadzą ankietę elektroniczną wśród uczniów i rodziców.
Mamy nadzieję, że projekt zapoczątkowany przez mgr Małgorzatę
Górak da nam owocne rezultaty.
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ZŁOTE MYŚLI STASZICOWYCH
NAUCZYCIELI:
•Erotyczna

perswazja.
•W pełnym komplecie.
•Cofać się do tyłu.
•Trącona rydwanem czasu.
•Pusta pustka.
•Od początku zaczynać od nowa.
•Akwen wodny.
•Praktycyzm i estetycyzm.
•Utonął i nie żyje.
•Czarny jak słoma.
•Dokończmy do końca.
•Luka w przestrzeni.
•Żyć dniem codziennym.
•Goła drewniana ziemia.
•Moment chwilowy.
•Kto

ma chorobę sierocą i się rypie tam na tym krześle?
•Wy z wycieczek to nic nie pamiętacie. Ważne, że wywieźli i że kanapki były.
•Co ty będziesz robił po tym humanie? Chemię wykładał? Na półki?
•W średniowieczu się nie myli, bo woda była brudna.
•Wódki bym ci nalał, ale nie masz jeszcze 18 lat.
•Rozwijają się gry komputerowe, na których podstawie pisane są książki.
•Myślisz, że książka to kamizelka kuloodporna? To, że to książka od chemii nie znaczy,
że cię uratuje przed śmiercią.
•Jeśli mam jakiś cel, nie marnuję rzeczy na mniej ważne rzeczy.
•Drukuję mniej sprawdzianów. Chociaż kilka drzew uratuję przed waszym nieuctwem.
•To rozumienie tekstu to o kant tyłka potłuc za przeproszeniem.
•Czego ty się chowasz za tym zeszytem? Nie lubisz śmierci w oczy patrzeć?
•Widzisz jak się wybrudziłaś? Jak kawka w kominie.
•Sami przeczytajcie temat. Myślę, że bez mojego kojącego głosu sobie poradzicie.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Krasnale i elfy
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Gotowe stoją,
JuŜ worek pełny na saniach czeka,
Czemu Mikołaj drapie się w głowę?

Dziennikarze:
Mateusz Boczyło
Weronika Mirończuk
Iga Kołpak
Natalia Stankiewicz
Aleksandra Swirid

Co go tak martwi i na co czeka?
A on tak liczy w głowie
I mierzy
Czy brzuch mu się zmieści
W komina wieŜy!
Więc jeśli znajdziesz prezent na dachu,

Opiekunowie:
Profesor Jarosław Darczuk
Profesor Sebastian Biesiada

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że
ściągaliśmy od siebie.

Znaczy Ŝe wąski masz komin mój
brachu!

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle błędów? dziwi się polonistka, oddając pracę domową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń - Pomagali mi mama i tata.

Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...?
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.

