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Temat lekcji: Dyskusja o zaletach starości, juwenalizacji kultury i społecznych zmianach w oparciu 
o film Jana Łomnickiego „Dom starych kobiet”. 
 
Opracowanie: Lucyna Zembowicz 
 
Etap edukacyjny: gimnazjum i liceum 
 
Czas: 1-2 godziny lekcyjne 
 
Cele: 
- Wzbudzenie refleksji nad juwenalizacją kultury, totalitaryzmem młodości w życiu społecznym 
- Dostrzeżenie dominującego w kulturze kultu młodości i jego wpływu na społeczeństwo 
- Skłonienie do zastanowienia się nad rolą pracy we własnym życiu. 
 
Metody pracy: 
- Pokaz animacji; 
- Burza mózgów/gra w skojarzenia; 
- Rozmowa (dyskusja) kierowana przez nauczyciela; 
- Pogadanka nauczyciela. 
 
Środki dydaktyczne: 
 - film „Dom starych kobiet” Jana Łomnickiego, 8’ 
- załączniki do niniejszego scenariusza  
 
Przebieg lekcji: 
 
Nauczyciel informuje uczniów, że zaprezentuj im za chwilę film Jana Łomnickiego pt. „Dom starych 
kobiet”. Nie ujawnia jednak tematu. Sugeruje jedynie, by w trakcie projekcji uczniowie, w miarę 
możliwości, skoncentrowali się na swoich emocjach, odczuciach towarzyszących projekcji.   
1.  Projekcja filmu. 

2. Po projekcji następuje wstępna rozmowa, której celem jest podzielenie się przez uczniów 
wrażeniami, odreagowanie emocjonalne. Emocje wywołane widokiem starych kobiet będą bazą 
do dalszej części zajęć. Nauczyciel zaczyna od zadania pytania o emocje: 

  
 „Jakie emocje towarzyszyły wam w trakcie oglądania tego filmu?” 
 

Wszystkie pojawiające się emocje zapisujemy na tablicy lub papierze flipchart. W razie 

konieczności dopytujemy o źródła emocji („Kto wywołał twoją złość?”, „Z jakiego powodu 

poczułaś smutek?” itp.). Nie oceniamy i nie selekcjonujemy emocji, nawet jeśli wydają nam 

się nieadekwatne.  

 
Komentarz nauczyciela: „Pokazałem/am Wam ten film ponieważ na dzisiejszej lekcji chcę z Wami 
porozmawiać o starości i starzeniu się. Temat starości w kulturze rzadko bywa obecny. O ileż 
przyjemniej czytać o perypetiach młodzieży czy zachwycać się widokiem pięknych aktorów na 
ekranie. Starość to temat niewygodny,  budzi tak zwane negatywne emocje - strach, złość, 
zniecierpliwienie. To temat, który wymaga od nas refleksji i mentalnościowej rezygnacji z postawy 
ukierunkowanej wyłącznie na przyjemność. 
 
Proponuję żebyśmy skupili się na emocjach, które wywołał w Was film Łomnickiego. Najpierw 
zapytam co budzi Wasz smutek kiedy obserwujecie starych ludzi, kiedy o nich czytacie czy z nimi 
przebywacie?” 
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Nauczyciel zapisuje na tablicy refleksje, uzupełnia o własne 
(np. niedołężność, choroba, poczucie bycia „niepotrzebnym", samotność, niemoc fizyczna, 
spowodowana zmianami fizycznymi, otępienie psychiczne itp.) 
  
 
Komentarz nauczyciela: W opinii wielu ludzi sędziwe lata to czas nieprzyjemny, trudny i bolesny. 
Wyrazem przekonań tego rodzaju są m. in. liczne maksymy, na przykład: „starość się Panu Bogu 
nie udała", „człowiek na starość dziecinnieje", czy też „każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby 
starości". Mamy tu do czynienia z wypieraniem etapu życia, który będzie doświadczeniem każdego 
z nas. To poważny problem społeczny. Wypieramy starych z myślenia społecznego a obowiązujący 
w mediach, sztuce, reklamach czy modzie kult młodości nie daje starcom żadnego miejsca. O nich 
się nie myśli, zapomina, wypiera właśnie. Spójrzcie chociażby na ofertę kin – filmy tworzy się 
głównie z myślą o ludziach młodych! Starość wypieramy na różnych poziomach, ale przede 
wszystkim robimy to w swojej świadomości. Nie dociera do nas, że możemy się zestarzeć, co jest 
totalnie irracjonalne bo dotyczy to każdego z nas, bez wyjątku. Wykluczenie dotyczy zresztą nie 
tylko ludzi starych ale też chorych, niepełnosprawnych, ubogich – wszystkich nie niemieszczący się 
we współcześnie obowiązujących standardach epoki konsumpcyjnej nastawionej na zysk 
ekonomiczny. Stąd opiewa się kult biologicznej witalności, młodości i pięknego ciała. 
 
