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“Time to say
goodbye...”
To słynne zdanie przeciągle i czule wyśpiewane przez duet Sarah
Brightman & Andrea Bocelli mniej pięknie, lecz z jeszcze większym
uczuciem intonuje Redakcja Gońca Zamoyskiego. Najgłośniej
z redakcyjnego chóru w rytm tej melodii zawodzi Redaktor Naczelny
oraz redaktorzy z klasy 2G. Koniec roku szkolnego oznacza
wyczekiwane przez wszystkich wakacje, relaks i odpoczynek. Dla nas
to także koniec pracy nad gazetką, składamy na Wasze ręce ostatni
numer z naszego skromnego, lecz wciąż ulepszanego dorobku. Dla
drugoklasistów przygoda z dziennikarstwem na łamach szkolnego
periodyku dobiega końca, głos oddajemy młodszym koleżankom i
kolegom, którzy od września będą tworzyć kolejne numery, mamy
nadzieję, coraz lepsze. Nie mówimy „Żegnajcie!”, lecz „Do widzenia!”,
być może kiedyś jeszcze gościnnie pojawimy się i specjalnie dla
Was, drodzy Czytelnicy, sklecimy to i owo… Tymczasem zanućmy
raz jeszcze wspomnianą piosenkę, zacznijmy marzyć o wakacjach i
zagłębmy się w lekturę tego numeru…

F.D

Zeskanuj kod aby posłuchać
piosenki:
Sarah Brightman and Andrea
Bocelli “Time To Say Goodbye”



NADCHODZI ROK
APOKALIPSY?
Nowa podstawa
programowa budzi wiele
kontrowersji. Liczna jest grupa
zarówno jej krytyków, jak i
zwolenników. Wszyscy obawiają
się nadchodzącej edukacyjnej
rewolucji. Czy będzie ona
zbawieniem, czy też apokalipsą?

Celem zmian jest
zreformowanie systemu edukacji,
który według wielu ekspertów
jest wadliwy, chociażby z powodu
dublowania treści nauczania
na kolejnych poziomach
edukacyjnych. Nowa podstawa
zakłada, że zamiast powtarzania
informacji z gimnazjów, program
szkoły ponadgimnazjalnej
stanowił będzie w pewnym sensie
kontynuację wcześniejszego
cyklu nauczania. W ten sposób
gimnazjum i liceum staną się
zintegrowaną, sześcioletnią
całością. W pierwszej klasie
tego cyklu uczniowie rozpoczną
czteroletni kurs nauczania
ogólnokształcącego. Lekcje



profilowane i zawodowe,
uzupełniane pozostałymi
przedmiotami, rozpoczną się
dopiero od drugiej klasy szkoły
średniej.
Nowa podstawa
programowa obowiązuje od trzech
lat, dotychczas funkcjonowała
tylko w gimnazjach. Nie
wywoływała emocji takich, jak
teraz, ponieważ tam zmiany
dotyczyły przede wszystkim
formy egzaminu gimnazjalnego
(wprowadzono oddzielne
egzaminy z matematyki,
historii oraz obowiązkowy
z języka obcego). W liceach
natomiast szykuje się znacznie
więcej modyfikacji. W klasach
pierwszych będzie kontynuowany
ogólnokształcący program
czteroletni, rozpoczęty w
gimnazjum, natomiast w klasie
drugiej i trzeciej większość
godzin będzie przeznaczać
na nauczanie przedmiotów w
zakresie rozszerzonym. Wyraźnie
okrojone będą tzw. przedmioty
uzupełniające- przyroda oraz

historia i społeczeństwo, nauczane
w bardzo nikłym zakresie.
Materiał tych przedmiotów będzie
wybierany spośród puli bloków
tematycznych, w zależności od
profilu klasy i przedmiotów,
które uczeń będzie chciał zdawać
na maturze. Wiąże się to z
ograniczeniem liczby godzin
edukacyjnych, szczególnie wśród
nauczycieli przedmiotów ścisłych,
a co za tym idzie również liczby
etatów dla pedagogów, których
grono ulegnie od przyszłego roku
poważnemu zmniejszeniu.
Analizując nową podstawę
programową można napotkać
różne opinie. Krytycy twierdzą,
że ten program ma na celu
upowszechnienie średniego
i w dalszym stopniu również
wyższego wykształcenia
wyłącznie poprzez drastyczne
obniżanie wymagań. Inni
twierdzą, że ograniczanie nauki
historii „do żałosnego minimum,
jakie zawiera przedmiot
historia i społeczeństwo” jest
świętokradztwem. Nie brak
również obrońców nauczania
w pełnym wymiarze fizyki czy
biologii, jako „nauk ważnych dla
codziennego życia człowieka”.
Jednak zwolennicy twierdzą,
że od najmłodszych lat trzeba
ukierunkowywać młodzież do
konkretnego zawodu (jak w

