
Poza Nawiasem. Poza utartymi stereoty-
pami. Daleko Poza granicami nudy. Tacy 
właśnie chcemy być... 

Czytanie to intelektualna szermierka. 
Kto stosuje podwójny unik? Kto jest mi-
strzem podwójnej gardy? Kto zada pierw-

szy cios? A może TY spróbujesz? Chyba 
nie jesteś w tej walce bezbronny?  

Czytanie strasznie pobudza wyobraźnię. 
Oglądasz TV czy klikasz w  necie—
wchłaniasz informacje jak bezmózga 
gąbka, czytasz —> sam tworzysz obraz 
świata. Przynajmniej tak myślę.  

Ostatnio pierwszy raz  w życiu przeczyta-
łem o „szepcie źdźbeł trawy”.  

Źdźbeł... Pozwoliłem, aby to słowo pood-
bijało się trochę wewnątrz czaszki, a po-
tem krzyknąłem je na głos… Raz, drugi, 
trzeci... Czy istnieje słowo w języku fran-
cuskim bardziej dźwięczne niż „źdźbeł”?  

Wątpię… 

Taaaak!! Nasz język jest potężnym orę-
żem w tej błyskotliwej rozgrywce. Polski 
jest podobno trzecim najtrudniejszym 
językiem na świecie (daleko przed wę-
gierskim i fińskim). Rozbudowany sys-
tem odmiany wyrazów, trzy gramatyczne 
płcie i „chrząszcz brzmi w trzcinie”, czyli 
charakterystyczna, szeleszcząca wymowa 
– to wszystko sprawia, że opanowanie 
polskiego niewątpliwie jest dla obcokra-
jowca wielkim osiągnięciem.  

Szanujmy nasz język i dbajmy o Nie-
go! 

Dlatego błagam wszystkich piszących– 
nie mówcie „jestem fajny”. Niewątpliwie 
jesteś. Ale „nietuzinkowy”, „zadziorny”, 
„intrygujący”, czy moje ulubione: 
„fascynująco zdumiewający”. Prowokuje 
dalszą konwersację, prawda? Fajny… 
tłamsi ją w zarodku.  

ZAGADKOWO 

W dzienniku będą same pały, 

A problem to niemały, 

Bo w klasie są same „siroty”  

I nikt się nie wziął do roboty. 

A jeśli jeszcze dodam,  

że w czwartek jest kartkówka niezapowiedziana, 

to wszyscy wiedzą,  

że chodzi o bardzo znanego pana. 

A konkretnie odpowiedź jest taka, 

że mam na myśli pana ......................... 

(ale cicho bo się wyda) 

Madam Ickiewicz 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !  

A może lubisz pisać? Tylko jeszcze o tym 
nie wiesz.  

Gdzieś na lewo od żołądka jest mały poko-
ik. Napis na drzwiach głosi — ”Odważysz 
się?”. Czasem mieszka tam pycha. Łakom-
czuch wewnątrz mnie krzyczy: „Pycha! Py-

cha! Dasz spróbować?”. Ale to podobno ne-
gatywne słowo… Wielka szkoda, bo tak 
ładnie brzmi.  

Czasem siedzi w nas piękno. Uwolnij je, a 
sprawisz przyjemność innym.  

Nierzadko przepełnia nas jednak złość. 
Masz cięty język—z niecierpliwością czeka-
my na Twój felieton... 

Otwórz swój pokoik na oścież.! 

Ten skrawek papieru jest właśnie dla Cie-
bie! Redakcja Poza Nawiasem zaprasza ! 



NOSTALGICZNIE WIERSZEM 

***1*** 

 

Kiedyś chciałam być piratem,  

utonąć tylko w twoich oczach.  

Lecz kiedy przejmowałam twój statek  

Wskoczyłeś do oceanu.  

 

Kiedyś chciałam być złodziejem,  

ukraść wszystkie twoje myśli.  

Lecz kiedy byłam u podnóża zwycięstwa  

Kazałeś wymazać sobie pamięć.  

 

Kiedyś chciałam być ogrodem,  

byś mógł wąchać woń moich kwiatów.  

Lecz kiedy mój bukiet trafił ci się w ręce  

Kazałeś zatkać sobie nos.  

 

Teraz jestem cieniem człowieka.  

Nie potrafię zmienić się dla ciebie.  

Lecz chyba nie tego potrzebujesz  

Bo zbierasz łapczywie kwiaty z innego ogrodu.  
                                          

                                    T.B. 

1)   Liczba 370 jest równa sumie sześcianów swoich cyfr:   
 
                      3³+7³+0³=27+343+0=370 
 
Istnieją trzy inne liczby trzycyfrowe mające tą  samą własność. Pomijamy takie liczby jak 001, 
czyli  zaczynające się od 001. Potrafisz znaleźć wszystkie trzy? 
 
2) W kwadracie     1    9    2 
                                   3    8    4 
                                   5    7    6 
Pojawia się każda z dziewięciu cyfr (od 1 do 9). Drugi wiersz 384 jest dwukrotnością pierwszego 
192, a trzeci 576— trzykrotnością pierwszego. Istnieją jeszcze trzy kwadraty o takich samych 
właściwościach.  
 
Tylko 1% ludności świata potrafi znaleźć choćby jedno rozwiązanie :) Wyników nie sposób zna-
leźć w Internecie :( Osoby, które chciałyby zawalczyć o tytuł Megamuska, proszone są o nadsyła-
nie odpowiedzi na Mobidziennik do Sary Jabłońskiej (IB LO). Do zdobycia 6 pkt—punkt za każde 
rozwiązanie. Nie znasz wszystkich możliwości, nic nie szkodzi—może się okazać, że 4pkt wystar-
czą do zwycięstwa. 

#MEGAMUSK 

 

 

Dla wielu z nas matematyka jest jak język obcy, 

tzw. "czarna magia". Krążą legendy, szczególnie o 

humanistach, że "ci to nawet kalkulatora nie po-

trafią obsługiwać!" Dlatego postaram się przetłu-

maczyć kilka pojęć, które czasami wydają się być 

nielogiczne.  

 

Po pierwsze -  nie wolno dzielić przez zero. Ale 

już dzielić zero to można? Skoro nie mamy nicze-

go, to zrobią się z tego mniejsze części? Mniejsze 

nic? Teoretycznie nie, ale jeśli posiadamy zero cu-

kierków i chcemy je rozdać przyjaciołom, to każ-

dy będzie potraktowany sprawiedliwie, dostanie 

tyle słodyczy, co reszta :).  

No dobrze, ale co z literkami... Jak to było? Aaa, 

wyrażenia algebraiczne! To taka gramatyka w ma-

tematyce. Nie wiem, czy wiecie, ale „baba” w al-

gebrze to a²b². 

 

I na zakończenie mała zagadka, ale żebyście nie 

pomyśleli, że tylko miłośnikom literatury trzeba 

coś tłumaczyć, będzie ona humanistyczna. Jacek 

przeszedł przez ulicę, ulica została przez Jacka… 
 

Madam Ickiewicz 

CO MA PIERNIK DO PIERWIASTKA 