3. Zastanówmy się zatem wspólnie przez chwilę nad obowiązującym w kulturze, polityce i 

standardami. Czy w naszej szkole albo środowisku też widzicie przejawy tej tendencji? 
 
Uczniowie dzielą się swoimi skojarzeniami 
 
Komentarz nauczyciela: Społeczne postrzeganie starości ma charakter pejoratywny. Z 
badań wynika, że dobrostan i satysfakcja życiowa są w wielu wymiarach relatywnymi 
stanami emocjonalnymi, niezależnymi od obiektywnego stanu zdrowia, sytuacji życiowej czy 
pozycji socjoekonomicznej. Pozytywne starzenie się może zatem oznaczać stan umysłu 
oparty nie tylko na ocenie własnej obiektywnej kondycji, lecz będący wypracowanym 
poczuciem dobrostanu, wynikającym z optymistycznej oceny własnego poczucia 
integralności, pomimo zmniejszających się możliwości. 
 

4. Nauczyciel proponuje kolejną dyskusję: 
 

Czy kojarzycie jakieś filmy, spektakle teatralne czy operowe, w których ludzie starzy byliby 
pozytywnymi bohaterami? 
 
Uczniowie dzielą się swoimi skojarzeniami. Nauczyciel uzupełnia listę o inicjatywy 
wymienione w załączniku nr 1. 

5. Nauczyciel proponuje ostatnią dyskusję cytując poniższe. W trakcie wyświetla na ekranie zdjęcia 
z załącznika nr 2. 

Popatrzcie na zdjęcia i odnieście się do słów reżyserki teatralnej Agnieszki Glińskiej: „Ktoś 
kiedyś ogłosił, że starość jest brzydka i wszyscy mu uwierzyli. Mnóstwo jest takich wzorców, 
którym się bezmyślnie ulega.” (Agnieszka Glińska, „Rzeczpospolita”, 7 kwietnia 2001) 
 

6. Nauczyciel proponuje uczniom realizację projektów, które można potraktować jako zadanie 
domowe albo element pracy wychowawczej. 

 
7. W małych grupach lub indywidualnie, w dowolnej formie wyrazu  - słowem pisanym, wierszem, 

piosenką, rysunkiem czy poprzez inny rodzaj plastycznej twórczości, opowiedzcie o swoim 
postrzeganiu starości oraz o tym, co dla nich oznacza bycie młodym. 
Można – jako inspirację  - podsunąć uczniom cytaty lub tytuły lektur z załącznika nr 3 
oraz wywiad z filozofem, religioznawcą  prof. Zbigniewem Mikołejko - załącznik nr 4. 
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Załącznik nr 1 

INICJATYWY: 

1. „Starość jest piękna" – spektakl Och teatru z Warszawy, sztuka o starości jako naturalnym 
procesie życia ludzkiego, gdzie próbuje się wniknąć w sferę emocjonalną i stan ducha ludzi 
starych, stojących już u progu przejścia do innego życia.  

2. Wystawa „I ty będziesz seniorem”, której przyświeca hasło: „Pamiętaj - każdy będzie seniorem – 
Ty także! O godną starość trzeba zadbać dziś. Dla innych. I dla siebie.” 
W wystawie zdecydowały się wziąć udział osoby znane z aren sportowych, scen muzycznych, a 
także programów telewizyjnych. Można obejrzeć ich zdjęcia współczesne, a także wizerunki 
pokazujące te same twarze za 30 lat. Obrazy te zostały wykreowane komputerowo przez 
specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Osobami, które zdecydowały się 
wziąć udział w wystawie są: Jolanta Fraszyńska, Alicja Janosz, Kabaret Ani MruMru, Mariusz 
Czerkawski, Kamil Durczok, Krzysztof Ibisz, Rafał Mroczek, Michał Piróg czy Maciej Rock. 
Zdjęcia można obejrzeć po adresem: 

http://wiadomosci.wp.pl/gid,14513896,kat,1342,title,Wystawa-I-Ty-bedziesz-
seniorem,galeria.html 