Stanach Zjednoczonych) oraz że
nowy program naprawia wadliwy
od wielu lat system edukacji,
który dzięki reformie stanie się
bardziej efektywny niż ukazuje to
popularny internetowy program
„Matura to bzdura”.
Dopiero czas pokaże czy
nowa podstawa programowa
będzie lepszą od dotychczasowej.
Przyszły rok będzie zatem
bardzo trudny dla szkół
ponadgimnazjalnych, które będą
miały jeden rocznik uczący się na
nowych zasadach i pozostałe na
starych. Nauczyciele będą musieli
przyzwyczaić się do nieco innych
treści niż te, które przekazywali
dotychczas. Ile osób, tyle opinii
o nowej podstawie programowej.
Co faktycznie przyniosła reforma
okaże się jednak dopiero, gdy
pierwszy rocznik licealny zda
maturę na nowych zasadach, a
to dopiero za trzy lata. Pozostaje
czekać.

Mateusz Kuchta



Euro w euro
Mistrzostwa Europy w
piłce nożnej trwają w najlepsze,
zagraniczni kibice chwalą
Polskę za stadiony, Polaków za
znajomość angielskiego, a za
miłą atmosferę możemy już tylko
dziękować etranżerom – ponieważ
w chwili obecnej to ich drużyny
walczą o trofeum. Ale zacznijmy
od początku.
W momencie, kiedy było
już wiadomo, że Euro 2012
organizujemy z Ukrainą
– ogarnęła nas ogromna euforia.
Później emocje opadły, a
miejsce zbiorowego uniesienia
zajął sceptycyzm. Ówczesny
minister infrastruktury Cezary
Grabarczyk zakładał, że uda nam
się zbudować 900 km autostrad i
ponad 2 tys. dróg ekspresowych
– ostatecznie udało nam się
wybudować 1609 km dróg, w tym
ok 800 km dróg szybkiego ruchu.
Całkowity koszt ich budowy
wynosi 78 miliardów złotych, a za
stadiony zapłaciliśmy 5 miliardów
złotych. Kwestia tych drugich jest



dużo bardziej kontrowersyjna.
Wiele osób twierdzi, że ewidentnie
przepłaciliśmy, a dodatkowo
raczej wątpliwe jest żeby stadiony
zdołały po Euro same na siebie
zarobić. Świetnym przykładem
jest gdańska PGE Arena –
rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy
pokazały, że to stadion za duży
i za drogi dla drużyny Lechii.
Generalnie rzecz ujmując, Polacy
już nie raz w swojej historii
lubili pokazać, że „ich stać”
– jednakże będąc członkiem Unii
Europejskiej nie jest to już kwestia
stricte polska. Dziennik Le
Monde zarzuca nam organizację
bardzo kosztownej imprezy
sportowej w dobie kryzysu,
która będzie kosztować bagatela
2,3 miliardy euro. Oskarżają
Polskę o brak solidarności
europejskiej: przypominają,
że nasz budżet państwa jest
nadal beneficjentem funduszy
europejskich. Wspominają, że w
trakcie Euro w Polsce odbywać
się będzie sodoma i gomora,
pijany naród powróci do czasów

barbarzyńskich, a obcokrajowcy
zostawią więcej pieniędzy w
domach publicznych niż Polska
wydała na budowę dróg. Bardziej
niepokoiłby mnie nagły francuski
zwrot ku dziennikarskiemu
konserwatyzmowi, niż zniesienie
zakazu spożywania alkoholu w
miejscach publicznych.
Generalnie rzecz ujmując,
Polska zdołała przyzwoicie
przygotować się do europejskich
mistrzostw w piłce nożnej – poza
takimi fraszkami, jak bliskie
bankructwo firm budujących
obiekty na Święto Sportu. Drodzy

Rodacy, cieszmy się świeżym
europejskim powietrzem, póki
możemy, ponieważ niechybnie
w lipcu wrócimy na swoje szare
podwórko, a po sportowych
szaleństwach zostanie tylko
wydeptana trawa wokół strefy
kibica i Grzegorz Lato.

