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 ALO Times — tak właśnie 

postanowil iśmy nazwać 

pierwszą w naszym liceum  

gazetkę. Jesteśmy grupą, któ-

ra uwielbia dobrą poezję, cie-

kawe filmy i seriale. Przede 

w s z y s t k i m —  

jesteśmy zgraną paczką!  

 Nasza gazetka jest tworzona 

w dwóch językach — polskim  

i angielskim. Znajdziecie        

tu działy takie jak: PULS SZKO-

Ł Y ,  M O I M  Z D A N I E M ,                                  

MEDSTREFA  i inne. 

 

Zapraszamy do lektury!  

 

SPIS TREŚCI  
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fot. p. R. Chodorowska 

Fot. N 

 

Jesteśmy eksperymentem? Klaudia Paszczyk Maja Podziewska Martyna Puchalska 

 Wielu znajomych było sceptycznie nastawionych do 
naszego wyboru szkoły. Padały komentarze typu: 
„Stracisz najwspanialsze lata swojego życia, nie bę-
dziesz miała życia towarzyskiego, liczyć się będą tylko 
stopnie, to jest szkoła bez tradycji” itp. Każda z nas co 
najmniej pięć razy zastanawiała się, czy to dobra decy-
zja. Mała klasa, szkoła na peryferiach miasta, nowi nau-
czyciele, pierwszy rocznik... Może to śmieszne, ale my-
ślałyśmy też o tym, jak np. będzie wyglądał nasz bal 
maturalny. Ostatecznie powstała szczęśliwa trzynastka. 
Potem dołączył do nas jeszcze Mateusz. Tak więc stan 
obecny to 13 + 1! 

 Dużym plusem jest panująca w ALO rodzinna atmosfera. Od samego początku nie mieliśmy pro-
blemu z integracją. Pomimo małej liczby uczniów nasza szkoła tętni życiem. 

 W ramach relaksu pomiędzy lekcjami mamy możliwość słuchania muzyki, oglądania telewizji. 
Kiedy nasze kręgosłupy buntują się przeciwko siedzeniu w szkolnych ławkach, w czasie przerwy 
możemy zrelaksować się na wygodnych, miękkich pufach. W związku z promocją zdrowego stylu 
życia do szkoły dowożone są ciepłe posiłki z bistra „Ale smacznie”. Mamy też do dyspozycji swoją 
salę (coś w rodzaju świetlicy), a w niej lodówkę, mikrofalę, szafki na artykuły spożywcze oraz na 
książki i ubrania.  

 Nasze lekcje wychowania fizycznego nie są nudne, więc nie 
mamy potrzeby pisania fałszywych zwolnień. Trampoliny, krę-
gielnia, basen, aerobik, zajęcia w hali jednego z kutnowskich 
gimnazjów- to tylko część atrakcji, z których możemy korzystać. 
Nie wyobrażamy sobie już chemii bez doświadczeń i ekspery-
mentów. Jeździmy na zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim i Poli-
technice Łódzkiej. Szkoła oferuje nam dużą liczbę zajęć dodat-
kowych m.in. lekcje języka francuskiego, kółko medyczne, dzien-
nikarskie.  

Po kilku miesiącach spędzonych w ALO wszyscy jesteśmy zadowoleni z naszego wyboru. Każdego 
dnia z chęcią wstajemy i idziemy do szkoły. To naprawdę nie jest ściema. A wszystkim, którzy mó-
wili, że będziemy jakimś eksperymentem, mówimy: „Bzdura!” To nie jest żaden eksperyment.  
To po prostu szkoła, w której stworzono wspaniałe warunki do nauki i rozwoju naszych zaintereso-
wań. Teraz wszystko zależy od nas. 
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fot. p. R. Chodorowska 

Fot. Alex 

ALO w Buffo OIivia Damra 

14 września 2017 r. uczennice Akademickiego Li-
ceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi w Kutnie wraz z nauczycielami i rodzicami udały się 
na pierwszą wycieczkę szkolną. Głównym celem wyjaz-
du było spędzenie wieczoru w Teatrze Buffo na spekta-
klu pt. „Hity Buffo”. Jak się później okazało, bardzo mi-
łego i „przebojowego” wieczoru. 

