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z życia czackiego
Od KoZy słów kilka
Po
bardzo
nieudanym
numerze
październikowolistopadowym oddajemy w Wasze
ręce kolejny, grudniowy już, numer
Czadka. Mam nadzieję, że tym
razem
będziecie
bardziej
zadowoleni z naszej pracy.
Zresztą, może i my w końcu
będziemy
usatysfakcjonowani
efektem końcowym. W tym
miesiącu jest „szkolnie” – robimy,
co możemy, by zredukować
recenzje
do
niezbędnego
minimum. Jedyny problem to niewystarczająca, niestety,
ilość tematów, związanych z Czackim. Teraz przynajmniej
mieliśmy (mamy) Festiwal, a co będzie za miesiąc? Oby
nie kolejny szkolny sezon ogórkowy...
Mamy też w planach radykalną zmianę, jeśli chodzi o
dystrybucję Czadka. Co to będzie, jeszcze nie mogę
ujawnić, gdyż nie chcę rzucać słów na wiatr. Jeśli jednak
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dla nikogo nie
zabraknie numerów.
Nie jest to jednak jedyna modernizacja, jaką
szykujemy. Stopniowo, wraz z kolejnymi odsłonami
Czadka, będą wprowadzane stałe rubryki. Zapewne
przekształci się również layout, ale to już zależy jedynie
od wytrwałości i pomysłowości redaktorów technicznych.
Jako że to już ostatni numer przed świętami,
chciałbym w imieniu całej redakcji życzyć Wam udanych
świąt Bożego Narodzenia i niezapomnianego, tłocznego,
spędzonego w gronie przyjaciół Sylwestra! Przede
wszystkim odpocznijcie sobie i wyluzujcie. A co po
świętach? Byle do Stożka... ;-)
Z ostatniej chwili: w piątkowym wydaniu Gazety
Wyborczej (02.12.2005) został zamieszczony artykuł, w
którym sporo miejsca przeznaczono dla nas, redaktorów
Czadka, i naszej pracy. Oby tak dalej! :-)
KoZa

Untitled
Licealiści zastanawiają się
nad sensem życia. Ba, niektórzy
rozpaczliwie go poszukują. Gdy
znajdą coś, czego można się
złapać,
trzymają
kurczowo.
Obserwuję ich codziennie i
ostatnio złapałam się na tym, że
dzielę ich według poszczególnych
kategorii.
„Pseudointelektualiści”.
Cytują słowa, których zazwyczaj
nie rozumieją. Sposób wysławiania zaprogramowali w
taki sposób, by w każdym zdaniu znalazło się co
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najmniej jedno wyrażenie złożone z ponad trzech sylab.
Idealizują swoje uczucia i przeżycia. A ich ego?
Kilimandżaro! Jestem mądrzejszy od rówieśników, wiem
więcej niż oni i zazwyczaj mam rację. Jeśli mnie nie
„trawisz”, to znaczy, że nie rozumiesz, a jeśli nie
rozumiesz – jesteś głupi i niedojrzały. Ewentualnie mi
czegoś zazdrościsz. Ale ja nie będę się zmieniać dla
świata, to świat zmieni się dla mnie! (Albo jeszcze gorzej:
ja zmienię świat!)
Pierwsze dni, jakie spędziłam w Czackim, były
piękne. Oczarowały mnie. Oczarowały Szkołą i jej
atmosferą, nową klasą, nowymi znajomymi i
nauczycielami. (Niewiele się to do tej pory zmieniło).
Jednak jest coś, co zawsze na chwilę psuło mi
nastrój. Jedno, jedyne pytanie. „Ile miałaś punktów..?”
Przepraszam, ale czy to ważne? 164. Och, a ty wygrałeś
olimpiadę. Och, czy to znaczy, że nie jestem dla ciebie
dość dobra? Och, to straszne. OCH.
Chwilami czułam się po prostu głupia. Koledzy i
koleżanki z klasy znali odpowiedź na większość pytań
nauczyciela, często rzucali słowami, których nigdy nie
znałam lub nie rozumiałam. Pytałam więc grzecznie: „Co
to znaczy?”. A odpowiedź brzmiała czasem: „Jak to?!
NIE WIESZ?!” No cóż, nie wiedziałam…
Kilka dni po powrocie z wycieczki integracyjnej
trafiłam do szpitala. Zamknęli mnie tam na tydzień.
Muszę tu wspomnieć o wspaniałomyślności mojej klasy:
wszyscy ci, którzy mogli, przyjechali i dodali otuchy w tej
trudnej dla mnie chwili.
Po powrocie byłam przerażona. Po pierwsze,
ogromem zaległości, po drugie, zachowaniem niektórych
ludzi. To była końcówka września, każdy zdążył się na
swój sposób „rozkręcić”. Większość zdążyła również
„przestawić się” z wakacyjnego trybu życia na tryb
szkolny. Radzili sobie. Bez problemu.
A ja pisałam sprawdziany z 38-stopniową gorączką i
na historii, łacinie, a przede wszystkim na francuskim,
siedziałam jak na tureckich kazaniach. Nie narzekałam,
nadrabiałam zaległości, ale było ciężko. Czasem, w
chwilach zwątpienia, po prostu zaczynałam płakać.
A pseudointelektualiści podchodzili do mnie wtedy i
mówili: „Przestań się nad sobą użalać, to wszystko jest
łatwe! Liceum to nie wyścig szczurów!”. Po czym, po
przerwie… ścigali się między sobą. Każdy na swój
sposób.
Boję
się
pseudointelektualistów.
Pseudointelektualistów, którzy rodzą się w ludziach wokół mnie.
Pseudointelektualistki, która chce zrodzić się we mnie.
Dlatego chciałabym się zwrócić (głównie) do
uczniów pierwszych klas: to, że jesteśmy w Czackim,
wcale nie znaczy, że już jesteśmy mądrzy albo
„niewiadomojacy”.
Mały apel Małej Fifi o odrobinę samokrytyki! Wokół
nas są ludzie! Nie głupsi, może nawet mądrzejsi? Ludzie!
Żyjmy z nimi, a nie nad! nimi.
Każdemu z nas zdarza się wywyższać, ale…
spróbujmy zadbać o to, żeby robić to jak najrzadziej.
Jeśli jesteś Kimś, inni to dostrzegą. Ty też ich dostrzeż.
Mała