Ewa Pilkiewicz



KALENDARIUM SUBIEKTYWNE
Kalendarium subiektywne
10 czerwca 1190 roku podczas
kąpieli, bądź też w wyniku upadku
z konia, w rzece Salef utonął
cesarz Fryderyk I Barbarossa.
Tragiczne wydarzenie dało
początek legendzie, według której
Rudobrody wcale nie zginął,
lecz tylko śpi skamieniały wraz
z oddziałem rycerzy, skryty
gdzieś w górach Turyngii. W
chwili, w której jego broda będzie
na tyle długa, by trzykrotnie
opleść stół przy którym siedzi,
Fryderyk Barbarossa zbudzi się
i poprowadzi Niemcy do tronu
największego z narodów świata.
Baśniowo wstydliwe?
Dla co nowocześniejszych
spośród naszych rodaków tak,
dla Niemców nie. Opowieść do
dziś jest popularna, zaś region,
w którym cesarz rzekomo
ma przebywać, reklamuje się
fragmentem utworu „Der alte
Barbarossa” (znawcy języka
niemieckiego z tłumaczeniem
sobie poradzą, zaś zamoyskich
frankofonów zapewniam, że
treść strofy, to skrót legendy,
streszczonej już kilka linijek
wyżej):
„Er ist niemals gestorben,
er lebt darin noch jetzt;
er hat im Schloss verborgen



zum Schlaf sich hingesetzt.”
Przenosząc się do czasów oraz
miejsc nieco bliższych, warto
wspomnieć wydarzenie z 15
czerwca 1934 roku. Tego dnia
o godzinie 15:30, w bramie
sąsiadującego z naszym boiskiem
pałacu Stanisława Wołowskiego,
zastrzelony został sanacyjny
minister spraw wewnętrznych
Bronisław Pieracki. Wchodził on
do znajdującego się tam Klubu
Towarzyskiego, chwilę wcześniej
żegnając na Dworcu Głównym
wracającego do Rzeszy Josepha
Goebbelsa. Był orędownikiem
łagodzenia stosunków polskoukraińskich, czym ściągał na
siebie krytykę nawet polityków
własnej formacji. Do zamachu
na niego przyznała się po
kilku dniach pseudowojskowa
Organizacja Ukraińskich
Nacjonalistów. Jak się okazało,
minister utrudniał im podsycanie
antypolskich nastrojów na
Kresach. Co ciekawe, początkowo
o zamordowanie Pierackiego
oskarżono jednocześnie polski
ONR, chcący radykalnych
rozwiązań wobec buntujących
się Ukraińców, jak i właśnie
ukraińską OUN, dywersyjnie
walczącą z Polakami na

Wschodzie. Jak widać, na
wschodnich rubieżach II RP
wrzało na wiele lat zanim
wspomniana OUN przekształciła
się w formację zbrojną i
podburzyła ludność ukraińską do
eksterminacji Polaków. Niestety,
ostrzeżenie, jakim był dokonany
przy Foksal zamach posłużyło
sanacji wyłącznie jako pretekst do
zorganizowania obozu w Berezie
Kartuskiej.
8 czerwca 2012 roku.. Nie, tym
razem nie o Euro™, choć tematem
faktycznie będzie Polska i
niespodziewane osiągnięcie, z tym
że w dziedzinie oświaty. Tego dnia
Instytut Badań Edukacyjnych
opublikował wyniki ankiety,
która przeprowadzona została
na grupie rodziców dzieci z
IV klasy szkoły podstawowej.
Zapytani o to, co potrzebne
jest ich dzieciom w szkole,
najczęściej wskazywali
bezpieczeństwo (80%), rzadziej
kompetentnych nauczycieli
(60%), a zdecydowanie
rzadziej- poziom nauczania
(25%). Taki, a nie inny wynik
oznacza, że przemoc stała się
w podstawówkach problemem
większym nawet niż kwestia
poziomu nauczania, co
samo w sobie jest sukcesem
tak znaczącym, że aż

niewymagającym komentarza.
Tegoroczna data zatwierdzenia
ocen na koniec roku szkolnego, 21
czerwca, zbiega się z 244 rocznicą
wydarzenia, które do historii
przeszło jako Rzeź humańska.
Nawiązując do tej nazwy,
pozostaje już tylko życzyć, by w
roku 2012 dzień ten nie okazał
się sądnym dla zagrożonych
zamoyskich humanistów.
Łukasz Wnuk



