
Nauczycielu! 
Uważaj, co mówisz!  
 
Takie hasło powinnam (powinniśmy?) powiesić sobie w najbardziej widocznym miejscu! 
5 października, w dniu, gdy gdzieś się zapodział mój instynkt samozachowawczy, 
powiedziałam do Małolatów: „Pamiętajcie – nie mamy lekcji, ale nie wyobrażam sobie, 
żebyście mnie nie zaskoczyli z okazji JŚP i nie rzucili na kolana kreatywnością” 
 
Tfu! Tfu! Tfu! Powinnam wtedy czkawki dostać! 
Co zrobiły te potwory??!! 
Nie. Nie rzuciły na kolana. Postanowiły zrealizować myśl: NIECH JEJ W NOGI PÓJDZIE! 
 
I poszło!  
Z perfidią tylko uczniom dostępną leciwą polonistkę przegonili po szkole w poszukiwaniu 
16(!) kopert z zadaniami. Parter – drugie piętro – szatnia – i znowu – i jeszcze raz!!!! 
 
Te złośliwe łepki wychylające się zza każdego winkla!  
Te ślipka liczące na fałszywe kroki!  
Te westchnienia rozczarowania, gdy nie udało się zmylić!  
Zna ktoś istotę gorszą od ucznia? Bardziej perfidną? Zdolną do większych wyrzeczeń, by 
pokonać nauczyciela?  
JA NIE! 
Oznajmiam zatem wszem i wobec, że 2d z byłego G21 rankiem 6 października pokonała 
lenistwo własne, niechęć do działań i ociężałość uczącej, realizując autorską grę (gra to chyba 
była…) z Grechutą w tle. Tak, tak – to szare na zdjęciu to portret Artysty popełniony przez 
ucznia któregoś na odwrocie tekstu. I wszystko w puzzlach oczywiście, bo przecież 
nauczyciel nie może mieć lekko! 
Poniżej zdjęcie Potworów z niemal artystycznie umieszczonymi na planszy wskazówkami/ 
zadaniami i rozwiązaniem.  
 

 



 
Dodam też niektóre wskazówki. 
A co! Może ktoś na kimś zechce się zemścić? 
I proszę bardzo – trafiajcie we wskazane miejsca na podstawie takich wskazówek: 
Idź do dziewczyny ratownika. 
Być albo nie być. 
Przybyłem, zwyciężyłem… 
Ściana, o której pisze się listy… 
Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre równiejsze. 
Pierwszy raz na ścianie (niby ja) 
Idź do imienia wymyślonego przez Mickiewicza. 
Nie lej kwasu do wody.  
To nie plaża… 
Na co patrzy Pan Cogito? 
… 
… przy tym wszystkim: Tam, gdzie król chodzi piechotą  to prawdziwe wytchnienie… 
 
Jeszcze raz apeluję! Nauczycielu! Uważaj, co mówisz! Potwór nie śpi! 
 

;) i na koniec dziękuję 2d za inspirującą przygodę! 
 
 
 


