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Egzaminy, ostatnie poprawki, wychodzenie na prostą i są! Wyczekiwane od dziesięciu  
miesięcy wakacje! Jednak zanim nadejdzie lato, w życiu absolwenta gimnazjum  
zachodzą radykalne zmiany. Ostatnie tygodnie w starej szkole i czas, by wybrać nową.  
Kiedy potencjalni kandydaci odwiedzą nowy budynek? Na pewno w tygodniu, będzie okazja 
urwać się z zajęć! Grupy śmiałków przybędą także w sobotę na dni otwarte szkoły,  
którą prawdopodobnie wybiorą. Tam otrzymają ulotkę i rozpoczną  pielgrzymkę  
po całym budynku, próbując odnaleźć sens i cel. 
  
Pierwszy kontakt z nowymi ludzi, a gimnazjalista prawie mdleje. Na szczęście spotyka starsze-
go znajomego, który pełni rolę przewodnika po krętych korytarzach i zawiłościach charaktero-
logicznych kadry pedagogicznej. Młody człowiek poznaje strategiczne miejsca, czyli sklepik 
szkolny i toaletę. Od niechcenia zabiera długopis z logo szkoły, zjada kanapkę, popija colą.  
W trakcie tej wędrówki zasypuje pytaniami swojego pilota i czuje się coraz bardziej swojsko. 
Po kilku godzinach wychodzi ze szkoły i ponownie uzupełnia tabelkę, w której wypisuje 
wszystkie „za” i „przeciw”. Nie znajduje jednak ostatecznej odpowiedzi, bo …decyzję o dal-

szym kształceniu zostawia na 
ostatnią chwilę. I w ten sposób 
nadchodzi koniec roku i czas by 
zawieźć swoje dokumenty do od-
powiedniej placówki. Gimnazjali-
sta  gotowy  do  drogi,  z  teczką   
pod pachą wyrusza w wielki świat, 
by przenieść się o level wyżej i stać 
się członkiem społeczności szkoły 
średniej. I dopiero w niej rozpo-
czyna się prawdziwa przygoda, 
którą będzie wspominać aż do 
końca życia.  
 

Jakimi motywami kieruje się mło-

dy człowiek, wybierając szkołę? 

Perspektywa przyszłego życia? 

Przyjaciele? Zdanie rodzi-

ców? Powodów jest bardzo dużo. 

Jedni idą tam, gdzie przyjaciele, 

bo szkoda zerwać kontakty, bo nie 

będzie z kim siedzieć w ławce czy 

porozmawiać. Drudzy kierują się 

opinią rodziców: „nie można ich 

zawieść, oboje są wykształceni, 

więc ja też muszę”. Nieprawda!  

To TWOJE życie, to TY bę-

dziesz wykonywać konkretny 

zawód i to TY musisz podjąć 

racjonalną decyzję. Boisz się 

zawieść otoczenie? W tej 

sprawie bądź egoistą! 
                                                  

                                                 Klaudia Szota 

 
 

O level wyżej, czyli dylematy Gimnazjalisty 
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Najlepsza z najlepszych w I semestrze 
Prymus, kujon, dziobak… W żargonie szkolnym istnieje wiele słów okre-
ślających uczniów pilnych, zdolnych, otrzymujących bardzo dobre oceny. 
Jakkolwiek by o nich nie mówić, są dumą klasy i placówki, do  której 
uczęszczają. Są rozpoznawalni, ale ich średnią wylicza się dokładnie dwa 
razy w roku: na zakończenie semestru i roku szkolnego. Liderem pierwsze-
go semestru została  Paulina Kasander z klasy 2 TH. Oto rozmowa  
z najlepszą uczennicą Kołłątaja. 

Hugołłaj: Uzyskałaś najwyższą średnią ocen na  
pierwszy semestr – 5,06. W chwili obecnej jesteś liderem  
w wyścigu do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.  
Czy masz nadzieję na otrzymanie tego wyróżnienia? 
Paulina Kasander: Stypendium  nie jest dla m nie celem  sam ym  w sobie. Nie lubię rywaliza-
cji i nie robię tego, żeby komuś udowodnić, że jestem najlepsza. Gdybym jednak uzyskała najwyższą śred-
nią, środki ze stypendium przeznaczyłabym na intensywną naukę języka niemieckiego i angielskiego, na 
którą obecnie nie mogę sobie pozwolić. 