剣道
KENDO

Kendo(jap. 剣道 kendō -droga
miecza) jest to sztuka władania
mieczem, wywodząca się z
Japonii.
Do walki używa się shinai
– bambusowych mieczy, natomiast
celem ataku są określone miejsca
na ciele przeciwnika: men
– głowa, kote – ręka, do – korpus
i tsuki – gardło. Kendo jest
uważane za dyscyplinę sportową,
jednak nie wolno zapomnieć, że to
przede wszystkim walka mieczem,
która w niezmienionej formie
przetrwała całe wieki. Ćwicząc
kendo, szkolimy ciało, umysł, a
także charakter, kształtując w ten
sposób swoją osobowość i ucząc
się kontrolowania naszych emocji.
Aby zrozumieć kendo trzeba
poznać kilka podstawowych
zasad. Podczas treningu
przeciwnik jest traktowany jak
wróg, którego trzeba pokonać.
Nawet jeśli jest to bliska ci osoba.
Każdy z ćwiczących walczy
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własnym stylem, opartym na
podstawowych technikach. Trzeba
to uszanować, ale nie wolno
zapominać, że każdy jest częścią
grupy. Na każdym treningu
trzeba angażować umysł i ciało,
siłę fizyczną oraz umiejętności
techniczne, starając się, aby
każdy wyprowadzony cios był jak
najlepszy. Podczas wykonywania
ćwiczeń powinno się myśleć tylko
o ćwiczeniach. W ten sposób
łatwiej jest nam się skupić.
Każdy kendoka, niezależnie
od stopnia zaawansowania,
musi sobie uświadomić, że tak
naprawdę niewiele wie o kendo.
Trzeba pokochać naukę i z
godnością przyjmować wszelkie
niepowodzenia. Tylko wówczas
– po pewnym czasie oczywiściemożna stać się prawdziwym
mistrzem.
Z kendo po raz pierwszy
zetknąłem się sześć lat temu,
w wieku 11 lat. Byłem wtedy

małym, ciapowatym grubaskiem,
który nie umiał sobie poradzić
w życiu. Jako że od małego
interesowałem się bronią, a w
szczególności mieczami, rodzice
doszli do wniosku, że powiedzą
mi o kendo. Na początku nie
byłem zainteresowany, dopóki
nie zobaczyłem jak wygląda
trening. Przyznam się bez bicia
– zakochałem się od pierwszego
wejrzenia. Następnego dnia
byłem już na treningu w grupie
początkującej. Nie było łatwo, ale
jakoś dałem sobie radę. Po dwóch
latach przeniosłem się do grupy
zaawansowanej. Dopiero wtedy
zacząłem naprawdę trenować
kendo. Zacząłem jeździć na
obozy dla juniorów. Dzięki temu
zwiększyłem swoje umiejętności,
poznałem wielu wspaniałych ludzi
i zwiedziłem dużą część kraju.
Kendo jest dla mnie czymś
więcej niż sport, albo hobby.
Kendo pomogło mi poznać siebie,
swoje mocne i słabe strony.
Ukształtowało mnie takiego jakim
jestem dzisiaj. Nauczyło mnie, że
nie wolno się poddawać, że trzeba
walczyć aż do końca. Pokazało
mi, że trzeba zaakceptować
siebie, ale jednocześnie dążyć
do doskonałości. Nauczyło mnie
szacunku do ludzi, niezależnie
od ich wieku, koloru skóry,

