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Nasz Projekt Media
Uczniowie fakultetu dzienni-

karskiego uczestniczyli przez 
cały rok szkolny w programie „Włącz się. Młodzi i media”, 
prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Fundacją Evens. Podczas cotygo-
dniowych zajęć poznawali i uczyli się języka mediów, wyszukiwali i analizowali informacje w 
prasie, radiu, telewizji i internecie. Sami podejmowali twórcze działania np. samodzielnie pro-
wadzili blog dotyczący kultury, sztuki i mediów,  opracowali i przeprowadzili ankietę dotyczącą 
mediów i ich odbioru przez młodzież gimnazjalną, pisali notatki informacyjne, relacje, spra-
wozdania, recenzje, które  zamieszczaliśmy na stronie internetowej szkoły, zrealizowali felieton 
filmowy,  przygotowali także lekcję otwartą dla swoich koleżanek i kolegów. Po co to wszystko?
Wszystko po to, aby młodzi ludzie nauczyli się mądrego obcowania z mediami, nie tylko  tra-
dycyjnymi – telewizją, prasą oraz radiem, ale  także z mediami ery cyfrowej. Media stwarzają 
ogromne możliwości, by działać  kreatywnie, a zarazem odpowiedzialnie.  Nowe media  tworzą 
naszą tożsamość – dynamiczną tożsamość. 
W numerze znajdziecie wiele ciekawych tekstów, które powstały w ramach działań fakultetu 
dziennikarskiego oraz fakultetów z języka polskiego. 
Zapraszamy do lektury! 
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Mało zostało w Warszawie prawdziwych barów mlecznych. Stolicę zalewają fale fastfoodów,  w których za 4 złote możemy kupić cheeseburgera, frytki, kebab, czy też specjalne ze-
stawy z kanapkami i colą. W zatrważającym tempie rosną w siłę drogie restauracje zakładane  przez gwiazdy                 showbiznesu. Bary mleczne to nie tylko tanie, domowe jedze-
nie  dostępne dla każdego. To niezwykła, specyficzna atmosfera i szczególny wystrój;                      to także   historia.

Żywe pamiątki po czasach komuny
»JULIA CZERNIAKOW, 2B

Wilanowski

Bar mlecz-
ny Wila-
nowski to 
jeden z po-

zostałych w Warszawie 
barów  tego typu. Mieści 
się przy ulicy Belweder-
skiej, w bliskim sąsiedztwie 
budki z kebabem i restaura-
cji Lotos. Wchodzę do środka. 
W oczy rzuca mi się okienko z 
małą firanką, z którego wychyla 
się starsza pani, patrząc na nowych 
klientów,  mnie i mojego tatę.
- Wygląd zupełnie jak z czasów mo-
ich studiów – komentuje tata, rozglą-
dając się. Patrzymy na białe ściany 
w boazerii. Na dwóch wiszą małe 
obrazki, moim zdaniem niepasujące 
do wystroju baru. W rogu stoi stary 
wieszak na ubrania. Drewniane krze-
sła, jakich w żadnej restauracji nie 
zobaczysz. Kilka stolików z białymi 
obrusami pokrytymi szklanymi bla-
tami. Na jednym z nich leży prasa 
codzienna, a na drugim stare gazety 
sprzed wielu lat. Na każdym stoliku 
mała miseczka z pieprzem lub solą i  
plastikową łyżeczką. 

Obok okienka z firanką znajdu-
je się drugie okienko, gdzie 
odnosi się talerze, o czym 

informuje drewniana tabliczka z za-
bawnym rysunkiem. Po prawej jego 
stronie wisi wielka czarna tablica z  
jasnymi literkami informująca o da-
niach oferowanych przez bar i ich ce-
nach. Możemy tu zjeść zupę mleczną 
z makaronem za 3 złote, kapuśniak 
za 4, a pierogi z kapustą i grzybami 
za 8,50, ruskie za 7,50, czy też nale-
śniki z serem lub jabłkiem za jedyne 
8 złotych. Po zapoznaniu się z ofertą 
zamawiamy. Ja proszę o kopytka z 

s o -
sem pieczar-

kowym, ale pani z okienka gorą-
co poleca mi sos mięsny, zostaję przy 
wyborze pieczarek. Mój tata zamawia 
mielonego z ziemniakami i marchew-
ką z groszkiem. Do picia  bierzemy po 
szklance kompotu. Rozsiadamy się na 
drewnianych, niewygodnych krzeseł-
kach. 
- Gdy byłem na studiach, jadałem w 
takich barach. Najczęściej brałem 
mielonego – wspomina tata.
- A w Olsztynie, podczas nauki w 
technikum, zaglądałeś do barów 
mlecznych?

- Wtedy miałem posiłki w akademiku, 
ale zdarzało mi się czasem wstąpić do 
nich. Kiedy mój tata zabierał mnie i 
mamę do Elbląga, zawsze szliśmy do 
baru mlecznego – odpowiada. Pytam, 
co zamawiał dziadek.
- Najczęściej kopytka. Jak mama.
 Robię parę zdjęć w środku i wychodzę 
na zewnątrz, by ująć aparatem napis na 

drzwiach. 
 - Ładne ujęcie bę-

dzie, nie? – zagaduje mnie starszy 
mężczyzna z siatkami wchodzący do 
baru. Uśmiecha się miło i odstawia 
siatki do okienka, do którego zwra-
ca się naczynia. Rozmawia chwilę 
z młodym chłopakiem stojącym na 
zmywaku i kobietą przyjmującą za-
mówienie. Wychodzi i staje w przy-
budówce baru, która okazuje się być 
małym kioskiem-sklepikiem z najbar-
dziej potrzebnymi rzeczami gospo-
darstwa domowego.

Dostajemy z tatą nasze kom-
poty. Tata, patrząc na okrągłe 
szklanki, parska śmiechem. 

Mówi, że właśnie w takich  podawa-

no dawno temu napoje w barach 
mlecznych. Kompot jest pyszny, do-
mowy. Po chwili do baru wchodzi 
starszy człowiek.  Prosi o zupę. Dużo 
zupy. Ale szybko, bo się śpieszy. Siada 
i pyta o godzinę. Gdy odpowiadamy, 
dodaje, że w tym świecie każdy jest 
tak zabiegany i nie wie nigdy, która go-
dzina. Chwilę później dostajemy na-

„
Jeśli bary mleczne mają już znikać z mapy 
stolicy, naprawdę warto do nich zajrzeć. Warto 
odwiedzić miejsce, które ma swój niepowta-
rzalny charakter; miejsce, które odwiedzali 
nasi rodzice, dziadkowie... „
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sze 
dania. Wy-

glądają nieźle.
- Smak ciągle ten sam – komentuje za-
bawnie tata.

