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110 Z GÓRKI I TO BEZ PRAWA JAZDY  

 

"Najszybciej jechaliśmy chyba 110 [...] tyle, że to z 

górki było." 

Wiecie, co to znaczy jechać „maluchem” bez prze-

rwy przez 14 dni? Nie? Naprawdę? No ok, ja w su-

mie też nie, ale znam kogoś, kto ma takie doświad-

czenia. Nie martwcie się, jest zdrowy na umyśle. 

Wyobrażacie to sobie? 14 dni, dwóch facetów i 3 

wielkie torby na tylnym siedzeniu, bo każdy wie, że 

tylne siedzenie w maluchu jest najlepszym bagażni-

kiem. W sumie to miało być 15 dni wyjazdu, ale Po-

lak potrafi i Wiktor Ignaczak wraz z bratem, pomimo 

awarii, która w sumie zatrzymała ich na cały dzień, 

objechali caluśką Polskę w dwa tygodnie. Ale jak już 

wiemy z tytułu, bynajmniej nie była to przepisowa 

jazda.  

5200 km w 14 dni... Prawie 400 km dziennie... 

„Maluchem”... Latem... Bez klimatyzacji... Choć, 

Wiktor sam przyznał, że jak się otworzy jedno okno, 

jest i klimatyzacja. Możecie mi wierzyć lub nie, ale 

jak się otworzy oba na raz, to nawet jest przewiew. 

Co ciekawe, Fiat 126p FL, czyli samochód, jakim 

nasi bohaterowie jechali, jest "bardzo bogatym mo-

delem", ponieważ ma uchylne szyby tylne, zapal-

niczkę, lepiej znaną jako miejsce gdzie ładuje się te-

lefon/podpina GPS, a także... Nie uwierzycie mi... 

On ma... PRAWE LUSTERKO. Niemożliwe, ma-

luch z prawym lusterkiem... Fajnie, że mają takie ba-

jery... Ale ja to bym w sumie nie pogardziła chłodni-

cą, bo jak wiem, od momentu tego wywiadu, maluch 

nie ma czegoś tak zaawansowanego technologicznie 

jak chłodnica...  

No, ale nieważne, co maluch ma, a czego nie ma, 

ważne jest, jak potoczyły się losy Wiktora i jego bra-

ta. A jednym z  na pewno zapamiętanych przez nich 

wydarzeń, jest przygoda w Białowieży. Niby normal-

ny postój, spać i rano jechać dalej, ale oczywiście 

gdyby tak było codziennie, to byłoby nudno. Co więc 

się stało? Ogarniacie, jak wyglądają butle turystycz-

ne? Więc Wiktor i jego brat mieli jedną... Aż do Bia-

łowieży... Bo im się zapaliła... Wpuścić mechaników 

do kuchni, a pomylą palnik ze spawarką...  Inną cie-

kawą historią, jest opowieść o noclegu, no bo wiado-

mo, że istnieje coś takiego jak wspaniała polska go-

ścinność, tak więc za dwie dobrze znane na zjazdach 

rodzinnych butelki, nasi bohaterowie otrzymali dar-

mowy nocleg, na wersalce, gdzie żaden z nich nie 

mógł się rozłożyć.  

 

I mimo, że Wiktor to chłop cienki, to jednak chłop 

w pełnym tego słowa znaczeniu, buty na obcasach 

nie poradzą sobie z nim, nawet takie, jakie ja prefe-

ruję. Zakładam, że jabłko nie pada daleko od jabłoni 

i brat Wiktora też jest dryblasem, tak więc wyobraź-

cie sobie dwóch facetów na jednej wersalce, która 

potrafiłaby ledwo pomieścić jednego z nich... O 

tym, to już poezję można pisać... No ale nie od tego 

jestem w gazetce, więc możecie poprosić o to inną 

redaktorkę, która rozmiłowała się w układaniu wier-

szy o nauczycielach. Poproście ją, a na pewno coś 

wam napisze, a może nawet dowie się czegoś więcej 

niż ja ;)  

 

Historię życia Wiktora Ignaczaka (z 2A LO)                       

pokrótce przedstawiła Kasia Jurewicz 

ZAGADKOWO 

 

Radość wielką odczuwamy, 
że nauczyciela tak KONKRETnego mamy! 
Działanie jest, róż dominuje,  
Każdy  się kłania, bo Panią szanuje. 
Szczęście masz,  
jeśli wolne miejsce na jej wycieczce trafisz, 
Lecz kto to taki? Czy odgadnąć potrafisz? 