H: Kto lub co motywuje Ciebie do nauki? 
PK: Osobą, która m nie m otyw uje jest m ama. W łaściwie od czasów  dzieciństw a jestem  
zmotywowana. Wiem, że muszę się uczyć przede wszystkim dla siebie. 

H: Z jakich powodów wybrałaś naszą szkołę i naukę w technikum hotelarskim? 
PK: Przede w szystkim  chciałam  zdobyć zaw ód, a w raz z nim  perspektyw y na przyszłość. 
Zachętą dla mnie była także możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne do Niemiec. 

H: Osiągnęłaś część wyznaczonego celu: masz wysoką średnią, uczestniczyłaś  
w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Czy wobec tego  
Twoje oczekiwania wobec szkoły zostały zrealizowane? 
PK: Tak, w szystko się spraw dziło, nauka, ludzie, zaw ód, który w ybrałam .  

H: Co najbardziej podoba Ci się w zawodzie technik hotelarstwa? 
PK: Nieustający kontakt z ludźm i oraz jasno określony zakres obow iązków . Przekonałam 
się o tym przede wszystkim w trakcie praktyk. To one są sprawdzianem dla uczniów, tutaj przekonuje-
my się, czy dany zawód nam odpowiada. Ja jestem szczególnie zadowolona z praktyk zagranicznych. 

H: A przecież mówi się, że niemieccy pracodawcy są bardzo wymagający? 
PK: Tak, są wym agający, ale bardzo otw arci na w spółpracę. W  hotelu, w  którym  odbyw a-
łam praktykę, otrzymałam ogromne wsparcie psychiczne, wyrozumiałość i motywację. Wiedziałam, że 
jeśli będę dobrze wykonywać swoje zadania, zawsze mogę wrócić tam do pracy. 

H: Jakie rady możesz przekazać uczniom, którzy starają się wyjechać do Niemiec? 
PK: Żeby uczyli się języka niem ieckiego. To jest podstaw ow a um iejętność. Każdej pracy 
można się nauczyć, a bariera komunikacyjna stwarza największe problemy. Widać to najlepiej w trak-
cie obsługi gości hotelowych. Tutaj potrzebna jest płynna znajomość języka obcego, zwłaszcza, gdy pra-
cuje się za granicą.  

H: Co doradziłabyś uczniom decydującym się na kontynuowanie nauki w technikum? 
PK: Aby byli pilni i nastawiali się pozytyw nie do pracy. W ażna jest system atyczność i 
uczęszczanie do szkoły. Szkoła szlifuje, wyrabia szacunek do osób starszych i do pracy 

H: Jakie masz plany na przyszłość? 
PK: Zdać m aturę i egzam iny zaw odow e, a potem  w yjechać do pracy do Niemiec. Nie za-
mierzam kontynuować nauki na studiach, przynajmniej nie od razu. Chcę podjąć pracę i ewentualnie 
doskonalić się w swoim zawodzie za granicą. 

H: Jakie są Twoje marzenia? 
K: Mieć dobrą pracę i zarabiać tyle pieniędzy, by żyć na przyzw oitym  poziom ie. Chcia-
łaby także odbyć podróż po stolicach świata. W każdej zobaczyć najsłynniejsze zabytki i zrobić dużo 
zdjęć. Fajnie byłoby też mieć w każdej stolicy przyjaciela;) 

H: Wobec tego życzę Ci, aby te marzenia się spełniły, dziękuję za rozmowę. 

PK: Ja rów nież dziękuję :)  
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Nauczyciele zapamiętali go 
jako wesołego i energicznego 
ucznia. Sam mówi, że gdyby 
mógł cofnąć czas, na pewno 
bardziej przykładałby się do 
nauki, a zwłaszcza do języ-
ków obcych.  Z radością 
wspomina swoją klasę i  naukę w technikum gastronomicznym. Od czasu zdania przez 
niego matury minęło 11 lat. I były to lata pracy w wyuczonym zawodzie.  

Maciej Musiał – absolwent Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja, matura 

2005, opowiedział nam o swoich doświadczeniach zawodowych i ciągłej chęci doskona-

lenia. Ze skromnością wspomniał o konkursach kulinarnych, w których uczestniczył i 

odnosił sukcesy. 