Moje kopytka są bardzo do-
bre. Tata natomiast jest 
bardzo zadowolony ze 

swoich mielonych. Zjadamy i odsta-
wiamy talerze, dziękując pani za do-
bre jedzenie. Wychodzimy, żegnając 
się ze starszym panem zajadającym 
już swoją zupę. Zamykając drzwi, 
oglądam się jeszcze, by zapamiętać to 
wnętrze.

Malwa
Bar Malwa mieści się przy ulicy Con-
rada, obok mojej szkoły. Za namową 
pani od polskiego wybrałam się do 
niego, by porównać go z barem Wila-
nowskim i porozmawiać chwileczkę z 
pracującymi tam osobami.

Wchodzę, i widzę całkiem inne 
miejsce. Spora, przestronna 
sala. Kolorowy jadłospis 

wywieszony na ścianie. Długi brązo-
wy kontuar, za którym sześć kobiet 
obsługuje klientów. Dużo stolików, 
przy których siedzi już sporo osób – w 
końcu jest pora obiadowa. Duże gary, 
duże patelnie. Do wyboru mnóstwo 
sałatek, dodatków i napojów. Zama-
wiam specjalność zakładu – placek po 
zbójnicku. Miła pani w średnim wieku 
uśmiecha się i pyta, czy coś jeszcze.  
- Nie, dziękuję. Idzie w głąb kuchni. 
Mija kilka sekund. Wraca, niosąc po-
tężną porcję na talerzu. Do wyboru 

mam 
sztućce plasti-

kowe albo aluminiowe. Biorę te 
drugie. Siadam i rozglądam się. Ten 
bar mleczny wygląda jak stołówka. 
Ludzie siedzący przy stolikach są róż-
ni. Widzę młodych  i starszych, boga-
tych i biednych. 

Pod jadłospisem wiszą kart-
ki. Oznajmiają, że posiłki dla 
podopiecznych ośrodka opieki 

społecznej są wydawane do szesnastej 
i że w dniach 1,3,4,5  maja bar będzie 
zamknięty. Patrzę, jak kobiety za ladą 
rozmawiają z klientami. Pytają ser-
decznie: „Trochę tłuszczyku?”, „Wię-
cej sosu?”. Uśmiecham się na widza-
dowolenia ludzi, którzy zajadają się 
swoimi daniami. Mój placek też jest 
bardzo dobry. Zamyślam się na chwi-
lę, patrząc na kobietę, którą ktoś stro-
fuje za brak kartki od ośrodka opieki. 
Bierze dużo obiadów. Ktoś inny znów 
jej przypomina, żeby następnym ra-
zem wzięła kartkę. Uśmiecha się i po-
takuje, lecz panie za ladą patrzą na nią 
trochę nieufnie. Po chwili jedna z nich 
pyta mnie, czy może zapakować resz-
tę mojego placka, bo widzi, że jakoś 
nie daję rady. Przytakuję, byleby mieć 
pretekst do rozmowy. Jednak kelnerka 
po zapakowaniu mi dania  idzie szyb-
ko, by pozmywać. Rozglądam się. Na-
gle do sałatek podchodzi inna. Zaga-
duję do niej. Mówię o moim reportażu 
na temat barów mlecznych. Kobieta 
nie rozumie dokładnie, o co chodzi. 
Proponuje, że zawoła właścicielkę. 
Widzę, jak rozmawia ze starszą panią, 
która podchodzi do kontuaru i pyta, 
czy przeprowadzam jakąś ankietę. 

J e sz -
cze raz tłuma-

czę, że chodzi o reportaż. 

Bary mleczne były wtedy bar-
dzo popularne…
- Jak długo działa ten bar 

mleczny? – pytam.
-Od ponad 30 lat – odpowiada. – Zało-
żyłam go, wtedy współpracowaliśmy 
ze Społem, ale pani nie pamięta tych 
czasów, pani jest za młoda. – dodaje 
z uśmiechem, a ja przypominam sobie 
napis „Społem” na talerzu.
- Widzę, że dajecie obiady biednym z 
ośrodka pomocy społecznej. Czy oni 
dostają jedzenie za darmo?
- Oni nic nie płacą, ale ośrodek nam 
płaci.
- Kto tu najczęściej przychodzi? Jacy 
ludzie?
- Och, wszyscy. Ale najwięcej to wła-
śnie tych z ośrodka. Jeszcze kiedyś 
często wpadali tu studenci, ale teraz to 
już o wiele rzadziej.
- A skąd pomysł na założenie baru 
mlecznego? – pytam po chwili.
- Zainteresowałam się gastronomią 
zaraz po szkole, a bary mleczne były 
wtedy bardzo popularne – odpowiada, 
uśmiechając się.
Zauważam, że wchodzi kilku klien-
tów, więc dziękuję właścicielce za od-
powiedzi na  pytania, zabieram swój 
placek i wychodzę.

Jeśli bary mleczne mają już zni-
kać z mapy stolicy, naprawdę 
warto do nich zajrzeć. Warto  

odwiedzić miejsce, które ma swój nie-
powtarzalny charakter; miejsce, które 
odwiedzali nasi rodzice, dziadkowie.  
To żywe pamiątki z czasów komuny.
ss
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KROPKI –    opowiadanie
Była jesień. Szaro, ponuro, za oknem mleczna mgła, deszcz delikatnie bębniący w    okna autobusu nr 116… Jak co dzień, jechałam z mamą rano do przedszkola. Był 
to jedyny autobus, który codziennie, przez cztery lata dowoził nas niemalże pod   drzwi budynku.  I tak dzień w dzień, odjazd o tej samej godzinie, z tego samego 
przystanku, zawsze ci sami ludzie odbywający z nami poranną podróż...