 W drodze do teatru uczennice rozgrzewały do czer-
woności swoje struny głosowe- śpiewając niezliczoną 
ilość utworów . Notabene, uczennice mają nadzieję, że 
nie wpłynęło to negatywnie na słuch i zdrowie psychicz-
ne opiekunów i organizatorów wycieczki. 

 Teraz może trochę o samym spektaklu… Podczas „Hitów Buffo” można było usłyszeć najpięk-
niejsze piosenki z tematycznych wieczorów muzycznych- latynoskiego, rosyjskiego, brytyjskiego, 
bałkańskiego i włoskiego. Koncert rozpoczął się od elementów z wieczoru latynoskiego. Na scenę 
wkroczył Artur Chamski i zaprezentował hit „Speedy Gonzales”. Następnie  Natasza Urbańska 
oczarowała nas piosenką „Mambo”. Jednak kiedy później zaśpiewała „Jołoczki sosionoczki”, wje-
chawszy na saniach niczym Królowa Śniegu, wywołała jeszcze większy aplauz. Na zakończenie 
części rosyjskiej widzowie usłyszeli nieśmiertelne „Biełyje rozy”. 

 Kolejną ucztą były wariacje na temat klimatów bał-
kańskich. Nie mogło oczywiście zabraknąć hitu „Prawy 
do lewego”, a na bis zaprezentowano utwór „Ai se eu te 
pego”, co było niesamowitym pożegnaniem gości.  
W nagrodę artyści dostali długie owacje na stojąco. 

 Ten wyjazd na pewno pozostanie na długo w pamięci 
uczestników, ponieważ dostarczył niezapomnianych 
wrażeń i zintegrował uczestników wycieczki. Mamy na-
dzieję, że na kolejny nie trzeba będzie długo czekać. 

 

 

 We celebrated The National Education Day and 
The Teacher’s Day on 13th of October, the day before 
the actual holiday. Both the students and teachers 
were involved in sports competitions organized by our 
beloved PE teacher, Michał Szczepański. We had the 
time of our lives and will cherish the memory of these 
moments forever. 

 After the competitions ended, everyone indulged 
themselves with a delicious cake. Before everyone 
left, we gave handmade cards with best wishes to 
each teacher and other workers of the school. No one 
was left out without a personalized card. Everyone 
loved and  appreciated our gesture. 

The National Education Day Julia Kominiak  
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 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mamy już za sobą! 
Inicjatywy Jurka Owsiaka nikomu nie trzeba przedstawiać. Każdego roku,  
w jedną z karnawałowych niedziel, w całej Polsce oraz w wielu miejscach na świecie odbywają 
się koncerty, a na ulice miasta wyruszają grupy barwnych wolontariuszy z charakterystycznymi 
puszkami. Na zakończenie  zbiórki w wielu miejscach rozbłyskują „światełka do nieba”. 

W niedzielę 14 stycznia wolontariuszki z naszej szkoły—
Anna Tomaszewska i Olivia Damra, uczestniczyły w 
zbiórce pieniędzy, które w tym roku przeznaczone będą 
na wyrównywanie szans noworodków w dostępie do 
sprzętu medycznego.  
„ Tym razem współpracowałyśmy ze sztabem Zespołu 
Szkół w Żychlinie. Pomimo mrozu kwestowaliśmy na te-
renie Żychlina i Oporowa. Wspólnie zebraliśmy 5010zł 
91gr. Aż serce rośnie! Wszystkim Darczyńcom serdecz-
nie dziękujemy!” 
„Jesteśmy dumne, że mogłyśmy wesprzeć największą 
charytatywną organizację pozarządową, która przekazu-
je sprzęt medyczny dla naszych szpitali. Mamy nadzieję, 

że nasza szkoła będzie grała z orkiestrą do końca świata i o jeden dzień dłużej. Cieszymy się,  
że mogliśmy pomóc, bo WARTO POMAGAĆ!”  