Hugołłaj: 16 lat temu rozpoczynał Pan naukę w technikum gastronomicznym w Zespole 
Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja. Czy wybór szkoły średniej podyktowany był oso-
bistymi zainteresowaniami? 

Maciej Musiał: Tak, wybrałem tą szkołę, bo miałem świadomość, że jest to ciekawy zawód, dzięki któ-
remu można się rozwijać, zwiedzać Polskę i świat. 

H: Od matury minęło 11 lat. Jak potoczyły się Pana losy i kariera zawodowa od chwili 
ukończenia szkoły? 

MM: Po szkole pracow ałem  w  pizzerii La Stazione, w  której odbyw ałem  praktyki zaw o-
dowe jako uczeń. Pracowałem tam jako kelner, potem na stanowisku pizzermana. Następnie trafiłem 
do Hotelu Fajkier, a od 4 lat pracuję w Hotelu Poziom 511.  

H: W Hotelu Poziom 511 pracuje Pan na stanowisku Sous Chef. Jakie predyspozycje po-
winien posiadać szef kuchni? 

MM: Nie pow inien bać się ciężkiej pracy i staw ianych w ymagań. W ażna jest także poko-
ra i umiejętność wyciągania wniosków z krytycznych uwag. Goście oczekują wysokiej jakości świadczo-
nych usług, więc nie można sobie pozwolić na błędy czy wpadki. Jedna negatywna opinia może wpły-
nąć na wizerunek wypracowany przez lata. Szef kuchni odpowiada za jakość wszystkich dań, które tra-
fiają do gościa. 

H: Ale kuchnia to nie tylko szef?  

MM: Tak, w  pracy na kuchni w ażna jest ekipa, z którą się w ykonuje zadania. Atm osfera 
w zespole przekłada się na jakość przygotowywanych potraw. Zdarzają się bardzo zabawne sytuacje i 
żarty pozwalające rozładować stres i napięcie.  

H: W jaki sposób goście dziękują szefowi kuchni za wyjątkowo smaczne danie? 

MM: Często zdarza się, że jestem  zapraszany na salę, by wysłu-

chać pochwał. Goście zadowoleni są zwłaszcza wtedy, gdy otrzymają potra-

wę, której jeszcze nigdy nie jedli. Mówią także, że dania serwowane przeze 

mnie są smaczniejsze od tych, jakie spożywali w innych restauracjach.  

H: Pana danie popisowe to…? 

MM: Nie mam  jednego, w szystkie wychodzą m i dobrze. To są 
wymagania, którym muszę sprostać w pracy. W domu przygotowuję raczej 
lekkie potrawy, np. sałatki, kasze. 

H: Jaki jest Pana ulubiony produkt? 

MM: Produktem  niezbędnym  w  kuchni jest m asło. Jeśli jest jesz-

cze cebula i białe wino, wówczas wszystko da się przygotować.  
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H: Kto ma wpływ na menu, które ustalane jest w da-
nej restauracji? 

MM: Głów nie Szef kuchni, to on jest osoba decyzyjną. 
Kucharze mogą zgłaszać swoje propozycje, ale ostatecznie me-
nu ustala właśnie on.  Obecnie panuje zasada zmiany menu 
wraz  
z porą roku, więc wpływ na zawartość karty ma również sezon.  

H: Wobec tego, jakie dania i produkty będą „modne” 
w nadchodzącym sezonie? 

MM: To będą kiszonki i różne rodzaje kasz. Popularna 
jest także kuchnia bezglutenowa. Kiedyś podstawowym składnikiem na talerzu było mięso, dziś jest 
ono tylko dodatkiem do warzyw, ziemniaków czy kasz. Obecnie stawia się na jakość, a nie na ilość. 

H: Czy doskonali Pan swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych? 

MM: Tak, często szkolenia organizują firmy, które dostarczają produkty do restauracji. 
Sam także podejmuję taką aktywność. 

H: Czy myślał Pan o udziale w programie kulinarnym typu MasterChef? 

MM: Uczestniczyłem  w  selekcji do program u HELLS KITCHEN, ale nie dotarłem  do gru-
py, która występowała w telewizji. Przy okazji zobaczyłem jak tego typu konkursy wyglądają „od kuch-
ni”. 