»ZUZANNA DOHERTY 

Pewnego dnia pojawiłay 
się nowe współpasażer-
ki -  starsza kobieta z 
dziewczynką, na widok 
której głośno zawoła-

łam:
- Mamo, popatrz!
- Na co? Na kogo?- zapytała nieco hi-
sterycznie mama, jednocześnie prosząc 
mnie, bym nie krzyczała.
- Na tę dziewczynkę – powiedziałam 
już szeptem, żeby osoba, o której mó-
wiłam mnie nie słyszała.
- Dziewczynką to ona już raczej nie 
jest…- uśmiechnęła się moja mama - 
Wygląda na piętnaście lat, jest sporo 

starsza od ciebie.
- No - przytaknęłam.  To teraz popatrz.
- Patrzę. I? - mama nic nie rozumiała…
- Nie chodzi mi o zachowywanie. 
Spójrz jak ONA wygląda.
- O zachowanie, Kasiu!- poprawiła 
mnie mama.
- No przecież mówię, że nie o to mi 
chodzi… Ona jest jakaś dziwna. Inna!
- Czy inny znaczy dziwny?- spojrzała 
się raz jeszcze. Jest chora.
- Ma grypę? - spytałam.
- Głuptasie… Nie zrozumiesz. Ona 
jest taka sama jak my, tylko trudniej 
jej robić różne rzeczy. To zależy też od 
tego, jak dużo z nią pracowali rodzice, 
ile byli w stanie ją nauczyć, aby mogła 
być choć trochę samodzielna. 

Dziewczyna miała zespół Downa. Gdy 
zwróciłam mamie uwagę na jej wygląd, 
chodziło mi głównie o szeroko rozsta-
wione, lekko skośne i nieproporcjo-
nalnie małe oczy, krótką szyję, a także 
bardzo rzadkie włosy,  z pewnością od-
biegała wyglądem od reszty pasażerów. 
Jednak na swój sposób była to ładna. 
W ręku trzymała mapę. Oglądała ją z 
każdej strony bardzo uważnie, co jakiś 
czas wskazując na niej pewien punkt (za 
każdym razem inny) i mówiła coś swo-
jej mamie. Na mapie dostrzegłam kilka-
naście różnokolorowych kropek. Gdy 
już wysiadałyśmy, zerknęłam przez jej 
ramię i przeczytałam, że była to mapa 
Warszawy. N a 
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szczęście umiałam czytać już w wieku 
czterech lat, toteż nie miałam problemu 
z odczytaniem napisów! Jedna kropka 
była przy Cytadeli Warszawskiej, dru-
ga przy Zamku Królewskim, trzecia, 
czwartą i kolejne w w jeszcze innych 

miejscach naszej stolicy. 
- Wysiadamy! - krzyknęła zirytowana 
mama, która była już poza autobusem, 
podczas gdy jego drzwi miały się za 
moment zamknąć.
- Zagapiłam się - zachichotałam.
- Nieładnie tak patrzeć komuś przez 
ramię.
- Widziałaś tę mapę? Była na niej ca-
lutka nasza Warszawa, a ta dziewczyna 
oznaczyła niektóre miejsca kolorowy-
mi kropkami, wyglądały jak konfetti, 
które Ola miała na urodzinach! Było 
ich trzynaście! Policzyłam!
- Urodzin Oli?- mama zapytała, śmie-
jąc się. Najwidoczniej popełniłam jakiś 
błąd językowy, a moja mama zawsze 
była na tym punkcie wyczulona…
- Nie! Kropek!
- To ciekawe – mruknęła - Najwidocz-
niej podróżuje po Warszawie i zazna-

cza miejsca, w których była, żeby wie-
dzieć, co powinna jeszcze odwiedzić. 
Sądząc po liczbie kropek, dopiero za-
czyna.
- O tym samym pomyślałam!- zawoła-
łam zachwycona.

Od tej pory dziewczynę, wraz z jej 
mamą, spotykałyśmy codziennie, przez 
parę lat. Za każdym razem wsiadały  
na Pl. Wilsona, a gdy wysiadałyśmy, 
jechały dalej, nie wiedziałyśmy, gdzie 
wysiadały. Zapewne codziennie gdzie 
indziej… Z dnia na dzień kropek przy-
bywało, mapa miała coraz mniej miej-
sca, była cała oklejona! Później, gdy 
się przeprowadziłyśmy, przestałyśmy 
jeździć tym autobusem. Ja chodziłam 
do szkoły na piechotę, bo miałam bli-
sko, a mama do pracy jeździła metrem. 
Przestałyśmy spotykać  tę tajemniczą 
dziewczynę z mapą…
Parę tygodni temu, wraz z przyjaciół-
ką jechałam autobusem nr 116. Na Pl. 
Wilsona wsiadła kobieta z mapą. Bez 
trudu zauważyłam, że ma zespół Do-
wna. Jednak zauważyłam jeszcze jeden 
zaskakujący fakt…

- Mapa, kropki… Ty, patrz!- szturchnę-
łam Olę.
- Na co? Na Kogo?
-  Na tę kobietę.
- Ma Downa, nie? - zapytała Ola, któ-
ra interesowała się medycyną.  Skośne 
oczy, rzadkie włosy, krótka szyja… 
Mapa, kropki… 
- No, analizuj, analizuj…- szepnęłam.
- To o niej mi opowiadałaś! O tej dziew-
czynie ?!- zapytała zszokowana Ola.
- Skoro my mamy piętnaście… Ona ma 
teraz z dwadzieścia sześć lat. Zobacz, 
tym razem jest sama! I popatrz na tę 
mapę.
- Niesamowite - szepnęła przyjaciółka, 
patrząc w jej stronę jak zahipnotyzowa-
na.

Kobieta, bo już nie dziewczyna, 
rzeczywiście była w autobusie 
sama. Niewątpliwie, dokład-

nie wiedziała gdzie wysiąść. Na mapie 
niewiele pozostało miejsca na kropki… 
Było ich mnóstwo! Każdy centymetr 
papieru pokryty był kolorowymi punk-
cikami. Jej mama musiała spędzić wie-
le godzin, zwiedzając z nią Warszawę, 
przemierzając kilometry ulic, pokazu-
jąc najważniejsze punkty stolicy. Nie 
tylko zabytki, pomniki, parki. Zapewne 
chciała,  by jej córka, gdy jej samej już 
zabraknie, mogła samodzielnie funk-
cjonować, żyć. Na mapie  zaznaczone 
były szpitale, muzea, większe sklepy, 
cmentarz…
Do dzisiaj myślę o tym, co robi w tej 
chwili ta kobieta, czy faktycznie może 
spokojnie, samodzielnie żyć… Może 
w domu ma stosik mapek z Krakowa, 
Wrocławia, Poznania i wielu innych 
miejsc. Niewątpliwie, Warszawę zna 
lepiej niż niejeden warszawiak …