z życia czackiego
Koszmar minionego
poranka
Ledwie wstąpiła w ciemność, wszechobecne zimno
wpełzło pomiędzy warstwy jej odzieży. Gdzieś za nią z
głuchym trzaskiem zamknęły się drzwi. Poprawiła ramiona
plecaka i zaczęła przedzierać się przez gęstą, lepką mgłę.
W surrealistycznej szarości majaczyły mdłe światełka
latarni. Od czasu do czasu mijała innych przechodniów,
wyłaniających się jak cienie elizejskie z mgły na chwileczkę,
by niemalże natychmiast zniknąć w niej z powrotem. Po
kilku chwilach dotarła do niewielkiej wiaty. Wiedziała
jednak, że prawdziwe wyzwanie dopiero przed nią....
Czy powyższy opis nie wydaje Ci się cokolwiek
znajomy? Nic dziwnego, najprawdopodobniej przeżywasz
coś łudząco podobnego przynajmniej kilka razy w tygodniu,
podążając rano do szkoły.
Ponieważ zarówno placówki
edukacyjne, jak i większość zakładów
pracy, rozpoczynają działalność o
mniej więcej tej samej godzinie,
autobusy/tramwaje/metro są na tyle
przeładowane,
że
walka
o
przetrwanie zaczyna się już na
przystanku. Nawet stosunkowo blisko
stacji początkowej każdy centymetr
sześcienny miejsca jest na wagę
złota, a ponieważ, jak wiadomo w
tego typu przypadkach, kto pierwszy ten lepszy, większość podróżnych
rezygnuje ze schronienia pod wiatą,
zamiast tego nerwowo wypatrując
upragnionego pojazdu. Często też
zdarza się obserwować kolejki,
ustawiające się na „przewidywanej
wysokości” drzwi, jeszcze nim
autobus
przyjedzie.
Dobrym
pomysłem
jest
„obstawianie”
pierwszych drzwi, gdyż nimi prawie
nigdy nikt nie wysiada i można w ten sposób uzyskać
przewagę czasu nad konkurencją. Następnie należy
wykonać zgrabny desant i błyskawicznie ocenić sytuację.
Jeśli są wolne miejsca, to, oczywiście, rozsądnie
byłoby usiąść i to jak najszybciej. Słyszałam nawet o
technice zajmowania krzesełka poprzez rzucenie na nie
plecaka jeszcze w momencie wchodzenia. Jest to o tyle
ryzykowne, że po pierwsze można nie trafić, po drugie zaś
metoda ta nie daje możliwości oceny dostępnych opcji.
Hierarchizację tę należy przeprowadzić, biorąc pod uwagę
osobiste potrzeby, jak na przykład długość drogi (na dwa
przystanki nie należy siadać zbyt daleko od drzwi, bo zaraz
i tak trzeba się będzie przepychać z powrotem) czy też
niską tolerancję na podróżowanie tyłem do kierunku jazdy.
Na całą tę ocenę oraz dokonanie wyboru mamy około
dziesięciu sekund; po tym czasie najczęściej nie ma już w
czym wybierać.
Oczywiście, miejsce siedzące można zdobyć również
w trakcie drogi. „Polowanie” składa się z dwóch faz.
Pierwszą, jest obserwacja i poszukiwanie wśród osób

