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Cóż to czytasz, mości książę? - słowa, słowa, słowa. 
Gdyby Hamlet był uczniem gorzowskiego liceum przy Przemysłowej,faktycznie mógłby udzielić takiej odpowiedzi 
doradcy ojca, Poloniuszowi.
Nieobeznany bowiem ze specyfiką tamtejszego języka, konsyliarz znalazłby w "słowach" Hamleta zagadkę godną swej 
przebiegłości - czym jednak byłby dramat bez jego intryg? Zyjąc współcześnie i mając niejakie pojęcie o 
nomenklaturze obowiązującej uczniów 2LO
,William Szekspir mógłby dla dobra fabuły kazać młodemu księciu odpowiedzieć w ów słynny, wymijający sposób...
Gorzowskie liceum Skłodowskiej to szkoła wyjątkowa nie tylko za sprawą systemu kursów, istnienia elektronicznego 
dziennika, specyficznej atmosfery, czy wysokiego poziomu nauczania. Każda z tych unikalnych cech kształtuje jednak 
sferę, której rzadko poświęcamy uwagę - język.
Słownictwo młodzieży rózni się zdecydowanie od mowy dorosłych. Uczninwie, którzy są w szkolnych murach pod 
opieką i w praktyce władzą personelu, usiłują oswajać rzeczywistość, nadając wielu jej elementom własne nazwy. 
Niekiedy mają one formę pieszczotliwych zdrobnień, bywa również,
że przyjmują postać zabójczo celnych charakterystyk niektórych, znanych powszechnie osób, prac, czy miejsc. Podobne 
żargony środowiskowe funkcjonują oczywiście w wielu szkołach. Gorzowska Dwójka słynie jednak ze swej "inności", 
znajdującej wyraz nie tylko w słownictwie "specjalistycznym",
ale także w czystości określeń, ich wolności od wulgarnych podtekstów, świadczącej (z pominięciem incydentalnych 
przypadków) o poziomie jej uczniów, ale czyniącej ich język mniej zrozumiałym. Jeżeli w ten obraz wkomponujemy 
fakt, iż podział na specjalizacje sprawia, że istnieją różne "podsystemy"
szkolnego języka, zrozumiałe tylko dla grupek "wtajemniczonych": historyków, biologów, fizyków, etc., zrozumieć 
można, dlaczego autorzy niniejszego słownika podjęli się zadania dokonania syntezy wiedzy o języku uczniów 2LO, z 
zamiarem zasypania przepaści nieporozumień między uczniami różnych
specjalizacji, a może nawet - niech będzie autorom wolno puścić wodze fantazji (i ambicji) - rozpropagować wiedzę o 
uczniowskiej mowie na zewnątrz. Słownik, kóry z satysfakcją prezentujemy, jest rezultatem kilkutygodniowej pracy, 
zainspirowanej przez Panią Profesor Agnieszkę Regulską, powstał na
podstawie ankiet, które staraliśmy się rozpowszechnić wśród uczniów różnych specjalizacji, zwłaszcza drugoklasistów, 
jako zaznajomionych dotychczas dobrze ze szkolnym językiem, a równocześnie wciąż go kreujących. Mamy nadzieję, 
że słownik stanie się przyczyną refleksji nad używanym w 2LO językiem,
pomoże w jego lepszym zrozumieniu, pozwalając zarazem uczniom lepiej pojąć wyjątkowość ich liceum, spojrzeć na 
siebie i szkołę z żartobliwym dystansem. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że publikacja nie ma na celu obrażania 
kogokolwiek, co może się zdarzyć, wbrew intencjom autorów, jako że jest ona wiernym odzwierciedleniem
funkcjonujących w szkole określeń i nazw. 
A zatem, uczyniwszy zadość autorskiemu obowiązkowi: "Więcej treści, mniej sztuki"!
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Wyrażenia związane z życiem szkoły :
A
Antologia-zbiór wierszy i tekstów używany zamiast podręczników na lekcjach języka polskiego
Artykuły-zadanie-specjalność prof.Musiała,opracowanie w 7 punktach artykułu na zadany temat,spędzające sen z 
powiek każdemu humaniście
B

Bal niepodległościowy-coroczny bal,organizowany w naszej szkole od osiemnastu lat z okazji rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę.
Blafek-kot należący do prof.Romualdy Malich,nieodłączny element kursów z nią,wspominany przez nią na każdej 
lekcji
C
Ciałko ''Pe''-amatorski zespół muzyczny,złożony z nauczycieli,występujący podczas P-22
''Ciężki sprawdzian..'' - każdy sprawdzian u prof.Janczewskiego
Czterdzieści procent-magiczna granica punktów,którą każdy chce przekroczyć,czasem dochodzi wręcz do zjawiska 
nazwanego przez nas ''kultem czterdziestu procent'',szczególnie na kursach historii i matematyki .
D
Degrengolada-
według prof.Bańdziaka powszechnie obecny chaos,nieporządek,nieład,stan charakteryzujący Polskę,zarówno 
bezpośrednio przed wyborem króla Poniatowskiego,jak i współcześnie
Diagnoza-największy sprawdzian z języka polskiego,występujący raz lub dwa razy w trymestrze,polegający na 
napisaniu pracy na zadany temat maturalny.Pisana zazwyczaj przez całą szkołę (podstawa) na dwóch pierwszych 
godzinach lekcyjnych. Występują również diagnozy z innych przedmiotów,np.matematyki,jednak nie są tak 
powszechne .