H: Jakie są Pana marzenia związane ze sferą zawodową? 

MM: Na chw ilę obecną nie m am  szczególnych m arzeń. W szystko co sobie zaplanow a-
łem, udało mi się osiągnąć. Kiedyś chciałbym mieszkać i pracować w górach. Może jeszcze chciałbym 
wygrać jakiś duży konkurs kulinarny. Bardzo często uczestniczę w różnych rywalizacjach. Ostatnio 
jako ekipa  z Hotelu Poziom 511 wzięliśmy udział w Expo Sweet – mistrzostwach Polski cukierników. 
Mimo, że nie jesteśmy cukiernikami, w punktacji ogólnej zajęliśmy  10 miejsce na 79 drużyn. W ubie-
głym roku wraz z ekipą uczestniczyłem w konkursie WINE & FOOD NOBLE NIGHT, gdzie główne 
zadanie polega na przygotowaniu dań dla 350 osób. Dla nas wyróżnieniem był już sam fakt, że starto-
waliśmy wśród sześciu ekip z całej Polski. Nie zniechęca mnie to, że nie zawsze wygrywam, bo udział 
w konkursach daje możliwość poznawania ludzi i sprawdzenia siebie w sytuacjach stresujących. 

H: Jak z perspektywy czasu ocenia Pan przygotowanie do zawodu, które uczniowie 
otrzymują w szkole? 

MM: Nauka w  technikum  jest pierw szym  etapem  do osiągniecia sukcesu. Tutaj zdoby-
wa się podstawową wiedzę, bez której dalsza praca nie jest możliwa. Dlatego wszystkim praktykan-
tom powtarzam, że koniecznie trzeba ukończyć szkołę średnią i zdać  egzamin zawodowy. Potrzebna 
jest także odwaga i otwartość na zdobywanie nowych umiejętności. To zależy w głównej mierze od 
ucznia. Jeśli będzie chciał pracować w zawodzie, to z pewnością mu się to uda. Otrzymuje on rów-
nież wsparcie i pomoc fachową w miejscu praktyk. Musi oczywiście poznać każde stanowisko pracy, 
począwszy od magazynów poprzez zmywak do kuchni. Początki nie są łatwe, ale w tym zawodzie tyl-
ko leniwa osoba nie znajdzie zatrudnienia. Jest tak olbrzymie zapotrzebowanie na kucharzy, że do-
bry fachowiec zawsze otrzyma pracę.  

H: Czy uczeń odbywający praktyki w kuchni może odkryć w sobie pasję do tego  
zawodu? 

MM: Oczywiście, zdarza się, że dopiero w  trakcie pracy uczeń przyznaje, że jest to za-
wód, który chce wykonywać.  

H: Na zakończenie rozmowy proszę jeszcze powiedzieć, co w Pana  pracy jest najfaj-
niejsze? 

MM: Możliw ość podróżow ania, elastyczny czas pracy. Brak m onotonii, bo codziennie 
coś nowego się dzieje, wprowadza się nowe potrawy. Nie trzeba tez poszukiwać pracy za granicą, 
ponieważ na lokalnym rynku jest duże zapotrzebowanie na kucharzy.  

H: Dziękuję za rozmowę, życząc jednocześnie wielu sukcesów w życiu osobistym  

i zawodowym :)  

                                                                                                                                                                                                               A DC 
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 Maturalne S O S  

Matura zbliża się wielkimi krokami, a wraz z upływającym 
czasem  rośnie stres u młodych ludzi. Kiedy się uczyć, w jaki 
sposób powtarzać materiał, aby niczego nie zapomnieć? Czy 
istnieją jakieś cudowne metody przyswajania wiedzy? Czy 
przygotować ściągi, a może liczyć na cud???  Setki pytań 
krąży po głowach maturzystów. Jedni czytają każdy pod-
ręcznik "od deski do deski", a drudzy poprzestają na przesą-
dach. Powszechnie przyjmuje się , że matura to najważniej-
szy egzamin w życiu. A zatem, jak postępować, aby ów egza-
min zdać i utorować sobie drogę do kariery? 