„

„

Do dzisiaj myślę o tym, co robi w tej chwili ta ko-
bieta, czy faktycznie może spokojnie, samodziel-
nie żyć… Może w domu ma stosik mapek z Kra-
kowa, Wrocławia, Poznania i wielu innych miejsc. 
Niewątpliwie, Warszawę zna lepiej niż niejeden 
warszawiak…

Dziewczyna miała zespół Downa. Gdy zwróci-
łam mamie uwagę na jej wygląd, chodziło mi 
głównie o szeroko rozstawione, lekko skośne 
i nieproporcjonalnie małe oczy, krótką szyję, 
a także bardzo rzadkie włosy,

„

„ Praca została nagrodzona
 w Konkursie Literackim

 „Down obok mnie”.
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Kim jesteś...
Mężczyzna szybkim krokiem przemierzał ulice miasta. Co chwilę zerkał za siebie 
jakby w obawie, że ktoś za nim idzie; szybko oddychał, mocno trzymał czarną teczkę 
aż skóra na kościach dłoni zbielała. Oprócz tego, że był zdenerwowany nie wyróżniał 
się z tłumu. W średnim wieku, około metra siedemdziesięciu pięciu wzrostu, ubrany w 
czarny płaszcz, spodnie i buty w tym samym kolorze. Miał poważny wyraz twarzy.

»AGNIESZKA SANOWSKA, 2A

Zatrzymał się na 
przejściu dla pie-
szych i czekał na zie-
lone światło. Nagle 
rozległ się donośny 
sygnał - pochodził z 

jego kieszeni. Podskoczył jak oparzo-
ny. Serce niemalże wyskoczyło mu z 
klatki piersiowej. Wyjął z kieszeni ko-
mórkę i odebrał.
- No i jak? - odezwał się ktoś o gru-
bym, chrapliwym głosie.
- Chyba dobrze… - mężczyzna starał 
się być opanowany.
- To świetnie Juliuszu! Niczego nie zo-
stawiłeś?
- Nic, oprócz… no wiesz...
- Tak… Dobrze wiesz, że resztą zajmę 
się osobiście - rozmówca odpowie-
dział z lekką satysfakcją.
- Dobra - odparł po krótkiej przerwie 
Juliusz.
- Widzimy się wpół do ósmej wieczo-
rem, pamiętaj!
- Miejsce pozostaje niezmienione?
- Naturalnie, do zobaczenia - zakoń-
czył, rozłączając się. 
Pozostawił Juliusza bez odpowiedzi na 
tyle pytań, których pewnie i tak by nie 
zadał.

Juliusz bił się z myślami, ale naj-
bardziej dręczyła go jedna - wizja 
jego życia po tym, co się stało. 

Przecież właściwie nie ja to zrobiłem, 
w każdym razie nie bezpośrednio. Na-
cisnąłem tylko spust i samo poszło… 
tak szybko, że nawet nie zdążyłem po-
myśleć. Nie miałem  wyboru… Nie, to 
nie zdarzyło się naprawdę… A jednak 
pamiętam huk, który nastąpił i gorsze 
rzeczy, które się tam zadziały... Chyba 

najgorszy był widok... Nie mogę o tym 
myśleć, aż mi niedobrze… - rozmyślał 
Juliusz. 
Nagle, ruszył przed siebie, zapomina-
jąc o czerwonym świetle.  Z za zakrętu 
wyjechał samochód.

Wpowietrzu rozchodził się 
mocny zapach kawy. Cicho 
grała muzyka. Juliusz otwo-

rzył oczy. Znajdował się w pomiesz-
czeniu, które miało ciemne ściany, na 
nich wisiały czarno-białe, duże foto-
grafie. Kanapa i fotele były skórzane, 
w kolorze ciemnoczerwonym. Juliusz 
siedział w jednym z tych foteli. Przed 
nim stał mały stoliczek z ciemnego 
drewna. Na cały  pokój padało jakby 
przygaszone światło. Pomieszczenie 
pomimo ciemnych barw było całkiem 
przytulne. Całość dawała świetny 
efekt, wszystko pasowało do siebie. 
Juliusz dyskretnie się rozglądał i zasta-
nawiał, gdzie jest. W kącie stał gramo-
fon, z którego płynęła muzyka, jazz.

Usłyszał kroki dochodzące z 
korytarza. Serce mocniej mu 
zabiło. Nie wiedział, czego ma 

się spodziewać. W końcu pojawiła się 
postać. Młody, przystojny mężczyzna, 
wysoki, szczupły i dobrze zbudowany. 
Miał ciemne, krótkie włosy, czarne 
oczy i ten uśmiech, który wyglądał tak 
jakby zajrzał komuś w duszę i wiedział 
wszystko, znał jego myśli oraz tajem-
nice. Uśmiech triumfu. Miał na sobie 
elegancki, szary garnitur, czarną ko-
szulę i idealnie dobrane buty.  W ręku 
trzymał filiżankę kawy, którą postawił 
na stoliczku przed Juliuszem i powie-
dział:
- Witam - wyciągnął rękę w stronę Ju-
liusza, a ten ją uścisnął – Mam na imię 
Artur.  Wiem kim jesteś, nie musisz się 