3. www.spokosenior.pl. Tam, między innymi, „Przepis na dobrą starość” 

4. www.seniorzywakcji.pl 

5. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony 1 października 

6. „Latające Babcie” – udzielające się w wielu przedsięwzięciach społecznych 

7. www.archipelagpokolen.pl – cykl wykładów, warsztatów, debat i spacerów stworzony  
i realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ora Instytut Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego 

8. Spektakl „Był sobie dziad i baba” (Instytut Teatralny Warszawa 2010)  Agnieszka Błońska 
zaprosiła do współpracy grupę emerytowanych tancerzy, którzy opowiadają o swoim 
doświadczeniu starzenia się, procesie zmian zachodzących w ciele i psychice, a także nowym, 
innym sposobie patrzenia na świat. Inspiracją, a zarazem punktem wyjścia w pracy był esej 
filozofa Jeana Amery’ego „O starzeniu się: bunt i rezygnacja”. 
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Załącznik nr 2 
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Załącznik nr 3 

INSPIRACJE DO PROJEKTÓW MŁODZIEŻY 

CYTATY 

Ktoś kiedyś ogłosił, że starość jest brzydka i wszyscy mu uwierzyli. Mnóstwo jest takich wzorców, 
którym się bezmyślnie ulega.   
Autor: Agnieszka Glińska, „Rzeczpospolita”, 7 kwietnia 2001 

Śmierć staje się sympatyczniejsza, w miarę, jak się starzejemy.  
Autor: Lucy Maud Montgomery, Wymarzony Dom Ani 

Ten kto ma spokojne i pogodne usposobienie, łatwiej przyjmuje starość. 
Autor: Platon 

Wesołe jest życie staruszka.  
Autor: Jeremi Przybora, Wesołe jest życie staruszka (piosenka wykonywana przez Wiesława 
Michnikowskiego 

Zdobądź w młodości twej to, co wynagrodzi szkodę twej starości.  
Autor: Leonardo da Vinci 

Z godnością oczekuj starości  
Autor: Sokrates 

 

LEKTURY 

„Starość” Simone de Beauvoir 

„Baśń zimowa. Esej o starości” Ryszard Przybylski 

„O starości" Cyceron 

„O starzeniu się: bunt i rezygnacja” Jean Amery  

„Życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Inspirująca opowieść o nadziei, odwadze i radości życia” 

Ollivier Bernard 

„Starość w języku młodzieży współczesnej” Małgorzata Potent-Ambroziewicz 

„Medytacje o starości” Vogue Adalbert, Knabit Leon, Rostworowski Piotr, Oost Karol 
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Załącznik nr 4 

„Kiedyś starych zostawiano na wycugu, aby umarli. Dziś niewiele się zmieniło” – rozmawiała 
Karolina Głowacka 

Na polskich wsiach, bardzo stary człowiek przestawał się liczyć, był gębą, którą trzeba było 
wykarmić. Sadzano go więc na wycugu, w korytarzu. Żeby go zimno dobiło. Współcześni 
najstarsi, w gruncie rzeczy doświadczają tego samego - mówi w rozmowie z TOK FM prof. 
Zbigniew Mikołejko. - Ludzie na granicy życia i śmierci zawsze noszą w sobie piętno. Tak, jak 
czarownik-pośrednik między światami. Owszem, korzysta się z jego rad, ale mieszka  
w chacie za wsią - dodaje. 