Podpowiemy wam kilka sposobów, które od lat towarzyszą rozemocjonowanym absolwentom.  
Zasada numer 1. Postawcie na czerwień, bo choć do egzaminu przystępujecie w galowych barwach: 
czerni, granacie i bieli, jeden element waszej garderoby powinien odbiegać od „normy”.  
Który? Majtki, podwiązka, nitka na nadgarstku - wszystko na szczęście.  
Zasada numer 2. Żadnej nauki przed Studniówką, dopiero po! Ponoć wiedza, którą nabędzie się 
przed balem, wylatuje z głowy podczas imprezy. Z zastosowaniem tej zasady zapewne nie macie pro-
blemu, bo kto myśli o książkach przed najważniejszym w życiu balem. 
Zasada numer 3.  Jeśli obawiasz się, że nie zdążysz nauczyć się wszystkich dat albo wzorów chemicz-
nych, włóż książkę pod poduszkę. Hmm, prawdopodobnie potrzebna będzie poduszka w rozmiarze 
XXXL; 
Zasada numer 4. Absolutnie nie kombinuj z włosami. Każdy obcięty centymetr to strata mądrości.  
Zasada numer 5. Szczęśliwa prawa noga- wstań nią i wejdź jako pierwszą do szkoły oraz na egzamin.  
Zasada numer 6. Kopniak na szczęście przed salą egzaminacyjną.  
Niezależnie od czego czy przestrzegają tych zasad, czy też nie,  maturzyści dzielą się na dwie grupy: jed-
na z nich głośno krzyczy "matura to bzdura", a druga gromadzi książki z czterech lat i powtarza mate-
riał, by zdać jak najlepiej egzamin. A Ty? Do której grupy należysz?   
                                                                                                                                                                 Klaudia Szota 
 
EGZAMINACYJNY LOOK 
Drogi Maturzysto, już niebawem czeka cię egzamin dojrzałości. Tego 

dnia należy również pamiętać, aby zadbać o swój wizerunek.  

Czy wiesz jak się ubrać, aby tego dnia wyglądać wizytowo i eleganc-

ko, ale również  modnie? 

Pamiętaj, że podstawowymi kolorami jest czerń i biel. Jednak gra-

nat, brąz i beż to również dobry wybór. Łącz ze sobą ciekawe kroje  

z delikatnymi dodatkami. Zawsze lepiej wyglądać skromniej niż wy-

zywająco. W tych dniach powinieneś zrezygnować z wszelkiego pe-

ercingu, wszystko ma swój czas i miejsce. Bardzo modny w tym  

sezonie jest styl elegancko-sportowy, który obowiązuje zarówno dla 

kobiet jak i dla mężczyzn. Dziewczyny powinny postawić na delikat-

ne uczesania, a także naturalny make-up.  
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Pedagog radzi 

Drodzy  Maturzyści ! 

Prawie wszyscy przeżywają egzamin 
maturalny jako stres. Od początku 
szkoły słyszeliście: Pamiętajcie, przed wami   
matura! 

Nasze wyobrażenia, waga i znaczenie, jakie 
przypisuje się maturze, potęgują napięcie. 

 

 

Jak można zmniejszyć stres maturalny? 

Przede wszystkim należy dobrze zaplanować  wszelkie ostatnie powtórki – można to zrobić 
nawet na kartce papieru, zapisać  kiedy (np. we wtorek), o jakiej porze (np. po południu) po-
wtarzacie np.: matematykę. Powtarzając materiał, starajcie się korzystać z tak zwanych mne-
motechnik, czyli sztuczek zapamiętywania, ucząc się dat, ważnych wydarzeń wyobraźcie so-
bie okoliczności zdarzenia, czy to była zima, co poprzedziło dane zdarzenie i co było po nim.                                
Pamiętajcie o wyciszeniu emocji ( sport, spacery, korzystanie ze wsparcia in-
nych osób), zdrowo się odżywiajcie, zrezygnujcie z używek.                                                                   

Należy  również opracować  plan B – co zrobię jeśli egzamin nie pójdzie po mo-
jej myśli? Może to być słabszy w ynik lub niezdany egzam in. Jeśli uśw iadom im y 
sobie, że nie jest to sytuacje bez wyjścia, nie tylko sobie - również rodzinie, presja będzie 
mniejsza. 