przedstawiać, Juliuszu. 
- Gdzie jestem? -  Juliusz wykrztusił 
pytanie.
- U mnie - odparł krótko, siadając na 
drugim fotelu.
- Co ja tu robię?
- Na razie siedzisz.
- Pytam poważnie …
- A ja poważnie odpowiadam - prze-
rwał Juliuszowi Artur – Jeszcze tego 
nie pamiętasz, ale miałeś paskudny 
wypadek.  Właśnie teraz lekarze re-
animują cię. Pozwoliłem sobie spro-
wadzić twoją duszę do mnie. Staraj się 
zrozumieć, co  mówię, bo to ważne. 
Wiem, co zrobiłeś - powiedział i spo-
kojnie wypił łyk kawy.
- Skąd wiesz, kim jestem, co zrobiłem i 
co teraz się dzieje z moim ciałem?
- Pomyśl Juliuszu, pomyśl! - bardzo 
wyraźnie podkreślił ostatnie  słowo.
- Mam rozumieć, że jesteś jakąś dziw-
ną istotą? Może diabłem, co? - powie-
dział z niedowierzaniem.
- Musisz mi wierzyć na słowo, choć 
brzmi to absurdalnie! Gdybym nie był 
tym, kim jestem, nie wiedziałbym, co 
zrobiłeś. Uwierz mi, że nie jest to sen –  
mężczyzna mówił stanowczo i bardzo 
przekonująco.
- Postaram się…  Czyli ty wiesz, że…
- Wiesz czemu cię tu sprowadziłem? 
Potrzebujesz pomocy. Ciężko w to 
uwierzyć, ale tak jest. Widzisz, nawet 
gdy się jest złoczyńcą, trzeba mieć 
klasę i ty ją posiadasz. Na przykład 
ten człowiek, który dał Ci  zlecenie, a 
potem miał się zająć zwłokami, nie ma 
klasy. Nawet nie chcesz wiedzieć, co z 
nimi zrobił. Brzydzę się takimi ludźmi 
jak on. Dlatego postanowiłem z Tobą 
pogadać. Potrzebujesz rozmowy. Po-
szukujesz odpowiedzi na niezadane 
dotąd pytania, które nurtują.
- Arturze, powiedz jak będzie wyglą-
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dało moje życie po tym, co zrobiłem? 
Jak mogę o tym zapomnieć?  Chcę 
normalnie żyć, jak dawniej, ale nie 
wiem czy potrafię.
- Dlaczego go zabiłeś?
- Zlecenie. On mi groził. Nie miałem 
wyboru. Powiedział, że zabije mojego 
syna!
- Praca jak praca…
- No tak, jeśli jesteś diabłem, nie wi-
dzisz w tym nic złego! - oburzył się 
Juliusz.
- Wiesz, nie zapomnisz o tym, ale 
możesz starać się normalnie żyć. Wy-
brałeś mniejsze zło. Uchroniłeś syna 
przed strasznym losem. Ten, którego 
zabiłeś, nie był lepszy od tego, co dał 
Ci zlecenie. Można powiedzieć, że wy-
świadczyłeś przysługę Światu.
- Ale pozbawiłem go życia! Nie mogę 
iść do więzienia. Nie mogę zostawić 
syna!
- Sprawiedliwość powinna dotknąć 

każdego, ale nie każdy morderca po-
winien trafić za kraty. Kto by nie zrobił 
tego dla własnego dziecka? W takim 
razie każdy snajper czy żołnierz, który 
zabija podczas służby, musiałby być 
w więzieniu, a wiemy, że robi  to dla 
obrony innych. Zagadnienie pozba-
wiania życia innych jest trudnym te-
matem. Niehumanitarne i niemoralne 
jest zabijanie innych, ale cierpienie, ja-
kie byś odczuł przy stracie syna byłoby 
nieludzką karą. 
- Może masz rację, ale nie ma uspra-
wiedliwienia dla czynu, którego doko-
nałem!
- Ależ jest! Nie jesteś bezwzględnym 
mordercą, który po prostu zabija. Ty 
jesteś żołnierzem, który ratuje własną 
rodzinę.
- Dlaczego mi to mówisz?
- Sam nie wiem - po raz pierwszy Ar-
tur wyglądał na zakłopotanego - Po 
prostu czuję, że trzeba Ci pomóc, bo… 

Jesteś inny. Masz wyrzuty sumienia, 
chcesz bronić rodziny… Nie może Cię 
spotkać taki sam los jak złych ludzi. 
Uwierz mi, że przez ostatnie pół wieku 
nie spotkałem prawdziwego człowie-
ka. Słuchaj, czas nas goni. Niedługo le-
karze będą chcieli Cię budzić. Musisz 
powrócić do swojego ciała. Pamiętaj 
- jesteś żołnierzem. Zrobiłeś w swoim 
życiu tyle dobrego. Ta jedna rzecz nie 
może wszystkiego rujnować, choć jest 
straszna. Myśl o tym, co dobrego zro-
biłeś dla innych. Kiedyś ocaliłeś życie 
obcemu człowiekowi, który zasłabł 
na ulicy. Uratowałeś dziecko, które o 
mało nie przejechał pociąg. Pojecha-
łeś do Afryki na kilka lat, aby ratować 
dzieci … -  przerwał nagle monolog.
- Przed sprawiedliwością nie ma 
ucieczki! W takich okolicznościach 
nawet diabeł staje się ludzki. Choć nie 
wiem, kim naprawdę jesteś...

Jeden z wpisów na naszym blogu DZIENNIKARY http://blogiceo.nq.pl/dziennikary/

Blog, blogowanie i blogerzy, czyli o blogu na blogu ;)

Napiszę Wam dziś trochę 
o blogu. Jeśli to czytacie, 
zapewne wiecie, czym 
jest blog, więc mogę 

ominąć definicję.
Blogi często mają charakter osobisty. 
Kiedyś utożsamiano je z internetowy-
mi pamiętnikami. Jednak po jakimś 
czasie ich tematyka na tyle się zróż-
nicowała, że to określenie do nich nie 
pasuje.
Każdy, kto kiedykolwiek prowadził 
blog, wie, iż jest to dzielenie się z ludź-

mi swoimi opiniami, doznaniami, itp. 
Nie ma w nich miejsca na obiektyw-
ność. Zazwyczaj mają jednego autora. 
Blogi kolektywne to takie, które pro-
wadzi więcej niż 1 osoba.
Oto podział blogów na rodzaje (źródło: 
Wikipedia):
• blog tekstowy — najczęściej 
wykorzystywanym środkiem wyrazu 
jest tekst; blogi tego typu są najpopu-
larniejsze,
• mikroblog —  poszczegól-
ne wpisy ograniczają się zazwyczaj 

do jedne-
go lub 
d w ó c h 
zdań,
• 
l inkblog 
—  za-
sadniczą 
z a w a r -
tością są 
odnośniki 
do innych 
t r e ś c i , 
c z a s e m 
opatrzone 
komenta-
rzem,

• fotoblog —  podstawową 
treść stanowią fotografie,
• wideoblog —  podstawową 
treść stanowią filmy,
• audioblog — jego treść stano-
wią pliki audio (podcasty).
Ponadto możemy wyróżnić:
• moblog — treść jest umiesz-
czana za pomocą urządzenia mobilne-
go,
• blog      dynamiczny - taki, na 
którym wpisy pojawiają się przynaj-
mniej raz dziennie.
• flog —  blog osobisty, którego 
autor jest opłacany przez przedsiębior-
stwo; jego      celem jest ukryta reklama 
produktów,
• roblog — treść jest dobierana 
bez ingerencji człowieka,
• spam blog — ma na celu 
manipulowanie wynikami wyszukań       
wyszukiwarek internetowych.
Moim zdaniem nasz blog dziennikar-
ski szybko się rozwija i mam nadzieję, 
że my rozwijamy się razem z nim :) W 
końcu mamy ponad 3 tys. wejść ;)
Asia
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Fb. Lubię to!
»JULIA CZERNIAKOW