W naszej redakcji poruszenie wywołało bardzo szczerze napisane pożegnanie publicystki Józefy 
Hennelowej z „Tygodnikiem Powszechnym". Napisała: „To najbardziej oczywiste prawo natury:  
w tym naszym świecie i jego porządku nikt z nas nie jest wieczny. Każdy z nas na pewnym etapie 
otrzymuje sygnał niewydolności albo samotności (także zupełnie niezawinionej). Byle tylko nie 
działo się to w sposób tak dotkliwy i zaprzeczający naszemu prawu do nadziei, jak komunikat  
o niepotrzebności. Nie pomoże wtedy "wyśmiewanie starości" (oczywiście własnej starości)".  
O starość postanowiliśmy zapytać prof. Zbigniewa Mikołejko, niemłodego, ale i nie starego jeszcze 
(rocznik 1951), filozofa, religioznawcę pracującego m.in. w Polskiej Akademii Nauk. Zacytowaliśmy 
Hennelową, że "wyśmiewanie starości nie pomoże". „Bo nie” - rzucił od razu. 

Karolina Głowacka: Głupio mi rozmawiać o starości.  

Zbigniew Mikołejko: Temat jak każdy inny. 

Nie do końca. Młodym ludziom rozmawianie o starości kojarzy się z rozmawianiem  
o chorobie. Boję się, że powiem coś głupiego.  

No właśnie, w tym pani lęku już jest naznaczenie. Nawet rozmawianie o starości jest czymś, co nie 
uchodzi, co wskazuje na to, że starość jest traktowana w kulturze, jako coś, co okrywa wstydem, 
hańbi. Ale nie da rady powiedzieć nic głupiego w takiej sytuacji. Proszę się nie bać. 

To współczesność wynalazła złą i wstydliwą starość?  

Stosunek do starości zależy od typu kultury. W Europie wiąże się z radykalną przemianą, którą 
kiedyś opisała Margaret Mead. Kiedyś dominowała kultura postfiguratywna, to znaczy taka, w której 
wzorce, normy, systemy wartości kształtowały starsze pokolenia. Później na krótko, gdzieś około 
1968 roku, jako rodzaj rewolucji, pojawiła się kultura kofiguratywna - kultura rówieśnicza. Wreszcie, 
w wyniku tej rewolucji lat 60. dominująca zaczęła być kultura prefiguratywna, taka w której wzorce 
określają ludzie młodzi. Niektórzy nazywają to pajdokracją - rządami dzieci. Szekspir to przeczuwał i 
opisał w „Królu Lirze”. Cała władza jest tam w rękach młodości, która zostaje absolutnie wyniesiona 
na ołtarze. Starość, tym samym, coraz mocniej zaczyna być odbierana jako brzemię i piętno. 

Kiedyś starzec to był mędrzec. Teraz starzec nie nadąża. 

Nie idealizujmy archaicznych społeczeństw. Mamy takie wyobrażenie, że oto siedzą brodaci 
siwowłosi i orzekają o prawach rządzących wspólnotą. A bywało różnie. W bardziej okrutnych 
warunkach, starość była traktowana jako brzemię. Starcom w różnych plemionach indiańskich nie 
pozwalano istnieć - zostawiano ich, żeby umarli. Na Nowej Gwinei praktykowano wobec starców 
kanibalizm. Wieszano ich na gałęzi drzewa, wokół krążył tłum, który trząsł drzewem i śpiewał "owoc 
dojrzał, owoc dojrzał". Kiedy staruszek spadał był dobijany i zjadany. Także na polskich wsiach, 
bardzo stary człowiek absolutnie przestawał się liczyć. Był gębą, którą trzeba było wykarmić. 
Sadzano ich na tzw. wycugu, z niemieckiego cug to przeciąg. W korytarzu, przed izbą - żeby ich 
zimno dobiło. 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J4R2I6NO/www.filmotekaszkolna.pl


 

www.filmotekaszkolna.pl 

Czy o starości da się powiedzieć coś niebanalnego?  

Myślę, że nie. Ugrzęźliśmy w formułach, które podpowiada nam tradycja. Jest chociażby formuła  
z Księgi Koheleta, która powiada, że nie należy żałować na starość, że zmarnowaliśmy swoje lata, 
bo jest czas siania i czas zbierania. Inna z formuł powiada, że w końcu skoro pisane nam jest 
przemijanie to trudno, pogódźmy się z tym. Są też formuły cyniczne, które pomagają nam spotkać 
się ze starością poprzez śmiech, często szyderczy. To jest na swój sposób obłaskawianie starości. 
 
To jak z obłaskawieniem śmierci przez Halloween?  

