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Luty  2014

 

Idzie luty szykuj buty 

styczeń był przecież zatruty:) 

no bo ferie nas zmęczyły 

Zośka smutna – nie chce zimy 

Ale co tam widzę w dali 

Zośkę chłopcy gonią mali 

by do szkoły już pobiegła 

i do kwietnia nie uległa 

fali ciężkiej i wzmożonej 

pracy – jakże ulubionej:) 

 

No proszę jestem! Już w końcu nie wiem czy mam pisać w imieniu krnąbrnej Zośki 

czy skromnej polonistki, bo w wyniku stosunkowo długiej rozłąki trudno jest mi 

określić wymiar naszej wzajemnej zależności:).W każdym bądź razie obydwie 

budzimy się do życia po zimowej przerwie i oczywiście wszystkich chętnych 

zapraszamy do współpracy. 

Interpretując ten mało może ambitny i nie dość zmetaforyzowany poemat:) jedno 

jest pewne – przerwy w nauce to ani Zośka, ani jej rodzona matka się raczej nie 

spodziewają! Bo i po cóż. Dwa tygodnie świąt, dwa tygodnie ferii, nie tego było już 

zdecydowanie zbyt wiele:))))) Ile można odpoczywać, wysypiać się do woli, czytać 

ulubione książki itp. 

Przecież organizm potencjalnego ucznia czy też nauczyciela nie jest aż tak 

wymagający. On najlepiej przecież sprawdza się w działaniu. Przystanek o pierwszym 

pianiu kura, zadanie domowe i nieprzespane noce  - oto powiedzmy sobie normalna 

rzeczywistość, która jest najlepszym lekiem na stres, chandrę czy jak tam kto woli 

tak modną ostatnio depresję:). 



 

Jednak mimo tych niekwestionowanych przez skromną, ciągle przecież anonimową 

polonistkę w dużych, czerwonych okularach, zasług pracy, zabrać się do niej póki co 

wcale nie jest łatwo. Dlatego Zośka, aby przesadnie się nie narzucać, no i skoro już 

się jednak narzuca (wiem, że powtórzenie zaznaczam Wam w waszych 

wypracowaniach jako stylistyczny błąd:)) da Wam ale i sobie receptę na to jak 

sensownie, kreatywnie, a nie destrukcyjnie i sceptycznie, zacząć czas poferyjny:). 

Otóż: 

 

 

 Zośka  wcale się nie nudzi 

 Chce do szkoły, chce do ludzi 

 Tam aktywna musi być 

  Dużo pisać  -„wiedzą” tyć 

 Zośka wie, że trzeba zawsze 

 Na spotkanie przybyć każde 

 - lekcją zwane – to jest ważne 

 Bo bez tego ani rusz 

 trzeba z książek zdmuchnąć  kurz  

 i do szkoły też codziennie 

 iść też dzielnie obiecuje 

  rezolutna – Zośka, 

  która 

 dobrze wie co to matura!!! 

 

Zośka  wieczorową porą  



 

Historyjkę pisze nową – rozważania o epoce  

-Młodej Polsce  -  

I w euforii już dygoce…  

 

Młoda Polska, neoromantyzm, modernizm, fin de siecle, symbolizm – to tylko 

niektóre z nazw epoki, których sens wnosi pierwiastek egzotycznej nowości, 

młodości, czegoś nieuchwytnego, niewyrażalnego – do czasów minionych, czyli do 

pozytywizmu. 

I choć wydawać być Ci się mogło potencjalny czytelniku, że to epoka miniona, a więc 

skazana na zapomnienie,  na „niepamięć” czy jakkolwiek tego nie ująć, jesteś w 

błędzie.  Słowo – „młoda” konotuje same świeże przecież treści, a dekadentyzm – 

bardzo popularna postawa tego okresu –jest niestety stale aktualna, zwłaszcza o 

jesienno – zimowej porze albo tuż po feriach.  

Bo kogoż z nas nie dopada dziś jesienna chandra, płaczliwe popołudnia, zniechęcenie 

czy apatia. Wszystko to składa się właśnie na ów dekadentyzm – czyli schyłkową 

postawę – zwaną dzisiaj popularnie – depresją. 

Schopenhauer –filozof tego okresu uważał, że tylko kontemplacja dzieł sztuki i stan 

nirwany¸ niebytu mogą wyzwolić człowieka z tego trudnego stanu. Kto wie, może 

warto byłoby czasami spróbować nie myśleć o niczym (najlepiej nie praktykować 

tego podczas odpowiedzi ustnej) czy spojrzeć okiem „początkującego znawcy sztuki” 

na obraz, który od lat wisi w salonie rodziców? 

Rozsądnie należy interpretować filozofię Nietzschego, bo źle postrzegana może stać 

się przyczyną nieszczęścia, a rozumiana w kategorii siły, energii i pewnej 

niezłomności, pomocna może okazać się zwłaszcza na lekcjach      w-f –u.  

Bergson z kolei proponuje nam coś, co odsyła nas (niestety tylko tęsknymi oczyma 

wyobraźni) do łąk zielonych i gajów szumiących, gdzie drzemią witalne siły – 

stanowiące swoistego rodzaju „motor” odpowiedzialny nie tylko za wzrost roślin i 

ewolucję zwierząt. 

Więc uniesieni magicznym zapachem łąki spróbujmy przenieść się w czasy Młodej 