Dwa-dwa-trzy - kurs 223 z angielskiego
Dwunastu apostołów/wybrańców/narodów Izraeala/gwiazd - kurs historii rocznika '96 (patrz:elita)
Dwusetka-kurs rozszerzony
Dzień dobry bardzo-tradycyjne powitanie prof.Janczewskiego
E
Elita-
1.ogół uczniów Liceum Skłodowskiej
2.kurs historii rocznika '96 
Enka-nieusprawiedliwiona godzina,niewdzięczna i podła z powodu spychania jej posiadacza na sam koniec wyścigu o 
rejestrację
Esencja-według prof.Musiała - sedno sprawy,główny cel i sens każdej wypowiedzi na jego kursach,zarówno 
pisemnej,jak i ustnej.

F
Fajfa-szkolna dyskoteka mająca miejsce w czasie Licealiów (zobacz też:Licealia),której tematem przewodnim są lata 
sześćdziesiąte,siedemdziesiąte i osiemdziesiąte.Uczniowie przebierają się w stroje z wyżej wymienionych dekad i 
bawią w rytm przebojów nagranych w tamtym okresie. Nazwa odwołuje się do godziny rozpoczęcia imprezy,czyli 
siedemnastej (ang.five).
Fasolka-określenie mózgu,używane przez prof.Szymczaka
G
Geniusze i reszta-określenie uczniów,używane przez prof.Nowakowską
H
HiS-przedmiot ''historia i społeczeństwo''
K 
Kanciapa-miejsce urzędowania samorządu 2LO
Kantorek-miejsce składowania rekwizytów szkolnego kółka teatralnego
Koło teatralne-zespół artystów i oryginałów pod wodzą prof.AGH,który przygotowuje bardzo oryginalne i 
niepowtarzalne przedstawienia
Koniec trymestru-
1.czas,w którym trzymiesięczny tok nauki dobiega końca,towarzyszy mu powszechna panika przed niezdaniem z kursu 
lub poprawianiem ocen
2.mnóstwo sprawdzianów,nieprzespane noce,litry wylanych łez
3.niesamowity czas,który można porównać tylko z sesją na studiach
Kozia Wólka-
1.region symbolizujący największą biedę intelektualną,ciemnotę,niewykształcenie itp.,uosabia wszystko,czym gardzi 
prof.Musiał
2.miejsce,w którym znajduje się najgorszy,a zarazem najpopularniejszy uniwersytet w Polsce (a może i na świecie..)
Krówki-te cukierki przynosimy do szkoły wtedy,kiedy zadzwoni nam telefon na lekcji
Kuku-odgłos wydawany przez prof.Szymczaka,zastępujący upomnienie i oznaczający zwrócenie uwagi
Kurs-inaczej przedmiot lub liczba godzin z danego przedmiotu w trymestrze.Zazwyczaj ma podaną tematykę,np.kurs 
201z j.polskiego =polska gramatyka 
L
Lampka ''Frajer''-lampka należąca do prof.Nowakowskiej,włączana przez nią w momencie,gdy jakiś uczeń powie coś 
niezbyt mądrego,a także wtedy,kiedy uczniowie proszą o przełożenie sprawdzianu
Licealia-tydzień szkolnych imprez,odbywający się w styczniu lub lutym.Możemy wtedy uczestniczyć w takich 
atrakcjach jak Fajfa,wieczór poezji śpiewanej,Wściekła Nuta,Kabareton i wybory Belfra Roku
Lochy-
piwnica i wszystkie pomieszczenia znajdujące się w niej

Ł
Łącznik-korytarz łączący obie części szkoły,miejsce w którym dzieją się rzeczy,o których się filozofom nie śniło..
M
Maria-wielka patronka,wokół której kręci się magia szkoły,dała światu rad i polon,a piękniejszej jego części prawo 
jazdy i tytuły naukowe. Jej popiersie stoi obok sekretariatu szkoły.
Matka Systemu-określenie Pani Dyrektor Grażyny Szczepańskiej,która ma nieograniczoną moc rozporządzania SAD-
em,a co za tym idzie,naszym losem na Przemysłowej

N
Nowa część-część szkoły,w której mieszczą się gabinety językowe
O
od mamuta do Bieruta-sposób uczenia się,jaki zaleca nam prof.Bandziak (''od początku do końca'')
Okienko-przerwa pomiędzy lekcjami,występująca zamiast jakiejś lekcji w planie.Uczniowie uciekają wtedy do Nova 
Park lub innego obiektu gastronomicznego