wyznawanej przez nich religii
czy ilości posiadanej przez nich
gotówki. Bo na kendo wszyscy
jesteśmy równi.
Jacek Wiśniewski
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“’Everywhere you go, always take
the weather with you”
Czym jest pogoda?
Według Wikipedii są to zmienne
warunki meteorologiczne na
danym obszarze kuli ziemskiej.
Jak sama definicja wskazuje, jest
to stan stale się zmieniający.
Podróżując komuniacją miejską,
zdarzyło mi się słyszeć wiele
wypowiedzi, takich jak:
„-Oj, słyszałam, że w przyszłym
tygodniu ma być wreszcie ciepło
– dobrze, bo już jest za zimno,
naprawdę za zimno.”
„Mogłoby już nie być tak
gorąco…”
W związku z falą oznaczających
siestę i manianę upałów
przeplatanych leniwymi dniami
deszczowymi nasunęło mi się
kilka myśli o polskiej mentalności.
Postanowiłam więc napisać o
tym, o czym Polak zawsze lubi
rozmawiać, czyli o POGODZIE.
Zauważyłam w naszym
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społeczeństwie – szczególnie
wśród starszych pań w
autobusach – pewną paraliżującą
w działaniach chorobę. Jest to
choroba, która nie pozwala być
twórczym, choroba, która zmusza
do odkładania wszystkiego na
później. Co to za zjawisko?
To uczulenie na warunki
meteorologiczne. Objawia się
ono wiązaniem wszystkich
dziedzin życia z tym, co dzieje
się za oknem. Pogoda stanowi
usprawiedliwienie wszystkiego.
Tak zwane „złe ciśnienie” uwalnia
ludzi od sterty obowiązków.
Wtedy można sobie odpuścić
i poczekać, aż będzie tzw.
„dobre ciśnienie”. Deszcz jest
przytłaczający, dlatego lepiej
odłożyć obowiązki na lepszą
pogodę. W upał lepiej zrobić sobie
siestę. Kiedy zatem pracować i
tworzyć?
Moje obserwacje bardzo mnie
zmartwiły. Wg nich coś, co stale

nas otacza, uniemożliwia wielu
osobom działanie oraz zmniejsza
możliwości rozwoju. Bawiąc
się w dziennikarza, na szczęście
dostrzegłam, że ta cała choroba
dotyczy przede wszystkim
starszych roczników :)
W związku z nadchodzącymi
wakacjami chciałam zaapelować
o większy optymizm. Podczas
deszczu zakładajmy kalosze,
bierzmy parasolkę i cieszmy
się z chodzenia po kałużach. W
czasie upałów zaopatrujmy się w
zwiewne ubrania, coś zimnego
do picia i cieszmy się z pięknej

pogody. W czasie tak zwanego
„złego ciśnienia” róbmy sobie
kawę i nadal pozostawajmy w
świetnym humorze.
Życzę wszystkim więcej
optymizmu i dobrej pogody na
wakacje :)
Tymczasem ja już kończę bo jest
mi... za gorąco!
Joanna Kalinowska
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OPOWIADANIE

To Coś
Część 1

Po przeczytaniu mojej relacji na
pewno uznacie mnie za człowieka
niespełna rozumu. Cóż, pewnie
będziecie mieli rację. Sam obecnie
zastanawiam się nad swoją
poczytalnością, bo nikt nie może
pozostać w pełni normalny po
zobaczeniu takich… okropieństw.
Sam nie wiem. Postaram się
przedstawić wam jak najlepiej
wydarzenia, których byłem
świadkiem i w których niestety
brałem udział.
Był 21 czerwca 2008 roku.
Pracowałem wtedy w
antykwariacie. Siedziałem jak
zwykle za biurkiem, zajmując się
swoimi sprawami. Właśnie wtedy
wszedł jegomość, przez którego
nie będę mógł spać spokojnie do
końca życia. Był to niewysoki,
grubawy mężczyzna. Koło
czterdziestki, na co wskazywały
siwiejące na skroniach włosy.
Podszedł do mnie i spytał łamaną
polszczyzną, czy mógłby kupić
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pewną księgę. Zauważyłem
jego trudności w posługiwaniu
się moim ojczystym językiem,
więc zaproponowałem mu dalsze
prowadzenie rozmowy języku
angielskim. Ucieszył się na moje
słowa i mogliśmy kontynuować
rozmowę.
Nazywał się Walters, Noah
Walters. Interesowała go trudno
dostępna książka, niejaki „Czarny
Indeks” autorstwa Onufrego
Nowaka. Wytłumaczył mi, że
owe dzieło zawiera w sobie
listę i dokładne opisy licznych
kultów pogańskich obecnych
w średniowieczu na terenie
Królestwa Polskiego. Poczułem
lekkie zdziwienie, gdyż nigdy
nie słyszałem o takiej księdze.
Powiedziałem Waltersowi, że
wątpię w obecność „Indeksu”
w antykwariacie. Po chwili
dodałem, żeby wrócił do mnie
jutro, mniej więcej o tej samej
godzinie. Grzecznie podziękował,