Zagrałyśmy w orkiestrze Anna Tomaszewska 

 14 stycznia 2018 roku odbył się finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, a wraz z nim bieg ulicami 
Warszawy „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej po-
mocy”, w którym jak co roku wzięło udział aż 5000 osób, 
a trasa liczyła 5km. Całkowity dochód zostanie przezna-
czony na wsparcie programów prowadzonych przez 
Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - zakup 
pomp insulinowych („Program Leczenia Osobistymi 
Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą”) 
oraz na zakup materiałów dydaktycznych do nauki 
pierwszej pomocy (Program Edukacyjny „Ratujemy  
i Uczymy Ratować”). 

 

 

     

 Już czwarty raz mogłam doświadczyć, jak cu-
downie jest łączyć swoją pasję z pomaganiem 
innym. Między uczestnikami biegu panowała 
wspaniała koleżeńska atmosfera, wszyscy po-
magali sobie i wspierali się w potrzebie. Było 
pięknie, radośnie i pomarańczowo! Zachęcam 
wszystkich, nawet osoby, które nie biegają re-
gularnie (albo wcale nie biegają) do pomagania 
w taki sposób. Naprawdę warto! 

Biegłam po raz czwarty! Martyna Puchalska 
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 Wiadomo- nie samą nauką uczeń żyje. Czasem trzeba wyrwać się ze szkol-
nych murów. Dlatego też wyjeżdżamy na  wycieczki, dzięki którym możemy od-
począć, ale także zobaczyć coś ciekawego, zwiedzić nowe miejsca. 

 Lekcja w Centrum Astronomicznym UMK w Piwni-
cach koło Torunia, pokaz starodruków w bibliotece 
uniwersyteckiej, zwiedzanie kampusu UMK oraz Col-
legium Maius, spacer po toruńskiej starówce to głów-
ne atrakcje naszej wycieczki do Torunia.  Oczywiście 
najbardziej podobał nam się escape room. To były 
niezapomniane przeżycia! 

 Wycieczka do Warszawy była również niesamowi-
ta.  Muzeum Powstania Warszawskiego  łączy  w sobie współczesność  
z przeszłością, daje możliwość dowiedzenia się o historycznych wydarze-
niach naprawdę wiele. W galerii "Zachęta" obejrzeliśmy bardzo ciekawą wy-
stawę  pt. "Radość nowych konstrukcji” i wzięliśmy udział w warsztatach pla-
stycznych. Naszym zadaniem było stworzenie makiety utopijnego osiedla 
artystów. Śmiechu było co niemiara! 

To był nasz drugi wyjazd do Warszawy. 
Wcześniej byliśmy w teatrze Buffo, ale nie będę  o tym pisać- zajrzyjcie 
do recenzji Olivii. 

 Czasami ciekawe miejsca można znaleźć bardzo blisko. Wybraliśmy 
się na wycieczkę przedmiotową z chemii do Spółdzielni Mleczarskiej 
ZORINA w Kutnie. Tam poznaliśmy proces przerobu mleka i wytwarza-
nia jego produktów. Parafrazując cytat z kultowego filmu, możemy te-
raz każdemu powiedzieć: „Co ty wiesz o mleku?” 

 W naszej szkole organizowane są 
również fantastyczne uroczystości, które zbliżają nas do siebie.  
Na przykład Dzień Edukacji Narodowej w ALO upłynął pod znakiem 
sportowej rywalizacji.  Zagrali uczniowie kontra nauczyciele. Działo się! 
Dzień Języków Obcych świętowaliśmy w klimacie kulinarno- muzycz-
nym. Na naszym stole znalazła się niemiecka sałatka ziemniaczana, 
włoska pizza i francuskie tarty. Całości tego wspaniałego dnia dopełniło 
wspólne śpiewanie zagranicznych piosenek. 

 Wyjątkowym przeżyciem były uroczystości poprzedzające Boże Na-
rodzenie. Mieliśmy zaszczyt wziąć udział w spotkaniu wigilijnym zorga-
nizowanym przez prezesa firmy Polfarmex S.A. Pana Mieczysława 
Wośko. Zaprezentowaliśmy zebranym gościom refleksyjny i wzruszają-
cy program artystyczny, który opowiadał o tradycjach wigilijnych.  
Bardzo dziękujemy za zaproszenie i cieszymy się, że wspólnie mogli-
śmy celebrować ten magiczny czas! 