Olimpijczycy-półbogowie (do czasu)
Opiekun olimpijski-nauczyciel przygotowujący danego ucznia do olimpiady.Słowo ''opiekun'' idealnie oddaje 
funkcję,jaką często pełnią owi nauczyciele-olimpijczycy spędzają z nimi większość czasu przed konkursem,ucząc się,a 
bywa że i dyskutując na różne,poważne i mniej poważne tematy.
P
P-22-wielkie święto ku czci systemu szkoły.Nazwa odwołuje się zarówno do adresu szkoły (Przemysłowa 22),jak i 
ulubionej książki  Prof.Szymczaka-'Paragrafu 22'.W czasie P22 odbywa się mecz rugby między chłopakami z klasy 
trzeciej i drugiej. Inną wyczekiwaną atrakcją jest zwykle występ Ciałka Pe-zespołu,w którym występują nasi 
nauczyciele
Pan Ksero-pan obsługujący ksero,każdy go zna i często coś kseruje,nikt jednak nie wie,jak się nazywa. Człowiek,który 
eroza drobną opłatą (30 gr) powiela dokumenty.
Plan ostateczny-plan wychodzący,kiedy wszyscy się zarejestrują,w którym nie wprowadza się już poprawek
Plan wymarzony-każdy układa,mało kto otrzymuje
Plusominus-legendarny znak matematyczny prof.Musiała,uczeń dostaje go,kiedy przesiedział pół dnia nad zadaniem 
domowym,jednak nie spełnia ono wymagań nauczyciela. Legendą owiany jest również sposób przeliczania 
plusominusów na faktyczne punkty.Mówi się,iż zna go jedynia prof.Musiał,jednak i to poddawane jest w wątpliwość..
Połówka-kurs połówkowy,zajmujący jedynie połowę wyznaczonego czasu,czyli trzydzieści godzin
Postmodernizm-według księdza Grzegorza,epoka,w której żyjemy.Pogardliwe określenie naszych czasów,służące do 
wyrażenia dezaprobaty i oburzenia dzisiejszym stylem życia.Często występuje jako epitet,np.w zestawieniu 
''postmodernistyczne konkubinaty''.
Problemówka-koszmar każdego humanisty,sprawdzian z historii polegający na dłuższej wypowiedzi na zadany temat
Punkty-odpowiednik ocen,służą do określania umiejętności ucznia w danej kwestii

R
R-ka-rozszerzenie z danego przedmiotu,kurs oznaczony liczbą ''2'' z przodu (zobacz także : dwusetka)
Radiowęzeł-miejsce na najwyższym piętrze szkoły,które umila nam przerwy,puszczając piosenki
Rejestracja-zapisy na kursy,ustalanie swojego planu lekcji na SADzie
Rekreacje-zajęcia zastępujące wf,obowiązkowe,często pozalekcyjne i zabierające cenny czas maturzystom
S
SAD-System Administracji Dziennikami,najważniejszy serwis internetowy w życiu każdego ucznia Przemysłowej,od 
niego zależy zarówno to,na jakie kursy się zapiszemy,jak i to,w jakiej kolejności będziemy się na nie zapisywać.
Specjalizacja-zbiór przedmiotów rozszerzonych
Synteza-sprawdzian z języka polskiego
T
Testówka-końcowy sprawdzian z historii,obejmujący materiał z całego kursu,często ważący o losach naszej oceny 
końcowej
Trymestr-1/3 roku szkolnego,odpowiednik semestru w innych szkołach
Trzysetka-kurs przygotowujący do matury
Tydzień żebraka-ostatni tydzień trymestru,w czasie którego uczniowie błagają nauczycieli o poprawę na wyższe oceny
U
Układanie planu-odwieczny problem uczniów w wybieraniu kursów
Urlop olimpijski-tydzień przed olimpiadą/konkursem przedmiotowym,w czasie którego olimpijczyk jest zwolniony z 
wszystkich lekcji
W
Wściekła Nuta-coroczny koncert zespołów rockowych z naszej szkoły i nie tylko,odbywający się w środę podczas 
Licealiów
Wybory (od 3 do 5)-świadomie (lub też nie) wybrane przez uczniów kursy związane z chęcią odpoczynku lub zgodne 
z zainteresowaniami
Z
Zapychacz planu-przedmiot (kurs),którego nie chcemy,ale musimy mieć w planie,bo nie mieliśmy innej możliwości 
podczas rejestracji
Zero bez możliwości poprawy-słynna groźba prof.Janczewskiego
Zerówka-lekcja zerowa,odbywająca się o godzinie 7.30,czas popraw i zaliczeń
Ż
Żółw Bogdan-żółw,ew.żółwica,mieszkający w gab.prof.Zmyślonego i prof.Szczepańskiej
Ź
Źródłówka-sprawdzian z historii,polegający na odpowiadaniu na pytania w oparciu o tekst źródłówy