uścisnął mi dłoń na pożegnanie
i wyszedł. Wtedy rozpocząłem
poszukiwania.
Zacząłem od sprawdzenia spisu
ksiąg, w których posiadaniu
był antykwariat. Bingo. Teraz
wystarczyło poszukać „Indeksu”.
Pisarze polscy. Nic. Pisarze
zagraniczni. Nic. Zastanawiałem
się gdzie upchnięto przedmiot,
na którym zależało Waltersowi.
„Jak w ogóle ta księga wygląda?”
-spytałem się w myślach.
Myślałem, że skoro to księga
o kultach pogańskich i ich
mrocznych sekretach, o których
miałem się dopiero przekonać,
to pewnie będzie wielka, ciężka i
koloru czarnego. Wskazywał na to
nawet sam tytuł. Szukałem, więc
książki pasującej do rysopisu. Nic.
Zupełnie nic. Nie mogłem znaleźć
rzeczy, która miała mi zrujnować
życie. W zamyśleniu oparłem
się o regał i wtedy coś spadło
mi na głowę. Schyliłem się, aby
podnieść to coś. Książka. Mała,
w formacie A5, pokryta barwioną
na czerwono świńską skórą. Na
okładce widniał napis: „Czarny
Indeks”.
Wielkie było moje zdziwienie,
gdy znalazłem ów tajemniczy
przedmiot. Nie zdawałem sobie
wtedy sprawy ilu nieszczęść
będzie sprawcą. Ta mała, na pozór
niewinna książeczka kryła w

swoim wnętrzu klucz do tajemnic
tak starych i przerażających,
że zmroziłyby krew w żyłach
każdego zdrowego na umyśle
człowieka. Zaciekawiony
zajrzałem do środka. Moją uwagę
przykuł spis treści. Wiele z tych
miejsc znałem. W jednym z nich
nawet się urodziłem! Dotarło
do mnie, że ta księga musiała
być pisana współcześnie, gdyż
oprócz średniowiecznych nazw,
podawała także obowiązujące
dzisiaj nazwy, włącznie z gminami
i województwami. Skąd Onufry
Nowak miał taką wiedzę? Jak ją
zdobył i jaką cenę musiał za nią
zapłacić? Miałem się niestety o
tym przekonać.
Tak, więc znalazłem przedmiot,
którego Noah Walters pragnął.
Zastanawiałem się, do czego
mogła mu być potrzebna ta
książka. Może był kolekcjonerem
kontrowersyjnych dzieł
literackich? Może kierowała nim
ciekawość? Wtedy nie wiedziałem
jak bardzo dalekie od prawdy były
moje domysły. Na nieszczęście
moje, ale niestety także wasze,
miałem się przekonać, po co Noah
Waltersowi była potrzebna ta
przeklęta księga.
C.D.N

Jacek Wiśniewski
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TWÓRCZOŚĆ

dzionek
wychodzę do świata
na pieszo bo rower zepsuł się
mówie dzień dobry temu bogaczowi
z drugiej klatki i beznamiętnie uśmiecham się
(przypomnę że tylko w markowe ubranka
ubrałem się)
8 godzinek miłej pracy z widokiem na miasto
i czuję że spełniłem się
wychodzę punkt 15 wolnym
będac człowiekiem
potem szybkie zakupki obiadek i
na randkę szykować się
dzisiaj kasia jutro basia a w sobotę
z markiem umówiłem się
włosy suszą się kotka nakarmię
i prezerwatywy jeszcze kupię
przecież żyć jakoś muszę
malvolio
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ZŁOTE USTA
„Jestem jak Chuck Norris, nie powtarzam dwa razy.” – p. Profesor
Kamila Hipnarowicz

„Ja wiem, że to jest bardzo nudne, mam nadzieje, że nie uśpiłam was za
bardzo.” – p. Profesor Beata Maciąg

„Nie róbcie tu bardachy!” – p. Hipnarowicz

„Zapadlisko to ogromne, ogromne dziursko w ziemi.” -p. Hipnarowicz
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Św. Juda Tadeusz, patron spraw beznadziejnych
„Pozostaje wam się modlić do patrona od spraw beznadziejnych.” –p.
Bijok

„Co was dziś opętało?(głos z klasy: szaaataan) No właśnie, Lucyfer.
Nergala się naoglądali” - Pani Profesor Lesiak

„Robaki obłe są w przekroju okrągłe, a robaki płaskie są takie podłużne.
Tak, jak się kroi kiełbasę.” – Pani Lesiak

„Jakiś jesteś dziś sztucznie podniecony.” – Pani Profesor Edyta
Ołdakowska-Dębek o zachowaniu ucznia
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