siedzących takich gestów jak zapinanie płaszcza, chowanie
książki do torby czy też zakładanie czapki. Gdy już
wypatrzy się takiego potencjalnego „wysiadającego”, należy
zbliżyć się (subtelnie, by nie zaalarmować innych
„łowców”), a następnie zająć pozycję, umożliwiającą
przejęcie miejsca zaraz po jego zwolnieniu. Popularny jest
także „gest posiadania”, polegający na znaczącym
położeniu dłoni na oparciu krzesła, z jednoczesnym
ustawieniem się pomiędzy nim a resztą autobusu.
Prawdziwymi mistrzyniami we wszelkich tego typu
sztuczkach są tak zwane „babcie autobusowe”’ – wbrew
pozorom „babcią” może zostać każdy; niedawno widziałam
chłopca w młodszym wieku szkolnym, z prawdziwą
maestrią manewrującego w tłumie aż do upragnionego
siedzenia. „Babcie” różnią się od zwykłych podróżnych tym,
że poza typowymi technikami stosują także nieczyste
zagrania, takie jak na przykład niezwykle agresywne
przepychanie się czy też stanie nad siedzącym z
jednoczesnych poszturchiwaniem go torbami lub końcem
parasola. Na dłuższą metę trudno to wytrzymać,
nieszczęśnik decyduje się więc na
stanie, zaś zadowolona „babcia”
zajmuje miejsce. Zdarzało mi się
obserwować jednostki, traktujące
to jak rywalizację sportową do
tego stopnia, że wcale nie
zdziwiłoby mnie, gdyby zdobyte
miejsce porzuciły tylko po to, by
móc zawalczyć o nowe.
Jeśli padniemy ofiarą „babci
autobusowej” lub po prostu
zabraknie nam refleksu, musimy
znać
podstawowe
zasady
przetrwania w tłumie. Istotną
kwestią jest tu plecak, a
konkretnie pytanie: „zdejmować,
czy nie zdejmować?”. Z jednej
strony wygoda i widmo kradzieży,
z drugiej, nie sposób trzymać go
zbyt długo w ręku, a postawienie
na ziemi nieodwołalnie skończy
się zadeptaniem. Tłok w autobusie jest z reguły w ciągłym
ruchu i występują w nim swoiste prądy. Dlatego należy
bardzo uważać, by nie dać się wepchnąć w jakiś kąt, a jeśli
już do tego dojdzie, zacząć się z niego wydobywać
odpowiednio wcześnie, przed docelowym przystankiem.
Jeśli nie chcemy dać się porwać, można zakotwiczyć się o
jakąś rurę, najlepiej bez kasownika, gdyż te są niezwykle
kanciaste.
Nawet przy perfekcyjnym opanowaniu wszystkich tych
reguł i technik nie możemy nic poradzić na ciasnotę, kant
czyjejś teczki, boleśnie wbijający się w łydkę, mroczne
widmo kieszonkowców, smród i duchotę. Jakże cudownie
jest się w końcu dopchać do wyjścia, odetchnąć świeżym
powietrzem i podążyć do naszej kochanej, czystej i
przestronnej Szkoły, gdzie na każdego czeka siedząca
miejscówka...
Tsuli
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Festiwal!
Co to będzie?
Siedzę na nieoficjalnej próbie naszej sztuki klasowej i
denerwuję
się,
nie
ukrywam.
Każdy
z
nas,
pierwszoklasistów, słyszał wiele o Festiwalu, w końcu nie
spadliśmy z księżyca - ale jak naprawdę będzie, tego
dowiemy się dopiero, kiedy nadejdzie wyczekiwany tydzień
festiwalowy. Bo podobno chodzi o atmosferę. A atmosfery
nie da się przecież opowiedzieć, trzeba ją poczuć.
Nabór do siedmiu sekcji, pisanie scenariuszy
oświetleniowych i akustycznych, wybór reżyserów, castingi
aktorów, logo, własny jingiel, Gazeta Festiwalowa, czy w
końcu harmonogram prób - wszystkie te słowa,
wypowiadane w koło z niezwykłą częstotliwością już na
dwa miesiące przed wydarzeniem, każą mi sądzić, iż
czekający nas Festiwal będzie prezentował naprawdę
wysoki, jak na imprezę szkolną, poziom. Muszę przyznać,
że pomysł jest imponujący, zważywszy na fakt, że za całą
organizację w większości odpowiedzialni są uczniowie...
Tak więc przejmujemy się, staramy i, co znamienne,
nawet osoby, szczycące się łatką „Wiecznych Olewaczy
Wszystkiego”, chętnie uczestniczą w próbach. Z moich
przedfestiwalowych obserwacji wynika, co jest równie
zabawne, jak i oczywiste, że większość klas jest wielce
ciekawa, jak innym idą przygotowania, i ta sama większość
skrzętnie ukrywa własne postępy, aby zachować wokół
swej sztuki jak najgęstszy obłok tajemniczości. W sumie nic
dziwnego, w końcu istotnym elementem, mobilizującym
wszystkich Czackiewiczów pod koniec listopada, jest
rywalizacja. I jestem pewna, że FT będzie ważnym
wydarzeniem, a jego poziom będzie piął się w górę tak
długo, jak długo będzie istnieć owa zbawienna rywalizacja,
stworzona przez ambicje licealistów.
Specyficzna
atmosfera,
jaka
panuje
podczas
przygotowań do imprezy, spowodowana między innymi

wyżej
wymienionymi
czynnikami,
jest
źródłem
niecodziennych sytuacji, np. rozmów. Model krótkiej
przedfestiwalowej rozmowy między uczniami różnych klas
przyszedł mi do głowy, kiedy ktoś z Ic spytał mnie: „Jak tam
wasza sztuka?”...:
X: Jak wasza sztuka? (myśli: Jak wasza sztuka?)
Y: Hmm... całkiem nieźle, mamy dużo prób, a jak u
was? (Fatalnie, prób jest stanowczo za mało, u was pewnie
nie lepiej...)
X: U nas też świetnie, wszystko w sumie gotowe, tylko
zostały nam jakieś drobnostki do oszlifowania. (Tylko jakieś
drobnostki są zrobione i chyba się generalnie nie
wyrobimy).
Y: To wspaniale... Życzę wam powodzenia! (No, no...
Czy tak świetnie, to jeszcze zobaczymy na festiwalu!)
X: I nawzajem! Udanych prób! (Nawzajem! Ale
możecie nie robić prób, bo i tak w tym roku zgarniamy
pierwszą nagrodę!)1.
To, co już znamy, to przygotowania do FT: wyrozumiali
reżyserzy, rwący włosy z głowy, Sekretariat, wołający o
dostarczenie scenariuszy, aktorzy, bijący się o role... To już
przeżyliśmy i o tym możemy opowiadać innym, tak jak inni
opowiadali nam. Ale nikt i tak do końca nie zrozumie,
dopóki nie znajdzie się w Czackim w trzecim tygodniu
listopada. A jeśli chodzi o sam Festiwal, cóż, mam nadzieję,
że spełni on oczekiwania moje i innych świeżo upieczonych
Czackiewiczów oraz że my spełnimy oczekiwania reszty,
wyznaczone przez osiemnastoletnią już tradycję.
marceli