 20 grudnia zorganizowaliśmy Wigilię szkolną, w której uczestniczyli 
wraz z nami wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły oraz goście- Pan 
Mieczysław Wośko i  Pani Magdalena Kossakowska  Podczas spotka-
nia zaprezentowaliśmy program artystyczny, podzieliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy do stołu, przy któ-
rym śpiewaliśmy kolędy. Panowała niezapomniana, rodzinna atmosfera. 

 Co się wydarzy w drugiej połowie roku? Nie wiem- czas pokaże, ale myślę, że wrażeń nie zabraknie! 

W ALO nie ma miejsca na nudę! Daria Osowska 
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Uczniowie jak studenci Oliwia Podlińska 

 Jako uczniowie Akademickiego Liceum Ogólno-
kształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  
w Kutnie mamy możliwość zdobywania wiedzy zarów-
no w szkole jak i na uczelniach wyższych. Dzięki 
współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 
oraz Politechniką Łódzką możemy  
w dużym stopniu poszerzać zakres naszych kompe-
tencji na wykładach lub ćwiczeniach praktycznych. Na 
zajęciach mamy też przyjemność  korzystania ze spe-
cjalistycznych laboratoriów biologicznych i chemicz-
nych. W pierwszym semestrze kilka razy odwiedzili-
śmy obie uczelnie. 

  
 
Na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi mieliśmy możliwość uczestniczenia w wykładach 
na temat układu pokarmowego oraz dialogu motywacyj-
nego lekarza z pacjentem. Wykłady takie jak te dają  nie 
tylko możliwości nabycia  wiedzy , ale także poznania 
wykładowców  i spo-
sobu prowadzenia 
 zajęć. 
 Na Politechnice 
Łódzkiej rozwijaliśmy 
swoje umiejętności 

praktyczne dotyczące żywności. Oznaczaliśmy kwasowość  
i gęstość mleka, badaliśmy zawartość białka i tłuszczu. Były to  
zajęcia laboratoryjne, na których mogliśmy połączyć teorię  
z praktyką. Przez ten czas czuliśmy się jak prawdziwi studenci. 
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 Our trip to Toruń was organized to make us more aware of the techniques of observing the 
space. We learnt lots of interesting things about the Solar System. 

 After that we went to Nicolaus Copernicus Univer-
sity where we were shown some old prints. We had  
an honour to admire Henryk Sienkiewicz’s  
handwritten poem and a letter of Maria Konopnicka. It 
was truly amazing! 

 Later on we wandered around the Old Town of 
Toruń. At the end of the day we headed for the Es-
cape Room where we struggled to get out of the 
rooms by solving some puzzles. Luckily, all of us 
managed to do so! It was great fun and we highly rec-
ommend it to everyone. 

 The trip was mind-opening and everyone loved it! 

Cosmic Trip Julia Kominiak 



  MOIM ZDANIEM... 

 

 In September, in Polish cinemas we could 
see a new horror movie ’It’. The film is based 
on the book under the same title. Stephen 
King (called ‘the King of Horrors’) is the author 
of it. 

 The plot is all about a strange creature who-
se name is ’It’. ’It’ is a clown but he can chan-
ge his appearance and looks like the embodi-
ment of our biggest fears. A group of adole-
scents see ’It’ in their daily lives. The first thing 
they notice is a weird, red balloon. They’re ter-
rified and have no idea how to handle the  
situation. However, teenagers take a risk and 
try to fight with the strange clown. 

 The film was directed by Andres Muschietti. 
Despite the fact that the film hasn’t got star-
studded cast, for me it was an excellent pictu-
re with an exhilarating story and, of course, it 
was a truly frightening movie which sent 
shivers down my spine. In my opinion, the film 
has astonishing special effects which I was 
especially impressed with. The longer I was 

watching this film, the more interested I beca-
me in it. The movie ’It’ has a sinister and di-
sturbing plot, which makes the film more 
convincing. To me, it’s a perfect choice for 
horror-lovers! 