Wróciłeś ze szkoły. 
Rzucasz plecak 
na podłogę. Kar-
misz psa, żeby 
biedak nie był 

głodny. Sam chwytasz w locie kawa-
łek wczorajszej pizzy, szklankę coli, 
i starając się nie myśleć o książkach 
oczekujących cię w plecaku, idziesz 
do swojego pokoju. Po chwili leżysz 
już wygodnie na łóżku i zaspokoiwszy 
pierwszy głód włączasz laptopa, by 
zobaczyć co się dzieje na świecie, bo 
w końcu głupio jest żyć w nieświado-
mości. Na pierwszy ogień idzie Face-
book. Powiadomienia… aktualności. 
Co kto nowego napisał? Komu jest 
zimno, kto jest zakochany, a kto zała-
many nerwowo? Kto ma już dość tej 
zimy?! Musisz to wiedzieć. Przejrza-
łeś wszystkie aktualności z ostatnich 
dziesięciu godzin, ale musisz jeszcze 
odświeżyć stronę i zobaczyć, czy w 
ciągu tych paru minut nie pojawiło się 
nic nowego, co byłoby godne uwagi. 
Oczywiście, uroczy obrazek z jakże 
interesującą treścią na temat pewnego 
słodkiego psa przykuwa od razu two-
ją uwagę jaskrawymi kolorami i tym, 
że polubiła go akurat osoba, na której 
ci zależy. Czytasz treść umieszczoną 
nad, pod i na obrazku. Czy już aby na 
pewno wiesz wszystko, co właśnie 
zdarzyło się i spodobało, bądź nie, 

t w o i m 

znajomym? I tym, którzy są w zakład-
ce „znajomi” ale tak naprawdę jesteś 
w stanie niewiele o nich powiedzieć? 
Dobra. Wychodzisz z Facebooka, 
upewniając się jeszcze wcześniej, czy 
nie ma na czacie nikogo, z kim chciał-
byś się podzielić jakąś informacją. 
Nie. Cudnie. Teraz przyszedł czas na 
twoją ulubioną grę. Zaschło ci w gar-
dle, ale nie chce ci się wstać i dolać 
sobie coli, w końcu to jest tak daleko 

– aż w kuchni, a twoja gra nie może 
czekać. Rozumiem. Musisz przejść 
ten poziom. Zrzucanie małych ludzi-
ków za pomocą przycisku na klawia-
turze daje ci mnóstwo punktów i żyć. 
Jeśli to one cię zrzucą – przegrywasz, 
i masz do wyboru 

albo zacząć od 
nowa poziom, 
albo zamknąć grę 
i wziąć się za lek-

cje i naukę do ju-
trzejszego spraw-
dzianu. Ale co 

w y -

bierasz? Oczywiście, że to pierwsze, 
bo w końcu to byłby wstyd, gdybyś 
przegrał z tymi złymi ludzikami krą-
żącymi na ekranie laptopa. Wreszcie 
po czterech godzinach wygrywasz. 
Patrzysz na zegarek. Jest dziewięt-
nasta. Rodzice powinni już wrócić, 
a ty siedzisz przed komputerem już 
tyle czasu. No, ale nie przeszkadza 
ci to w zajrzeniu jeszcze raz na Fa-
cebooka, może koledzy zamieścili 

jakiś śmieszny filmik. 
Żeby uniknąć wyrzutów 
sumienia wynikających 
ze złamanej obietnicy 
o tym, że będziesz się 
uczył, tłumaczysz sobie, 
że Facebook to nic złe-
go – dostarcza najśwież-
szych wiadomości i tyle. 
A gra należy się każdemu 

zmęczonemu uczniowi, który wrócił 
z, jakże męczących i nudnych w po-
równaniu do zrzucania małych ludzi-
ków, lekcji. Gdy zostajesz zapytany, 
czy się uczyłeś, co odpowiadasz? Że 
tak. Bo gdybyś powiedział prawdę, 
rodzice bardzo zezłościliby się na cie-
bie i może nawet zabrali latopa, a tego 
przecie nie chcesz.

Weśli tak rzeczywiście wy-
gląda sposób, w jaki wyko-
rzystujesz popołudnia, nie 

ciesz się. Może daje ci to rozrywkę, 
ale gwarantuję, że większą satysfak-
cję i korzyści będziesz miał po dobrze 
odrobionych lekcjach i świetnych 
ocenach ze sprawdzianów, kiedy 
rzetelnie weźmiesz się za naukę. Na 
początku odłożenie komputera i się-
gnięcie zamiast niego po książkę od 
biologii lub historii, może wydawać 
się trudne, jednak trening czyni mi-
strza. A co będzie, jeśli nadal będziesz 
marnował czas na ciągłe gry na kom-
puterze? Coraz gorsze oceny, ledwie 
zaliczone egzaminy… a co z liceum? 
Ze studiami? Nieuków tam nie toleru-
ją, a pewnie nie chcesz nim być.

Co będzie, jeśli nadal bę-
dziesz marnował czas na 
ciągłe gry na komputerze? 
Coraz gorsze oceny, ledwie 
zaliczone egzaminy… a co 
z liceum? Ze studiami? 

FELIETON
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„Bóg mordu”. Recenzja spektaklu 
»ZUZANNA DOHERTY

W marcu wybraliśmy się 
do Teatru „6 piętro” na 
sztukę w reżyserii Mał-
gorzaty Bogajewskiej 

pod tytułem „Bóg mordu”. Fabułę 
znał niemalże każdy z uczniów, a 
przynajmniej ten, kto miał okazję 
obejrzeć „Rzeź” Romana Polańskie-
go. Bohaterami spektaklu są dwie 
pary małżeńskie. Pierwsza – to mał-
żeństwo Annette i Alain Reille (Mi-
chał Żebrowski i Anna Dereszowska) 
– reprezentujące klasę zamożną, 
druga -  małżeństwo Veronique i 
Michel Houllie (Jolanta Fraszyńska 
i Cezary Pazura) - klasa średnia… 
Spotykają się w jednym celu: chcą 
wyjaśnić konflikt między ich dzieć-
mi;  ustalić, który z chłopców był 