Dialog bardzo
luźny...
...czyli Festiwal i klasy trzecie
Jako niezaangażowane w żadną sekcję, a przez to
nietworzące „zaplecza” Festiwalu Teatralnego, publikujemy
nasze rozważania z zaznaczeniem, że są to luźne
przemyślenia dwóch „dziewczyn z widowni”.
ALA: Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Teatralny w
Czackim. Już po raz osiemnasty uczniowie mają szansę
olśnić wszystkich swoim talentem aktorskim, reżyserskim,
plastycznym czy pisarskim.
Wszystkie przedstawienia tegorocznego Festynu są dla
mnie wielką zagadką, więc mogę puścić wodze fantazji i
swobodnie oczekiwać zbliżającego się święta teatru w
naszej Szkole.
Poziom przedstawień w poprzednich latach jaki był,
każdy widział. Są sztuki dobre, nawet świetne, które zostają
na długo w pamięci widzów i bywają wielokrotnie
nagradzane przez jury. Lecz co z całą resztą? Skromnie
1

Myślę, że delikatna zawiść jest absolutnie wybaczalna,
zważywszy stres, jaki panuje w tych ciężkich czasach w
Szkole...
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licząc, sztuk na Festiwalu jest piętnaście. Corocznie zdarzają
się dwie, trzy „perełki”, o których najczęściej jest mowa w
dyskusjach między uczniami, na łamach „Gazety
Festiwalowej” – w samych superlatywach. Zdarzają się
sztuki kontrowersyjne. Te z kolei potrafią skutecznie podzielić
społeczność szkolną i wprowadzić, tak nieodpowiednią dla
Festiwalu, atmosferę złości, wrogości i wzajemnych pretensji.
Pozostałe zaś sztuki po prostu giną w mrokach historii
Szkoły. Niczym niezaskakujące, takie zwyczajne... Marzy mi
się, żeby XVIII Festiwal Teatralny był na innym, wyższym
poziomie. Jeżeli stawiamy na humor, to inteligentny; jeżeli
podejmujemy trudniejszy temat , to bez patosu,
przynudzania i zbytnich kontrowersji. Tak, jak przystało na
wkraczający w dorosłość Festiwal.
KATIA:
Właśnie… W dorosłość… Po dorosłym
Festiwalu można by spodziewać się także dorosłych
odbiorców. Takich, którzy naprawdę starają się zrozumieć
przekaz sztuki, obejrzą, przemyślą, wyrażą jakąś
konstruktywną opinię… Nie potraktują FT tylko jako zabawę,
czas na „wyluzowanie się”, ale także jako pewną
intelektualną
stymulację.
No,
może
bez
przeintelektualizowanych
dywagacji…
ale
nieco
zastanowienia, oddania się sztuce, refleksji, chyba dobrze
zrobi festiwalowej atmosferze.
ALA: Tak właśnie widzę tegoroczny Festiwal. Jak będą
wyglądać te cztery najbardziej zakręcone dni w roku? To
zależy od wszystkich. Cały Czacki bierze za to
odpowiedzialność.
KATIA: Cóż… Przede wszystkim mam nadzieję, że to
naprawdę będą dni zakręcone. Pozytywnie zakręcone. Choć
wydaje mi się, że wśród uczniów da się wyczuć pewną
obawę przed powtórzeniem takiej afery, jak z „Niektórymi
gatunkami dziewic”. Dlatego może nie tyle oczekuję, ile
spodziewam się pewnej rezerwy, pewnej „szkolnej”
poprawności… Mam jednak nadzieję, że żadna klasa nie
będzie czuła się jakoś ograniczona tymi niepisanymi i
narzuconymi w zeszłym roku normami. Staram się jednak
patrzeć w tę bliską przyszłość optymistycznie i mam
nadzieję, że staranny i przemyślany dobór sztuk zaowocuje
kilkoma naprawdę dobrymi „perełkami”, no i że naprawdę
poczujemy słynny festiwalowy „napływ pozytywnych fal”…
ALA: Jednym słowem - postarajmy się, by osiemnaste
urodziny Festiwalu były najlepszą imprezą w mieście.
Ala & Katia

Nie zapomnij o pamięci
Klasówek coraz więcej, przygotowania do Festiwalu
Teatralnego nie ustają... Co łączy te dwie rzeczy: Czacki i...
pamięć?! Do większości klasówek wiedzę po prostu musimy
wkuć, a tekst roli też sam do głowy nie wejdzie. Nie wiem, jak
Wy, ale ja, kiedy mam tyle na głowie, zaczynam zapominać
o najbardziej oczywistych rzeczach. Jest jednak sposób, by
choć trochę odciążyć nasz biedny mózg, a kluczem jest
zdanie: pamięć pamięci nierówna... Wcale nie chodzi mi o to,
że ktoś ma lepszą, a ktoś gorszą pamięć. Może po prostu
jedni używają jej lepiej, a inni gorzej? Najważniejsze to
wiedzieć, że istnieje kilka rodzajów pamięci i który rodzaj
kiedy wykorzystać, by się nie przemęczyć.