To dokładnie to samo. Sama starość może nie byłaby jeszcze złem, gdyby nie była przedprożem 
śmierci. Jest też rodzaj obłaskawiania starości jak w piosence „wesołe jest życie staruszka”, że 
starość ma swoje radości należy się tymi drobnymi radościami cieszyć. Tak naprawdę, gdzieś za 
tym stoi rezygnacja. Zakłada się błazeńską maskę do czegoś, co wcale błazeńskie nie jest. 

W polskich mediach istnieją 60-latkowie, mówi się o uniwersytetach trzeciego wieku. 
Tymczasem jest jeszcze czwarty wiek, ten do którego dotarliśmy dzięki medycynie: wiek 80-
ciu, 90-ciu lat. Tego nie ma. Wydłużyliśmy swoje życie, a ta starość realna nadal jest 
wyrugowana z przestrzeni i myślenia.  

Tak. W gruncie rzeczy, ta wczesna starość jakoś znajduje dla siebie miejsce. Bardziej sensowne są 
uniwersytety trzeciego wieku niż inne rozwiązania, jak na przykład, żałosne dyskoteki dla starszych 
ludzi. 
 
Dlaczego żałosne?  

Z powodów estetycznych, najzwyczajniej. Jako człowiek stary mogę sobie pozwolić na taką ocenę. 
Są pewne rodzaje zabawy, które starym ludziom nie za bardzo uchodzą. 

Nawet jeśli robią to we własnym gronie?  

Tym bardziej. Kiedyś trafiłem na imprezę z okazji 60-lecia kogoś znajomego. Nagle zaczęła grać 
głośna muzyka i ludzie, mający po 60-70 lat, zaczęli się zachowywać, jak wtedy, gdy mieli lat 20-30. 
Uciekłem. Dlaczego to jest żałosne? Oni opanowali pewne gesty, sposoby bycia w sytuacjach 
zabawy, kiedy mieli lat 20. Pojawia się straszny rozziew, między wyuczonymi wtedy zachowaniami, 
a tą fizycznością, którą reprezentują teraz. Próba powrotu do tego, co było ongiś... Nie mam nic 
przeciwko tańcom starszych ludzi. Ale chodzi o to, żeby znaleźć rozrywki adekwatne do tej 
cielesności. Próby ubierania się jak młody człowiek, kiedy się jest człowiekiem starym, ostre 
makijaże, zbyt mocne odsłanianie ciał... Mnie to najzwyczajniej w świecie razi. Nie pracujemy nad 
sposobami bycia, językiem, także językiem ciała, rozrywkami, które byłyby dla ludzi starych czy 
starzejących się. Nie ma pomysłu na ten świat. 

To może dobrze, że media unikają tematu tych najstarszych?  

Najstarsi to jest jeszcze inny problem. Oni w gruncie rzeczy doświadczają czegoś, co spotykało 
starych w społecznościach archaicznych - tych siedzących na wycugu albo wynoszonych w góry. 
My oczywiście takich rzeczy nie praktykujemy, ale mówimy: tu jest granica; rodzaj śmierci 
społecznej i samotności. Wszyscy ludzie, którzy są na granicy światów zawsze noszą w sobie jakieś 
piętno. Tak, jak czarownik, szaman - on jest pośrednikiem, między tym, a tamtym światem. 
Owszem, korzysta się z jego rad, ale przyjaciół to on nie ma i mieszka w chacie za wsią. Tak jest  
w przypadku ludzi bardzo starych, są między śmiercią a życiem. Na tej strasznej granicy. 

Wróćmy mediów i obrazu, jaki tworzą. Próbują rozmawiać z najstarszymi, ale robią to  
z wierchuszką intelektualistów - cóż innego robię ja w tym momencie? Intelektualiści 
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powiedzą coś mądrego, ale oni są w uprzywilejowanej sytuacji. A cała starość jest rozlana 
gdzieś po blokowiskach i wsiach. Tego już nie widzimy.  