winien i jakie poniesie konsekwen-
cje. Nie wiedzą jeszcze, że spędzą ze 
sobą cały dzień jedynie na kłótniach 
i roztrząsaniu SWOICH spraw i pro-
blemów małżeńskich. Stajemy się 
świadkami przemiany, zdawałoby 
się, kulturalnych i dorosłych ludzi, 
w osoby zachowujące się jak dzieci. 
Okazuje się, że bohaterowie mają 
kompleksy, słabości, które w czasie 
bezsensowej kłótni wychodzą na 
światło dzienne. Coś, co miało być 
jedynie kulturalną rozmową, zamie-
nia się w rzeź, w pranie rodzinnych 
brudów, a sam powód spotkania – 
kłótnia dzieci, całkowicie schodzi na 
dalszy plan. 
Akcja rozgrywa się w jednym po-
koju, salonie. Scenografię stanowią 
jedynie sofa, fotele i stolik kawowy. 
Takie ograniczenie mebli do mini-
mum powoduje, że widz maksy-
malnie skupiony jest na aktorach i 

przebiegu akcji.
Z przykrością przyznaję, że dużym 
rozczarowaniem okazał się Ceza-
ry Pazura, który, według mnie, nie 
przyłożył się do granej przez siebie 
roli i nie zachwycił, wywołał dość 
obojętne i mieszane uczucia. Jolan-
ta Fraszyńska natomiast grała aż za 
bardzo. Kładła duży nacisk na każ-
de wypowiadane przez nią słowo, 
zdanie, myśl… I wyszło jej to nieco 
sztucznie. Być może role były nie-
zbyt dobrze dopasowane i gdyby 
przyszło tej dwójce zagrać drugą 
parę, efekt byłby lepszy… Z kolei Mi-
chał Żebrowski ze wspaniałą Anną 
Dereszowską u boku, jak zwykle, za-
grał na najwyższym poziomie! 
Spektakl trwał niespełna półtorej 
godziny, akcja toczyła się dynamicz-
nie. Uważam, że był to bardzo do-
brze spędzony czas. 

Baczyński. 
Piękny i poruszający.
»MICHALINA CZERWOŃSKA, 2B

Po obejrzeniu filmu "Baczyński" (reżyseria: 
Kordian Piwowarski) miałam bardzo miesza-
ne uczucia. Z jednej strony film zmusza do 
swego rodzaju refleksji, pozostawia podobne 

wrażenie jak po przeczytaniu wiersza czy obejrzeniu 
obrazu - uznanie i zachwyt nad piękną, artystyczną 
wizją. Z drugiej strony, wiele aspektów filmu nie po-
dobało mi się - po postaci Baczyńskiego (w tej roli 
Mateusz Kościukiewicz) spodziewłam się spojrzenia 
na poetę jak na człowieka, który przeżył straszne rze-
czy, ale mimo to potrafił korzystać z życia i pozostał 
sobą, nie zwracając uwagi na przeciwności losu. Za-
miast tego Baczyński jest w tym filmie otoczony nie-
potrzebną (moim zdaniem) chwałą, przedstawiony jak 
bohater narodowy, bóg poezji. Było to trochę sztuczne 
i nadmuchane - nikt nie jest doskonały, tacy ludzie nie 
istnieją. Natomiast , sam obraz i wrażenie, jakie pozo-
stawia film jest piękne. Łączy w sobie część  poetycką 

- recytacja wier-
szy Baczyńskiego 
przez młodych 
ludzi - z częścią 
fabularną opo-
wiadającą o 
życiu Krzysz-
tofa, a także 
dokumental-
ną, zawierają-
cą wywiady z 
ludźmi, którzy go znali. Miłym 
zaskoczeniem była dla mnie piosenka kończąca 
film. Była to „Godzina W” zespołu Lao Che, który 
bardzo lubię :) 
Posumowując, film uważam za udany. Jest w nim parę 
niedociągnięć, ale uważam, że ostatecznie liczy się 
wrażenie, które pozostawia i emocje, które przekazu-
je. To naprawdę piękny i poruszający film. 

RECENZJE
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Wiosna

Zobacz,
Jak słońce
Wychyla się 
Zza bloków.
Trawy jeszcze nie ma
Ale tak jakby
Już wychodzi
Po tej długiej
Mrożącej krew w żyłach
Zimie.

Spójrz,
Jak ptaki
Śpiewają na drzewach
Które są jeszcze gołe
Ale tak jakby
Wyłaniają się już liście.                                                                                                                                          
Kwiaty wysuwają się                                                                                                                                              
Zza horyzontu.                                                                                                                                       
Z ziemi jeszcze niedawno
Pokrytej pierzyną śniegu.

Patrz!     
     
 Ludzie uśmiechają się
Bez powodu.                                                                                                                                           
Koty zaczynają wariować                                                                                                                                         
Na wiosnę. 

WERONIKA  ETIENNE

Człowiek

Człowiek
Jak drzewo

Pokazuje z zewnątrz tylko szorstką korę,

Choć w środku inny,

Jakby wielowarstwowy.

W liściach wspomnienia,

Czasem smutki i żale.

Zrzuca po czasie.

Zraniony płacze,

Choć nie żywicą,

Lecz łzy tak samo gorzkie,

nie zmywają cierpienia.

Przywiązany korzeniami

Do miejsc,

Do ludzi,

Do uczuć.

I tak trudno to wszystko zostawić,

Tak trudno zapomnieć.

Wiersz Julii został zakwalifikowany do 
finału Turnieju Jednego Wiersza 
w tegorocznej, wiosennej edycji.

Polszczyzny słów dotknięta,
Ciemna, niezrozumiała Materia.
Roślinami przejęta;
Wzrostami niezubożana,
Zwrotami rozwydrzona.
Zawżdy od niechcenia-
Sztorm przybiera.
Wielka, rozjątrzona Materia.
Zielone, bogate przestworze,
Zielenieje się Morze.

Słychać krzyk wody;
Głęboki – i głębią wysoki.
Rybak swej sieci nie cofa,
Słucha swej zmorzałej małżonki - 
Polszczyzny.
Unosi się na wodzie i skacze,
Fale niezmorzone opiewają 
ją pieśnią srogą,
A woda przelewa się do łodzi.
Zielone, bogate przestworze,
Zielenieje się Morze.

Gdy słów od groma ucieka,
Znów do swej głębi przestworza,
Siedzi rybak i liczy
Swe morskie słowa.
Sandacz ogromny, a meduz bez liku -
Mackami oplątują, zaciskają ramiona.
Woła do niego 
Zielone, bogate przestworze,
Zielenieje się Morze.