Po pierwsze - pamięć sensoryczna .Trwa tylko 1s. i
działa np. podczas ściągania. Tak, do tego też jest potrzebne
zapamiętywanie informacji! Bo przecież w ciągu tego ułamka
sekundy, kiedy przepisujemy odpowiedź, musimy na chwilę
„przechować” tę informację. Teoretycznie, po tej sekundzie,
wszystkie wiadomości uciekają, ja jednak się z tym nie
zgadzam... W każdym razie, nawet kiedy nic nie umiemy, to i
tak używamy pamięci.
Po drugie, pamięć krótkotrwała. Używamy jej, gdy tuż
przed lekcją lub przed dużą klasówką wkujemy naraz wiele
informacji, czyli metoda 3z, tzn. zakuć, zdać, zapomnieć. I
tak też jest z biologicznego punktu widzenia - po kilku
godzinach wszystkie informacje wyparowują, ale i ta metoda
sprawdza się do nauki nielubianych przedmiotów.
Następna
jest
pamięć
epizodyczna,
czyli
zapamiętywanie faktów. Wiedzę możemy skojarzyć np. ze
śmiesznym powiedzonkiem nauczyciela. I jest łatwo, szybko
i przyjemnie... Np. jak zapamiętać, jak rozwiązywać zadania
z podwójnymi wektorami? Zacytuję p. prof. Pohoreckiego:
kot w worku i jeszcze jednym worku, to nie jest to samo co
kot w worku, bo jesteśmy o
worek do przodu. I co? Od
razu pamiętamy i to na
długo...
Ucząc się angielskiego
czy
innego
języka,
wykorzystujemy
pamięć
semantyczną,
która
odpowiada za znajomość
znaczenia słów. Ten rodzaj
pamięci jest niezbędny do
normalnego funkcjonowania,
no bo jakby to było, gdybyśmy
w ogóle nie mówili?! Kiedy
dodamy do tego jeszcze brak
pamięci niedeklaratywnej, to
już prawie staniemy się
roślinami albo i gorzej...
Pamięć niedeklaratywna
pozwala
na
zdobywanie
umiejętności ruchowych i
„trwa” bardzo długo. To
właśnie dlatego, nawet po wielu latach, wciąż pamiętamy, jak
jeździ się konno czy na łyżwach.
Za najdłuższe przechowywanie informacji odpowiada
pamięć długotrwała, która polega na zachodzeniu zmian
morfologiczno-chemicznych w mózgu, a więc to już
poważniejsza sprawa. To ta wiedza, którą mamy w jednym
palcu i możemy ją wyrecytować o północy. Ta pamięć
utrwala się poprzez codzienne powtarzanie, dlatego np.
pacierz znamy na wyrywki. A poza tym każdy nauczyciel
chce, aby wiedza z jego lekcji znalazła się w pamięci
długotrwałej. To elitarne miejsce. Polecam ten typ pamięci do
nauki tekstu aktorskiego na Festiwal, choć czasu już mało...
Sami widzicie, ile jest tych rodzajów pamięci i każdego z
nich codziennie używamy. Czasem naprawdę można
zapomnieć, jak ma się na imię...
Julia
(o ile pamięć mnie nie myli)
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z życia czackiego
Co czytaliśmy...
...lub czego nie przeczytaliśmy w gimnazjum i jaki to
miało sens
Każdy z nas był ofiarą tego wspaniałego
edukacyjnego wynalazku, jakim jest gimnazjum. Każdy
więc zapoznał się z lekturami szkolnymi, przeznaczonymi
dla tej właśnie grupy wiekowej (co, oczywiście, nie
oznacza, że każdy je przeczytał...). Ja przeczytałam,
pełna ufności, że jak już ktoś odgórnie narzuca mi, co
mam czytać, to chyba wie, co robi. A z tymi decyzjami
bywało różnie... I różnie bywało z decyzjami, podjętymi
przez samych uczniów (w wielu gimnazjach wprowadzany
jest system, w którym młodzież sama wybiera część
lektur), bo przecież nie wiadomo, co się tak naprawdę
kryje za okładką, dopóki się o tym nie przekona na
własnej skórze.
Tradycyjnych lektur, takich naprawdę czytywanych od
dziesiątek lat i tak samo długo uważanych za nieodłączną
część edukacji młodego człowieka, jest wiele i trudno tutaj
stwierdzić, które z nich stanowią dobry wybór, a które
gorszy, tak silna jest tradycja. Zapewne inne zdanie na ten
temat mają uczniowie, inne nauczyciele – ja, oczywiście,
nie będę do końca obiektywna.
Do powyższej grupy książek (najpierw napiszę o tych,
które darzę sympatią), należą między innymi: „Treny”
Kochanowskiego, „Zemsta”
Fredry, dramaty Szekspira,
„Balladyna” Słowackiego,
„Antygona” Sofoklesa, „Dr
Jekyll
i
Pan
Hyde”
Stevensona
czy
„Quo
vadis” Sienkiewicza. Temu,
że te dzieła są po wnikliwej
analizie wartościowe, nikt
nie powinien zaprzeczać.
Poza tym spełniają ważną
funkcję: poruszają tematy,
omawiane
później
w
liceum, to znaczy są
niezłym przygotowaniem
do poznania bardziej rozległych terenów literackich. Owe
teksty omawiali chyba wszyscy, każdy je zna, chociaż nikt
nie wie, czemu akurat one zostały włączone do kanonu
lektur szkolnych. I podobnie ma się rzecz z Mickiewiczem,
którego twórczości w gimnazjum nie brak. Młodzi ludzie
drapią się po głowach i zadają sobie pytanie: „Czemu
mamy wielbić tego człowieka?”, „czemu mamy fanatycznie
uczyć się słów ‘Litwo, ojczyzno moja’, chociaż mieszkamy
w Polsce?”. A nauczyciele w większości gimnazjów nie
odpowiadają na te pytania, tylko każą uwielbiać. Więc się
uwielbia „Pana Tadeusza”, uwielbia się „Dziady”... I
dopiero w odległej przyszłości zaczyna się pojmować
przyczynę owego entuzjazmu... albo i nie.
Wśród lektur tradycyjnych znajdują się też,
oczywiście, takie, których uczniowie „strawić” nie mogą i
chętnie by ich w ogóle nie dotykali. To już przeważnie
kwestia gustu. Ja bym usunęła z zestawu nowele
pozytywistyczne, są tacy, którzy chętnie pozbyliby się
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jednej z książek, które powyżej uznałam za dobre, jeszcze
inni mają uczulenie właśnie na „Pana Tadeusza”.
Zaobserwowałam, że coraz częściej odchodzi się od
omawiania „Trylogii” i „Krzyżaków” w szkołach, co
uważam za bardzo pozytywną tendencję.
Oprócz lektur zwyczajowych istnieją jeszcze lektury
alternatywne, coraz bardziej popularne i coraz częściej
akceptowane przez nauczycieli. Chodzi mi o książki,
zalecane do przeczytania w danym wieku, jednak rzadko
traktowane jako szkolne lektury. To są właśnie zazwyczaj
te powieści, wybrane przez samych uczniów. W taki
sposób poznałam kilka naprawdę interesujących książek,
które, swoją drogą, radzę przeczytać, jeśli ktoś nie miał
okazji. Pierwsza pozycja: „Zabić drozda” Harper Lee,
bardzo
urokliwa,
opowiedziana
z
perspektywy
sześcioletniej dziewczynki. Druga: „Ptasiek” Williama
Whartona - rzecz kontrowersyjna, warta poznania.
Kolejna: „Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego czyli
powieść reportażowa, dotycząca byłego ZSRR oraz „Listy
Starego Diabła do Młodego” C. S. Lewisa - wnikliwa
analiza zachowań ludzkich oraz czyhających nań pokus. A
także genialny „Mały Książę” Antoine de SaintExupery’ego, moim zdaniem, książka małej objętości, a
wielkiej treści i „Buszujący w zbożu” J. D. Salingera. Do
takich nietypowych ale wartościowych lektur zaliczam
również tomik poezji
„Chwila”
Wisławy
Szymborskiej.
Omawianie
całego
niedługiego tomiku to
pomysł
rzadki,
ale
bardzo dobry - można
by stosować go częściej.
Niestety,
każdy
pomysł ma swoje złe
strony i kontrowersyjne
lektury też je posiadają. Bo w tej alternatywności nie
można przesadzić; w końcu lektura powinna coś do
naszego umysłu wnieść. A stało się tak, że do zbioru
moich lektur szkolnych trafił pierwszy tom „Jeżycjady”
Małgorzaty Musierowicz oraz „Humor w genach” Hanny
Zborowskiej. Książki to bardzo przyjemne, nieszkodliwe
zupełnie, „lekkostrawne”, ale zarazem niewymagające
komentarza. Istota lektury szkolnej jest chyba taka, żeby
ją przeczytać, zrozumieć, a potem w większym gronie
przeanalizować i wyciągnąć zbawienne wnioski. Jeśli
książka tego nie wymaga, bo głębszych warstw jej brak, to
po co ją omawiać? Wystarczy, aby o jej istnieniu
poinformować, a potem to już można ją sobie przeczytać
w czasie wakacji. Więc, jak widać, lektura lekka traci,
niestety, sens właściwy lekturze.
Mają trochę racji ci, którzy twierdzą, że lektury to
ogólnie zły pomysł. W końcu, jak powiedział Antoni
Słonimski, „czytanie i obowiązek to dwa niezbyt zgodne
pojęcia. Najpiękniejsza książka, gdy musi być
przeczytana, staje się wrogiem”. Choć z drugiej strony,
spróbujcie policzyć te wszystkie książki, którym nie
poświęcilibyście ani minuty, gdyby nie były „na piątek”
albo „na środę”. A potem byście żałowali...
marceli

