
Komentarze do mojego komentarza

Włodzisław Kuzitowicz - Generalnie słuszne. Tylko po co takim językiem, Panie Profesorze od 
"polaka". Chyba nie to miał na myśli "czwarty wieszcz", gdy pisał: "Odpowiednie rzeczy dać 
słowo"... Bo chyba nie posłużył się pan tą "konwencją", aby dotrzeć do swoich uczniów? I 
uczennic?...

Ewa Erlend -  Kraj tonie, a pan że chodnik krzywy ?

Ida Borejko -  to co pan pisze, to didaskalia, te twarde słowa dają rzeczy odpowiednią moc ? ? ? są 
sytuacje, kiedy inaczej się nie da.

Bogusław Olejniczak - to trafne słowa właśnie, oddają prawdę nastrojów. Możemy być wkurwieni.
A do uczniów mozna isc po korepetycje ze słownictwa. Niech żyje hipokryzja

Mirosław Geściak - a może inne słowa już do ludzi nie docierają ? Mówisz kulturalnie to jesteś 
lekceważony jak nauczyciele ..

Agnieszka Mark -  język prawidłowy. Właśnie po to, żeby dotarło do tych, którzy nie widzą 
problemu

Anna Czerwińska - ale ileż można, przez 5 lat "odpowiednie rzeczy dać słowo" było, nadal mamy 
ich glaskac po główkach, prosić na kolanach i bić brawo? Rozpieprzają Nam kraj, niszczą wszystko
czego się dotkną tu już nie ma miejsca na ochy i achy, trzeba ta sama metoda jaką oni nas.

Włodzisław Kuzitowicz - Oto signum temporis... Już nie jesteśmy zdegustowani, wyprowadzeni z 
równowagi, zdenerwowani, a KONIECZNIE wkurwieni.

Wanda Sitarz - Proszę postudiowac tych od "polaka" - profesorów Bralczyka, Miodka i innych, wg
których słów takich nie należy Nadużywać, ale one już są i oznaczają często stan emocjonalny 
mówiącego, a nie przerywnik, jak to na ulicy. Sama mimo wieku i dbałości o język używam raz na 
rok takiego środka wyrazu. Świat się zmienia.

Wanda Sitarz Włodzisław Kuzitowicz - Brawo! ?

Witold Blady - tak, tak trzeba. Dopiero to są adekwatne słowa

Katarzyna Gałuszka - A wczesnij zylismy w kraju mlekiem i miodem plynacym?? ????wszystko 
rozpierdolil Pis ...a zylo sie tak pieknie i bajecznie ???



Bogusław Olejniczak - takim to byłem w 2016,17 roku kiedy likwidowano dorobek mojego życia 
zawodowego. Teraz kiedy deptana jest moja Ojczyzna to jestem wkurwiony. TO JESZCZE ZA 
MAŁO?

Bogusław Olejniczak - a następny stan w który wejdziesz i ja i Ty to będzie już tylko obojętność ??

Zbigniew Malarz - Słowa są tu jak najbardziej adekwatne do rzeczy. Rządzi nami banda 
zdemoralizowanych sk... synów, przy pomocy bandy onanistów w sukienkach, koronkach i 
pierścionkach. Nie ma powodu nie nazywać rzeczy po imieniu

Teresa Marciniak - Choć języka "tak mocnego" nie popieram, to doskonale ten "wk.. w " 
rozumiem! Daliśmy się otumanić, omotać i mamy tego konsekwencje! A to dopiero początek! ???

Andrzej Kaczanowski - przekaz musi być adekwatny do poziomu perceptora zbiorowego. Taka 
średnia przyswajalne. Ha ha

Maria Labentowicz  - znawco! Jak "cytat" ma się do oryginału? W uchu ci nie zaskrzypiało?

Izabela Izabela -  niestety, czasem trzeba cos wypowiedziec w dosadny sposob, zeby zaznaczyc 
range problemu

Andrzej Czarnecki -  bo plebs inaczej nie zrozumie
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