  „Wielkie kłamstewka” to miniserial z gatunku dramat 
plus sensacja. Przedstawia historię ludzi żyjących w nad-
morskim miasteczku w Kalifornii. Na pierwszy rzut oka 
wszystko wydaje się idealne — kochające się rodziny, 
drogie domy, sukcesy, imprezy, czyli to, o czym marzą 
wszyscy... Spełniony „american dream”? Nie, okazuje 
się, że tu każdy ukrywa jakąś mroczną tajemnicę i tak 
naprawdę nikt nikogo nie zna. Ta prawda ujawnia się 
wraz z przyjazdem „nowej”- w mieście dochodzi do 
zbrodni. Nie oczekujcie, że zdradzę Wam, co dalej. Obej-
rzyjcie i dowiedzcie się sami! Warto!  

 W głównych rolach występują hollywoodzkie gwiazdy 
takie jak Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene 
Woodley, Alexander Skarsgård, Laura Dern, Adam Scot 
czy Zoë Kravitz. Zapewniam, że serial cały czas trzyma 
widza w napięciu, bo scenarzysta oszczędnie dawkuje 
kolejne informacje. Serdecznie zachęcam do obejrzenia. 
To dobre kino. 

Stephen King — ”It”  Maja Podziewska 

Blossom films — ”Wielkie kłamstewka” Klaudia Paszczyk 
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 Kim jest Banksy? 
Banksy jest brytyjskim twórcą street-art’u, jedną z najbar-
dziej kontrowersyjnych postaci współczesnej sztuki ulicz-
nej. 
 Co czyni go wyjątkowym? 
Postać Banksy’ego jest owiana tajemnicą, jest sekretem, 
który każdy chciałby poznać, ponieważ twórca pozostaje 
anonimowy. Powstało wiele spekulacji na temat tego, kim 
może być ten niezwykle uzdolniony artysta, jednakże jego 
prawdziwego imienia i nazwiska jeszcze nie odkryto. 
 Gdzie znajdują się jego prace? 
Głównie na ulicach Londynu. 
 
 

 Jak tworzy Banksy? 
Banksy nie tworzy zwykłych graffiti. Używa techniki szablo-
nowej, co sprawia, że  jest  rozpoznawalny. Jego prace za-
wierają ważne przesłania, które artysta chce przekazać lu-
dziom. Są to bardzo często  grafiki i symbole-czasami hu-
morystyczne-  które jednak  mają poważny przekaz -
antywojenny oraz antykapitalistyczny. 
 
 
Ciekawsze wydarzenia z życia Banksy’ego: 

 Wspiął się  w londyńskim zoo na klatkę pingwinów  
i stworzył napis: ,,We’re bored of Fish” (,,Mamy już dość ryb”). 

 

 Zamieścił zmodyfikowane  obrazy w brytyjskim Tate Britain, ale również w Museum of Mo-
dern Art i Metropolitan Museum of Art. 

 

 W Muzeum Historii Naturalnej umieścił swój eksponat ,,Banksus Militus Ratus”, który 
przedstawiał wypchanego szczura trzymającego w łapce puszkę farby użytą do napisania: 
,,Our time will come” (,,Nasz czas nadejdzie”). 

 
 

 Moim ulubionym dziełem Banksy’ego jest graffiti przedstawia-
jące niedźwiedzia, który ma różową spódniczkę, urodzinową 
czapkę i porusza się na monocyklu. Banksy opatrzył tę pracę na-
pisem ,,Born to be Wild”, co po polsku oznacza: ,,Urodzony, by 
być dzikim”. Artysta w tej pracy zwrócił uwagę na okrutne trakto-
wanie i wykorzystywanie zwierząt w cyrkach. Banksy tworzy 
 dzieła, które nawet raz ujrzane na długo zapadną w Twojej pa-
mięci. 
 A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o artyście i jego działa-
niach, gorąco polecam film „Wyjście przez sklep z pamiątkami”. 
 

Tajemniczy geniusz sztuki ulicznej— Banksy Maja Podziewska 

  MOIM ZDANIEM... 
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MEDSTREFA 

Czym jest BODY WORDS ? Maja Podziewska 

Najczęściej odwiedzaną wystawą na świecie o anatomii człowieka! 

 Została ona stworzona przez doktora Günthera 
von Hagensa, który stworzył ruchome ekspozycje 
prezentujące plastynaty głównie ludzkich zwłok. Wy-
stawa ukazuje autentyczne ludzkie ciała – nasz or-
ganizm w zdrowiu, cierpieniu i chorobie. W trakcie 
zwiedzania możemy napotkać wiele interesujących 
instalacji  multimedialnych.  

