
Był Złoty Jęzor!!!! 

 

Dobrych parę lat temu siedzieliśmy z kolegą na ławeczce  i drapaliśmy się w głowę. Zastanawialiśmy 

się: jaki powinien być idealny uczeń, którego chcemy wypuścić z naszej szkoły. Pomyśleliśmy: słabą 

stroną naszych polityków jest umiejętność przemawiania. Niewielu potrafi to robić. Więc może my 

powinniśmy uczyć naszych uczniów występować przed publicznością i wygłaszać  własne teksty. Tak 

narodził się pomysł  Złotego Jęzora. 

W tym roku odbyła się już 8 edycja. Najpierw wszyscy uczniowie od klas czwartych po szóste – na 

poziomie klasowym pocili się i troili. Dobrych występów było sporo. Największym sukcesem jest, jak 

podoba się koleżankom i kolegom z klasy.  Wielu się udało. Do finału mogły przejść jedynie 3 osoby z 

każdej klasy. Klasy czwarte zwyczajowo mają skromniejszą reprezentację. 

 

No i wreszcie 21 listopada. Dom kultury Ursynów. Miejsce nietuzinkowe – teatralna scena z 

reflektorami. Występuje 16 finalistów. Występujący próbują przekonać publiczność, że kartofel  to 

znakomity kandydat w zbliżających się wyborach. Wykrzykują: Ziemniak na prezydenta!!!  

Inni  ekscytują się wyglądem mrówki pozbawionej majtek. W swoich trzyminutowych wstępach, 

tłumaczą, dlaczego mrówki nie noszą bielizny. 

Wyobraźnię naszych mówców bardzo rozbudziła wizja meczu finałowego Euro 2012 – słyszymy 

rodzące się talenty przyszłych komentatorów sportowych. 

Imprezę prowadzi dwoje uroczych konferansjerów – Olga Lenartowicz i Łukasz Kremky, którzy z 

dużym wyczuciem wprowadzają nas w Złotego Jęzora i elegancko zapowiadają. 

 

Jury w damsko męskim składzie: Marta Dudzińska, Krzysztof Chlipalski i Staszek Dutka – ocenia, 

wskazuje mocne strony występu i udziela  wskazówek na przyszłość. 

Jury wydaje werdykt.  

I miejsce: Zosia Piontek z 6B – za znakomity serwis informacyjny zatytułowany Wiele hałasu o nic, 

Zośka była tak ekspresyjna, że jej ręce wypadały poza ekran telewizora. 

 

II miejsce: Kajtek Chlipalski z 5A – za świetnie zrymowaną opowieść o goliźnie mrówek 

 

III miejsce exquo : Jan Kiliański z 6A– który, jak na  polityka przystało, rozdawał publiczności 

ziemniaki wyborcze i … 

 Natalia Neuber z 5A. Natka stworzyła sugestywną postać mrówki, a jej przemowa była jak mrówczy 

taniec na scenie 



 

Przyznaliśmy wyróżnienia: dla Zosi Stachnik, Kuby Jankowskiego i Karoliny Kotłowskiej.  

Chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Po naszym werdykcie, grupka publiczności interweniowała u 

jurorów, że nie nagrodziliśmy za świetny występ Marcina Jakoniuka z 6A.  Dlatego post faktum 

Marcin zostaje tu wymieniony jako ten, kogo nie pokochało jury, ale pokochała  publiczność. 

 

Gratuluję wszystkim, którzy wystąpili, bo tak naprawdę wszyscy finaliści są Zwycięzcami. 

 Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia na Złotym Jęzorze 2012  

                                                                                                                                           Staszek Dutka 