Spokojne spokojnie falami obiega.
Falami skacze, huśta i czeka.
Bo zachód słońca się zbliża,
A rozmarzona Pani,
Żona  rybaka,
Mówi cicho, śpiewa śpiewnym śpiewem.
Słowa jej ciche, łagodne.
Z wyrozumiałością głaszcze mewy i słowa.
Nie dojrzysz jej
 uśmiechu,
Nie dostrzeżesz rozchylonych warg.
Bo twarz jej jest czysta, jaśnieje w ciemności.
Ciemna przeszłość na niej spoczywa, a ból ją 
rozjątrza.
Za wiele, za wiele w niej głębi,
By rybak mógł powiedzieć: „Oto moja Żona”
Ciche było jej stworzenie,
Dawne, dawniejsze a bliskie.
Cenne w swym wyrazie.
Zielone, bogate przestworze,
Zielenieje się Morze.
(wiersz inspirowany tekstem Juliana Tuwima 
pt. "Zieleń")

Wiersz Weroniki został zakwalifikowany 

do finału Turnieju Jednego Wiersza w 

ubiegłorocznej, jesiennej edycji oraz 

opublikowany w “Arkuszu Literackim. 16”

Wiersz “Zielenieje się morze” został nagrodzo-
ny podczas Wiosennych Konfrontacji 
Artystycznych 2013 - Weronika Sendys zajęła 
2. miejsce w Turnieju Jednego Wiersza.

WERONIKASENDYS 
„ZIELENIEJE SIĘ MORZE”
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Po meczu z Mołdawią Polskę tradycyj-
nie już – jak ostatnio niemal po każdym 
meczu – ogarnęła fala szyderczych 
komentarzy i uwag. Najpopularniejszy 
brzmiał tak: „chcieli pojechać na mi-

strzostwa świata. Nie potrafili ograć Mołdawii”. 
Trudno się dziwić tej zjadliwości, w końcu to nie 
tak miało być. Znowu. Jeszcze trochę i nabawimy 
się kompleksów na skalę światową. O ile już ich nie 
mamy... Polscy piłkarze sumiennie pracują na to, 
żeby w głowach kibiców zakorzeniło się utarte już 
przekonanie, że „walczymy jak nigdy, przegrywamy 
jak zawsze”. Złośliwe to, ale niestety prawdziwe... 
Na mistrzostwach w Korei ponad dekadę temu miał 
być medal, a nie wyszliśmy z grupy. Cztery lata 
później w Niemczech tak samo i kolejny powrót na 
tarczy... Nadeszło pierwsze w historii EURO (w 
Austrii i Szwajcarii), ale zamiast przełamania była 
kompromitacja i 
usprawiedliwianie 
się Howardem 
Webbem, któremu 
wówczas więk-
szość chciała 
urwać łeb, nie wy-
łaczając premiera 
Tuska. Fakt faktem, to jednak my piłkarsko przegra-
liśmy ten turniej. Ale przecież walczyliśmy,  
prawda? O 2010 roku nie ma co pisać, bo zanoto-
waliśmy jeszcze większy regres, gdyż w ogóle do 
mistrzostw nie awansowaliśmy. Na szczęście udział 
w EURO 2012 dostaliśmy w prezencie jako orga-
nizatorzy. No, to MIAŁ być nasz turniej, wszystkie 
okoliczności były Z NAMI, w końcu byliśmy go-
spodarzami, a im – jak wiadomo – sprzyjają nawet 
ściany.  Grecy sprowadzili nas jednak błyskawicznie 
na ziemię i nawet nie było sensu udawać Greka... 
No ale  była walka, czyż nie? A to chyba najważ-
niejsze, prawda?

Mamy 2013 rok i niestety za wiele się nie zmie-
niło. Co więcej, chyba nawet pogorszyło... 

Ambitni Mołdawianie z drugiej setki rankingu FIFA 
to dla nas zbyt wysokie progi. Jak trafnie zauważył 
jeden z internautów: „nasi rywale pokazali, że nie 
trzeba mieć żelu na głowie, żeby wygrywać”. W 
tym przypadku chodziło o remis, ale dla Mołdawian 
zwycięski. To bolesne, tym bardziej, że przecież... 

znowu nie graliśmy źle, zwłaszcza w pierwszej po-
łowie. No bo atakowaliśmy, stwarzaliśmy sytuację, 
niejednokrotnie pod bramką Mołdawii było gorą-
co... A gdy atmosfera nieco siadła, o jej podwyższe-
nie postarali się polscy kibice, kilkakrotnie odpala-
jąc  race w kierunku boiska. A race – jak wiadomo 
– powodują, że się pyli i kurzy i nic nie widać 
dookoła. Wydarzenia na boisku w pewien sposób 
usprawiedliwiają fanów – może najzwyczajniej nie 
mieli już oni ochoty patrzeć na to, co wyprawiają 
piłkarze? Mnie by taka opcja wcale nie zdziwiła...

Tymczasem przejdźmy do najważniejszego, a 
mianowicie – polskich szans na awans na 

Mundial. Bo Polacy już słyną z tego, ze lubią sobie 
skomplikować sytuację, przegrać z leszczami, a po-
tem wyliczać co by się musiało stać, byśmy jednak 
awansowali... Kto by musiał kogo ograć, kto z kim 
przegrać, a kto komu nogę podstawić, itp., itd... 
Ale Drodzy Państwo, mam dobre wieści! Matema-
tycy obliczyli, że jeśli wygramy wszystkie mecze do 
końca eliminacji, awansujemy na Mundial!!! Już w 
zasadzie można zacząć świętować, prawda? Anglię 
na Wembley rozwalilimy, Czarnogórców pogonimy, 
a Ukraińców – przechytrzymy! W razie potrzeby 
ściągnie się na ostatni mecz człowieka od Cudu na 
Wembley, czyli Janka Tomaszewskiego. 

Coś mi się jednak wydaje, że tym razem potrzeba 
będzie stokroć większego cudu niż wówczas. 

Tymczasem mam do polskiego sztabu małą sugestię: 
lepiej zatrudnijcie wyspecjalizowanego matema-
tyka do liczenia naszych szans na awans już teraz, 
bo może się okazać, że po następnym meczu nasze 
szanse się niepokojąco zmniejszą i pomoc z jego 
strony będzie nieunikniona!

Sebastian Smoleń
uczeń 3. klasy gimnazjum
 STO nr 14

Gdy atmosfera siadła, 
o jej podwyższenie po-
starali się polscy kibi-
ce, kilkakrotnie odpa-
lając race na boisko.
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