 

Madam Ickiewicz 



 

Wiele osób uważa że tylko książki są wartościową for-

mą artyzmu. Jaka jest prawda? Czy nie da się ważnych 

treści przekazać inaczej? 

A filmy? Wielu traktuje je wyłącznie jako rozrywkę - 

wybuchy, łatwa fabuła i triumf głównego bohatera. 

Jednak jest wiele filmów które można uznać za wybit-

ne. Np. film Neila Blomkampa – „Dystrykt 9”. Niby 

zwykły przykład kina science fiction, a jednak skrywa 

głębszą logikę. Pokazani tam kosmici – Krewetki - są 

brudni, żarłoczni i brak im systemu moralności. Jednak 

tak naprawdę największymi potworami okazują się 

być... ludzie. Tytułowy 9 dystrykt – obnaża do czego 

zdolny jest człowiek wobec „nieznanego”. Film skłania 

do refleksji nad ciemną naturą ludzi. 

A gry komputerowe? Długo społeczeństwo uważało je 

za niemoralne zabawy dla psychopatów, gdzie morduje 

się ile popadnie i ile wlezie, „wychowując” młodocia-

nych morderców. Jednak są wartościowe gry, np. „This 

War of mine”. Mrok, bieda, stres i wiele zagrożeń po-

wodują, że gra potrafi wciągnąć do swojego świata. 

Decyzje moralne, jakie musi podejmować gracz potra-

fią go doprowadzić nawet do wyrzutów sumienia, bo-

wiem od nieuniknionych decyzji – jak w prawdziwym 

życiu - nie ma odwrotu. Tym sposobem „This War Of 

Mine” poprzez interakcje ze światem potrafią pokazać 

ludzkie sytuacje bez wyjścia oraz horror wojny. 

A seriale bądź filmy animowane? Konkretnie 

„Anime”? Czy to wyłącznie głupia rozrywka dla kogoś 

mało ambitnego? Moim zdaniem są takie, które poka-

zują naprawdę konkretne i poważne treści. Np. anima-

cja „Eiga Koe no Katachi” („Kształt Twojego głosu”). 

Historia uświadamia ważne problemy – świat ludzi 

głuchych, przyczyny depresji, konieczność samoakcep-

tacji i co najważniejsze … potrzebę szukania odkupie-

nia. 

Nie, nie tylko książki przekazują ważne treści. Świat 

przedstawiony filmów, gier komputerowych lub in-

nych form wyrazu potrafią zwrócić uwagę młodych 

ludzi na ważne sprawy. Są formą sztuki a nie tylko roz-

rywką. 

Kamil Bartczak 

O wartościowych formach przekazu 

 

Zapraszamy wszystkie klasy do podjęcia rękawicy 

i stanięcia w szranki! DługoSzranki! 

 

Przez cały rok będziemy wymyślać konkurencje, 

w których zdobywacie punkty do klasyfikacji ge-

neralnej. Klasa z najwyższym wynikiem otrzyma 

prestiżowy puchar oraz bon na duuuże pizze!! 

 

Pierwszą konkurencję już znacie - Linoskoczki!! 

Genialna zabawa dla całej klasy, wymagająca nie-

samowitego zgrania!, aby osiągnąć sukces. 

Zresztą, czy w tej zabawie chodzi tylko o zwycię-

stwo? A integracja klasowa? A super fotki na sna-

pa? A zakwasy w łydkach? A widok półmartwego 

wychowawcy? Bez-cen-ne! 

Czas trwania: do końca pierwszego semestru. 

 

Druga konkurencja jest dedykowana klasowym 

artystom - "Portret Jana Długosza". 

Dowolna technika - kredki świecowe, pisaki, wę-

giel, cekiny, fotografia, a może rzeźba z wosku 

lub zamek z piasku... 

Oprócz wartości estetycznych docenimy również 

nutkę szaleństwa twórcy  (lub twórców). Niech to 

będzie Jan Długosz, jakiego nie znamy :) 

Prace nadajemy gołębiem pocztowym do  

końca listopada (do Sali 201). 

BikaBik 

  DługoSZRANKI 

#MEGAMUSK 
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Osoby, które poprawnie rozwiązały moją 

zagadkę, proszone są o nadsyłanie odpowie-
dzi (w formie zdjęcia) na Mobidziennik do 

Sary Jabłońskiej (IB LO).  