z życia czackiego
Co jest w Czackim
“NIEFAJNEGO"?
Jakiś czas temu Ata, jeszcze wówczas rednaczelna,
poprosiła mnie o napisanie artykułu… „Co jest fajnego w
Czackim?”. Dziarsko usiadłam do klawiatury i takiż artykuł
ukazał się w bodajże przedostatnim Czadku. Zadanie
wykonane… Ale… zmieniło się kierownictwo (oj,
przepraszam, rednaczelstwo), zmieniły się wymagania…
No i nowy naczelny – czyli jednym słowem Koza – prosi
mnie o zgoła inny artykuł. „Co jest niefajnego w Czackim?”.
Dowiaduję się, że mogę sobie do woli ponarzekać – nie
mam jednak żadnej gwarancji, że nie zostanę później
wyrzucona ze Szkoły słowami: „Jak tak ci się tu nie podoba,
to nic cię tu nie trzyma!”. Nie, tego mi, oczywiście, „szef” nie
gwarantuje. Ja mam tu tylko ponarzekać. No to proszę
bardzo!
Tak więc, w punkcikach, po kolei, mój własny,
subiektywny wykaz rzeczy, które są w Czackim niefajne:
- Lekcje o godzinie „zero” –
to znaczy o 7:25. Byłyby do
zniesienia, gdyby nie to, że biedni
i nieświadomi kandydaci mamieni
są słodkimi obietnicami, że w
naszej
Szkole
„lekcje
nie
rozpoczynają się tradycyjnie o
8:00. Nie. U nas początek to
8:15!”. No i taki biedny kandydat,
jak
już
przestanie
być
kandydatem, pośmieje się ze
znajomych, którzy wybrali szkoły
z
„tradycyjnym”
systemem
dzwonków, nastawi budzik na
kwadrans później niż zwykle i...
szybko
przekona
się,
że
rzeczywiście początek jest o 8:15, ale, niestety, często jest
to początek DRUGIEJ lekcji tego dnia. Ciężkie,
traumatyczne przeżycie – nagle znikają słodkie wizje
samego siebie, śpiącego słodko w miękkiej pościeli wśród
różowych obłoczków, a zastępują je koszmarne i, co
gorsza, sprawdzające się wizje siebie nieśpiącego, gdy
jeszcze jest ciemno; wizje gustownych worów pod oczami;
wizje konieczności zmuszania swego mózgu (lub swych
mięśni) do pracy o tej nieziemsko wczesnej porze. Smutne.
- „Dwustronny” korytarz – mam tu na myśli ten z
pozoru błahy fakt, że schody w naszej Szkole znajdują się
po dwóch stronach korytarza. Niby nic…ale jak przyjdzie do
szukania na przerwie jakiejś osoby… Pozwolę sobie podać
przykład. Szukam pilnie takiego, dajmy na to, Kozy –
redaktora naczelnego Czadka. Z miłym uśmiechem pytam,
czy ktoś go nie widział. Owszem, widzieli, piętro wyżej.
Dziarsko ruszam piętro wyżej, gdzie dowiaduję się, że
owszem, był, ale w chwili, gdy ja wchodziłam na górę, on
drugimi schodami zszedł na dół. Podążam jego śladem –
albo przynajmniej tak mi się wydaje, gdyż na dole
dowiaduję się, że naczelny chodzi w kółko i właśnie –
używając rzecz jasna nie tych schodów, co ja, wrócił na
górę. I tak dalej, i tak dalej. W rezultacie mój wolny czas
między lekcjami poświęcam na morderczy i skrajnie
denerwujący sprint między piętrami. Gdy wreszcie