 Dzieło Günthera von Hagensa porównuje rów-
nież zdrowe ciała z takimi, które uległy wyniszczeniu 
poprzez różnego rodzaju schorzenia i choroby. 
Dzięki temu możemy również zobaczyć np. auten-
tyczne płuca palacza tytoniu. Niezwykłość tej wysta-
wy polega  na tym, że łączy sztukę  z medycyną. 

 Miałam możliwość obejrzeć tę wystawę - było to 
niesamowite przeżycie! 

 A oto słowa Tiny Turner, która również miała 
możliwość obejrzeć wystawę „Body Worlds”: 
„Dziękuję za tak wnikliwe zbadanie ludzkiego ciała. 
Nie mogę się doczekać, by odwiedzić ją ponownie. 
Dziękuję za wspaniałe przeżycie”. 

Czym jest plastynacja? 

 Plastynacja jest skomplikowanym procesem preparacji, który polega na usunięciu z tkanek or-
ganizmu wody oraz tłuszczów (które są potrzebne do rozwoju bakterii gnilnych) i nasyceniu ich 
odpowiednimi polimerami, co powoduje zatrzymanie ich rozkładu, zachowany zostaje jednak 
kształt i kolor. W taki sposób stworzone modele anatomiczne są wykorzystywane w medycynie  
i w sztuce (np. wystawy „Body Worlds”). 

 Proces plastynacji został opatentowany i opracowany przez niemieckiego anatoma, doktora 
Günthera von Hagensa, który jest twórcą wystaw z cyklu Body Worlds. 

CORRIDA, CZYLI WALKA Z BYKAMI… JĘZYKOWYMI 

 Większość naszego społeczeństwa traci kontakt z pisaniem w chwili opuszczenia murów 
szkoły, a połowa Polaków nie czyta książek i gazet.  W rezultacie bardzo mało osób posługuje 
się poprawną polszczyzną w mowie i w piśmie. Przedstawiamy najpopularniejsze błędy języko-
we. Przeczytaj, a już nigdy  ich nie popełnisz! 

Dziś o błędach pleonastycznych. Co to takiego? Są to przypadki znane potocznie jako  
masło maślane. 
 Przykład 1. akwen wodny.  Pomyśl, czy może być akwen suchy, skoro wyraz akwen pochodzi 
od łacińskiego słowa aqua, czyli woda? 
 Przykład 2. cofać do tyłu. Pomyśl, czy można cofnąć się do przodu? 
 Przykład 3. przysłowiowy Jan Kowalski. Pomyśl, czy znasz jakieś przysłowie o Janie Kowal-
skim? Na pewno nie, bo takiego nie ma! 
 Inne przykłady często spotykanych błędów pleonastycznych: przychylna akceptacja, okres 
czasu, wracać z powrotem,  kartka papieru. 

Twój język mówi, kim jesteś… Daria Osowska 
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ZATRZYMAĆ CZAS Marta Erwińska 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 Pierwsza Wigilia w naszym liceum razem z Pa-
nem Prezesem Mieczysławem Wośko i firmą 
„Polfarmex S. A.” 

Troszkę wygłupów i śmiesznych zdjęć nigdy nie 
zaszkodzi, a na pewno umili czas. Tak właśnie 
wyglądają nasze wycieczki.   

Nie może zabraknąć również naszych zdjęć z prób 
do przedstawienia wigilijnego. Bawiliśmy się świet-
nie! 

W ten sposób prezentujemy się w bluzach  
z logo naszego liceum. Trzeba przyznać, że są 
niesamowicie wygodne. 

Pierwsze kroki w tworzeniu filmu                          
promocyjnego zostały zrobione. Będzie się 
dużo działo! 

Nasze pierwsze wspólne zdjęcie. Od tego wszystko 
się zaczęło! 
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Jestem chochlik, jestem zuch, 
w szpaltach, wierszach, robię ruch! 

Zmienię słowo lub przekręcę, 
było w „męce”, zrobię w „mence”. 
Hop, siup! 