Dzień przed  egzaminem warto zastosować  strategię działania, którą można nazwać uniko-
wą. Polega ona na intensyw nym  zajm ow aniu się czym ś, co nie jest zw iązane  
z egzaminem, a tym samym pozwala uniknąć przeżywania przykrego napięcia np. : 

 

ciekawy film, książka  

aktywność fizyczna  

długi spacer 

spotkanie   z przyjaciółmi 

słuchanie  ulubionej muzyki 

sen 

optymistycznie myślenie 

 

Na pięć minut przed dwunastą też można coś zrobić, żeby sobie pomóc.  Na przykład skon-
centrować się na prostych czynnościach, które odwrócą uwagę od stresora
( czynnik wywołujący stres), czyli zająć się swoim wyglądem. Poczucie starannego wyglądu 
może zwiększyć pewność siebie, a to dobry towarzysz sytuacji stresowych.                                                                                                                                               

W dniu egzaminu nie zapomnijcie o zjedzeniu śniadania! 

Życzę powodzenia :) 

Elżbieta Gawrońska –pedagog szkolny 
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Cytaty z prac maturalnych (ku przestrodze ;) 
Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu w skórę, ale było odwrotnie. 

Anielka głęboko się nasiliła i tak skonała. 

Anielka mimo zakazów ojca kolegowała się z Magdą i świniami. 

Antek nie miał ojca, bo był drwalem. 

Antygona czuła miłość do brata i dlatego go zakopała mimo zakazu króla. 

Antygona pochowała brata, splunęła moralnie na króla i powiesiła się. 

Baryka zakopał precjoza wraz z żoną i synkiem. 

Beanów pędzono za miasto i tam obcinano piłą niepotrzebne części. 

Beniowski zabił sześciu Kozaków. Jeden z nich umarł, a inni uciekli. 

Biesiadowali przy suto zastawionych stolcach. 

Bił swoją żonę, z którą miał dzieci przy pomocy sznurka. 

Boryna był teściem żony syna Antka Hanki. 

Była to wyspa położona z dala od morza. 

Car się zlitował i zmienił mu karę śmierci na żywot wieczny. 

Chemik pracuje dlatego w białym fartuchy, aby nie wyżreć dziury w ubra-

niu. 

Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka. 

Chłopi chodzili po polu pionowo i poziomo. 

„Ósmoklasiści nie płaczą” (2012)- Film przedstawia historię dwunasto-

letniej dziewczynki Akkie, którą gra Hanna Obbeek. Główna bohaterka kocha 

piłkę nożną i jest najlepszym graczem z całej klasy. Jednak dziewczynka za-

czyna miewać częste krwotoki z nosa i znikąd biorące się siniaki. Akkie jest 

załamana, ponieważ dowiaduje się, że powodem tych niepokojących obja-

wów jest białaczka. Postanowiła nie poddawać się i pokonać chorobę. W wal-

ce z nowotworem pomagają jej bliscy i przyjaciele. Urządzają nawet mecz na 

przyszpitalnym boisku. Jak potoczą się losy Akkie? Zobaczcie sami, a ja pole-

cam ten film, ponieważ jest wzruszający. Podczas niektórych scen łzy same 

cisną się do oczu. Historia chorej dziewczynki przekazuje wartości, takie jak 

miłość czy przyjaźń oraz wiarę w samego siebie.  
Marta Sowińska 

 

Specjalnie dla tegorocznych Maturzystów z Kołłątaja literac-
kie wsparcie od naszej uczennicy z klasy 3 ZSZ :) 
 
Już wkrótce… 
 
Każdy pokonał trud, aby dojść do celu,  
więc teraz niech wszystko się uda. 
Życzę wszystkim szczęścia, 
niech Wasze marzenia się spełnią. 
Za pomocą pióra przelejcie swą wiedzę na papier, 
siła i wiedza niech Was nie opuszcza. 
Bo najważniejsze, aby dojść na szczyt 
I zakończyć ten etap happy endem. 
                                                                  

                                                                                          Jola Glajzner  

W szkole:  

- Hej, ty tam, pod oknem - 

kiedy był pierwszy rozbiór 

Polski? Pyta nauczyciel. 

- Nie wiem.  

- A, w którym roku była bi-

twa pod Grunwaldem?  

- Nie pamiętam  

- To co ty właściwie wiesz? 

Jak chcesz zdać maturę?  

- Ale ja tu tylko kaloryfer 

naprawiam. 
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