rzeczonego osobnika spotykam – on śmie mi wmawiać, że
to właśnie on mnie szuka, a ja jak wariatka latam dookoła
po korytarzach. Ja! W tym momencie dzwoni dzwonek,
więc umawiamy się, że jakoś się znajdziemy na następnej
przerwie. Jasne!
Czarny
humor
–
zazwyczaj
zabawny,
charakterystyczny dla cudownej „czackiej” atmosfery, etc.
etc. Ale gdy jesteś w klasie maturalnej, zaczyna cię lekko
stresować. Idziesz sobie na przykład korytarzem –
rozglądasz się, uśmiechasz – no i mijasz Katedrę Misiologii
i Misizmu (5), a tam na drzwiach zauważasz ten frustrujący
obrazek z główką misia pod wielkim sędziowskim młotkiem
– podpisany „Miś - maturzysta”. Super. Od razu weselej.
Albo inna z życia wzięta scenka: siedzisz sobie,
rozmawiasz ze znajomymi…Nagle kichasz. Wszyscy
krzyczą „Na zdrowie…!”…po czym na ich twarzach
pojawiają się te perfidne uśmieszki i za chwilę wszyscy
jeszcze głośniej dokrzykują: „…w Czackim!”. Dzięki,
jesteście kochani! Do tego warto sobie przypomnieć
zeszłoroczne (i dawniejsze) dekoracje „z okazji matur”…
Wielkie napisy „Nie matura,
lecz chęć szczera zrobi z
ciebie oficera” i te padające
zewsząd
„zostańcie
z
nami!”…
Aż
się
boję
pomyśleć,
co
równie
życzliwego usłyszę w dniu
własnej matury.
Redaktor
naczelny
Czadka – vel Koza – bo, po
pierwsze, kto to widział, żeby
wymyślać taki temat artykułu,
jak ten, kto to widział, żeby
zlecać Bogu ducha winnej
koleżance napisanie czegoś
takiego?
Że
niby
cała
odpowiedzialność i wszystkie gromy spadną na mnie, tak?
Ciekawe, co mi każe napisać do następnego numeru!
„Największe wady nauczycieli w Czackim?” O nie, nie! Jak
jest taki chętny do publikowania paszkwili w szkolnej
gazetce, to niech przynajmniej sam je pisze i bierze na
siebie całą odpowiedzialność! A wiecie, co jest najgorsze?
Otóż, zlecając mi ten artykuł, POZWOLIŁ mi napisać, że w
Czackim najmniej fajny to jest on sam. No i teraz jak to
napiszę, to on się i tak nie przejmie, bo pomyśli, że piszę
tylko i wyłącznie na jego prośbę i polecenie. Odebrał mi
całą satysfakcję z możliwości przykopania przełożonemu!
Przecież on takim zachowaniem nawet świętego by
wyprowadził z równowagi! ☺
- A wiecie, co tak naprawdę w Czackim jest najgorsze?
To, że trwa tylko trzy lata. Człowiek się przyzwyczai, zdąży
już nawet polubić tego rednacza, przesiąknie – sam nie
wiedząc, kiedy – specyficznym, ironicznym humorem,
schudnie ze 20 kilo, biegając w tę i z powrotem po
korytarzu, przyjmie sobie do serca maksymę, że „dom
twoim drugim Czackim” (nie odwrotnie!) – i będzie musiał
iść dalej. No i jak z takim bagażem odnaleźć się na nowo w
społeczeństwie?
Katia
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Masters of Shaolin
„Wschód spotyka się z Zachodem i wszyscy są
szczęśliwi”.
The New York Times