Problem takiej starości często łączy się z poczuciem utraty wartości: nie jestem sprawny fizycznie, 
czyli nie jestem nic wart zawodowo. Często dotyka to ludzi źle wykształconych, a takich jest  
w Polsce i wszędzie cała masa. Nie wiedzą, co mają zrobić z czasem wolnym. Drzemią przed 
telewizorami, przy radioodbiornikach, bo nigdy nie opanowali trudnej sztuki czytania książek. 
Pamiętam, kiedy wprowadzono usprawniające numerki na pocztach. Wcześniej był tam liczne 
gromady starych kobiet, które tam przesiadywały, aby mieć życie społeczne i psychiczne; żeby 
opowiadać o swoich wnukach, kłopotach (mówię o kobietach, bo one po prostu dłużej żyją). I one 
przez jakiś czas, nawet gdy numerki funkcjonowały, usiłowały robić tak dalej. Ale usprawniony 
system je odtrącił. Zabrał im kolejne miejsce, tak jak kiedyś ludziom „zabrano” kolejki. 
Jest jeszcze problem starości wiejskiej, o której w ogóle nie mówimy. Jeśli w mediach już coś widać, 
to starość miejską. A starości na wsi towarzyszy pogarda.  

Jak przetrwać starość? Może filozofia jakoś radzi?  

Filozofia jest tak samo bezradna, jak medycyna czy psychologia. W gruncie rzeczy, jeśli się do 
czegoś należałoby zwrócić, to do pedagogiki społecznej. Do takiej dyscypliny, która by zaczęła 
budować nowe języki, nowe sposoby bycia. Ale państwo o tym nie myśli, nie ma nacisku 
społecznego, nie kształci się specjalistów w dziedzinie pomocy społecznej ludziom starym. Są całe 
gigantyczne obszary pozostają poza naszym zainteresowaniem, planowaniem, pracą. To jest 
absolutny dramat. 

Strach i samotność starych ludzi zawsze skłania w stronę wiary w Boga?  

Myślę, że ta wędrówka w stronę Boga... może nie w stronę Boga, a bardziej w stronę nadmiernej 
pobożności, wynika z tego, że to jest jedyną formą społecznego istnienia, jaką ci ludzie mają pod 
ręką. Na tym polega sukces środowiska Radia Maryja. Tylko tam zrozumiano, że ci ludzie 
potrzebują być kimś więcej niż kimś, kto zmierza samotnie ku śmierci. 

A Pan? Im jest starszy, nie myśli częściej, że może coś tam „po drugiej stronie” jest?  

Nie, absolutnie nie. Każdy ma w sobie potrzebę samoprzekroczenia, autotranscendencji. Ja mam 
na to sposoby, które nie wiążą się z religijnością. Póki mogę pracować, pracuję dużo i coraz więcej. 
Poza tym myślę: ile jest fajnych filmów do obejrzenia, cudownych książek do przeczytania, tylu ludzi 
do spotkania. W gruncie rzeczy, mimo że czasem po faryzejsku zgadzam się na starość  
i opowiadam o śmierci, wcale nie mam poczucia, jakby działo się ze mną coś szczególnego. 
Owszem, nie podobają mi się coraz bardziej siwe włosy na brodzie, ale żebym się radykalnie 
zmienił? Takiego bólu nie odczuwam. 

Poradzimy sobie kiedyś ze starością?  

Do końca - nigdy. Ale można w sposób rzeczywisty, nie faryzejski, tę starość obłaskawić. Chociażby 
przez to co mówiłem: zbudowanie nowego sposobu bycia człowiekiem starym i starzejącym się. Nie 
poprzez sztuczny, fałszywy i żałosny. Trzeba znaleźć suwerenny język dla tego coraz ważniejszego 
i coraz obszerniejszego na zachodzie doświadczenia. Po drugie, trzeba nam uruchomienia sił 
społecznych, gospodarczych i edukacyjnych, żeby tę starość włączyć w całość życia. Nie kształcić 
przedszkolanek, gdy są nam potrzebni geriatrzy. I jeszcze jedno: przestać ulegać pajdokracji. Za 
kultem młodości nie stoi coś niewinnego. Za tym stoi cały system gospodarczy, który z tego 
doskonale żyje: zwłaszcza mocno rozrywkowe media, przemysł turystyczny, medycyny plastycznej. 
Chociażby świat reklam. Znakomite są tam obrazy starości: łykniesz pigułę, przestanie cię łupać  
w krzyżu i będziesz hasał z wnuczkami, jak harcerzyk. A to gucio-mandolina, nieprawda. Wcale nie 
przestanie tak bardzo łupać, nie będziesz hasać. Zwłaszcza, że ci się nie chce. 
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