Shaolin”, niekoniecznie ściśle związanych z klasztorem.
Rozumiem, że mnisi nosili szaty z błyszczącego
poliestru, bo tak im wygodniej, ale oświetlanie scen
walki różowymi mrugającymi reflektorami przekraczało
już moją granicę wytrzymałości. Gdyby choć w tle
słychać
było
nastrojowe
dźwięki
chińskich
instrumentów, a nie mieszankę brzmiącą, jakby ktoś
wzorował się na Dragon Ballu, ale mu nie wyszło...
Oczywiście, Masters of Shaolin zaprezentowali także
elementy naprawdę brawurowe. Musiały być i takie, bo
wiadomo, że na Zachodzie się spodobają. Z ręką na
sercu mogę zaświadczyć, że możliwe jest podniesienie
mnicha za miskę. Jak to za miskę? Prosto, przynajmniej
dla mnicha, mają oni bowiem tak rozbudowane i
wyćwiczone mięśnie brzucha, że miseczka się do niego
po prostu przysysa i delikwenta można za nią podnieść,
a nawet pokręcić nim w powietrzu. Grupa,
zaproszonych na scenę, widzów próbowała oderwać
miseczkę tuwimowską metodą „na rzepkę”. Choć
współpracował długi szereg ludzi, siła mnicha okazała
się większa niż opór naszej polskiej rzepki.
Potwierdzam także, że możliwe jest rozbijanie deski na
plecach człowieka, leżącego na kolcach, i przebijanie
szyby szpilką...
Z przedstawienia wyszłam naprawdę smutna i
zawiedziona, z uczuciem straty nie tylko 110 zł, bo to
mogło być naprawdę Coś, ale nie było. Nawet
Chińczycy swoją 1500-letnią tradycję Wushu poddają
wpływom amerykańskim.
A małe dzieci powinno się w teatrach kneblować.
Ola-chan

W Sali Kongresowej, siedząc na średnio wygodnym
fotelu, miejscu za 110zł, nie czułam, żeby ludzie wokół
mnie byli szczęśliwi... ośmiolatka obok gadała (głośno!)
ze swoją mamą. Małżeństwo po sąsiedzku w najlepsze
wcinało paluszki, szeleszcząc opakowaniem na całą
widownię. Kolejna małolatka jęczała, że jest głodna. A
w tle skomputeryzowana chińska muzyczka rodem z
mortal kombat.
Organizatorzy widowiska zapowiadali:
„Mamy
ogromną przyjemność przedstawić polskiej publiczności
zapierający dech w piersiach spektakl w wykonaniu
Masters of Shaolin. Podczas 2-godzinnego widowiska
przeniesiemy się do starożytnych Chin sprzed 1500
lat.”. Idąc do Kongresówki, liczyłam na przeżycie
czegoś
mistycznego.
Na
oderwanie
się
od
rzeczywistości i przeniesienie do Chin sprzed 1500 lat.
Niestety, to, co działo się na scenie, dalekie było od
misterium. Była to raczej Rewia Mnichów, gdyż
przeważnie wychodzili pojedynczo i prezentowali
elementy Wushu ( sztuka walki i medytacji, poza
Chinami znana jako Kung Fu). Wyglądało to jak
rozgrzewka przed walką, która jednak nie nastąpiła.
Przyznać im jednak trzeba, że umiejętność wyginania
się mają opanowaną wręcz perfekcyjnie.
Chińczycy za bardzo starali się stworzyć coś, co w
ich mniemaniu spodobałoby się na Zachodzie.
Słyszałam głosy, że mogła to nawet być jakaś
reprezentacyjna, być może rządowa, ekipa „mnichów

8

CZADEK

P.S. Humor poprawił mi się dopiero, gdy w rozmowie
z nieznajomą kobietą z tematu nieudanego spektaklu
zeszłyśmy na lekcje p.prof.Braś, która ją też kiedyś
uczyłą. Są jednak na tym świecie rzeczy pewne...

Z HISTORII SHAO LIN
Nazwa Shao (młody) Lin (las) nadana została
klasztorowi ze względu na górę, na której się
znajduje. Hinduski mnich Tao Bai przybył do
klasztoru 1500 lat temu, spędzał czas na
medytacjach. Wkrótce skupił wokół siebie grono
uczniów. Nietrudno sobie wyobrazić, do czego
prowadziło wielomiesięczne medytowanie: mnisi
słabli, drętwieli, mieli problemy z koncentracją, a
nawet zasypiali podczas medytowania. Dlatego
mnich Da Bo stworzył zbiór ćwiczeń, zawierający
elementy samoobrony i imitacje ruchów zwierząt,
który miał pomóc mnichom w utrzymaniu dobrej
formy. Tak powstało Shaolin Wushu, rozwijane i
podtrzymywane przez kolejnych mnichów.

z życia czackiego
Nikt nie zna reguł
Podsumowując moje wrażenia, sądzę, że „Rewolwer”
jest produkcją nietuzinkową, wybitną i zmuszającą widza
do myślenia nie tylko po, ale także podczas seansu.
Bardzo żałuję, że twórcy tak rzadko porywają się na
podobne eksperymenty filmowe. Kinomaniacy tylko by na
tym zyskali, gdyż wreszcie mogliby zobaczyć coś
prawdziwie oryginalnego. Jakby tego było mało,
„Rewolwer” dostarcza również widzowi sporej dawki
ciekawej filozofii. Guy Ritchie stworzył studium „kantu”,
będącego celem życia bohaterów jego produkcji. Ponoć
istnieje wzór na przekręt doskonały i myślę, że ma rację.
Przypuszczam, że aby go odnaleźć, trzeba się wyzbyć
wszystkich złudzeń – reguł, które napisali inni, by
ograniczyć
kreatywność
naprawdę wielkich umysłów. Nic
dziwnego: gdyby ta inwencja
wyrwała się spod kontroli, to
mielibyśmy do czynienia z
prawdziwą rewolucją. A może
warto zaryzykować?
„Rewolwer” nie byłby tak
niesamowity, gdyby do tak
wymagających ról byli dobrani
nieodpowiedni aktorzy. Cieszy
mnie
obecność
Jasona
Stathama (filmowy Jake Green),
który jest ostatnio wyraźnie
rozchwytywany
przez
hollywoodzkich twórców. Dotąd
mieliśmy okazję oglądać jego
wyczyny
w
„Transporterze”,
gdzie
udowodnił,
że
jest
świetnym
akrobatą.
W
„Rewolwerze” pokazał, że jego
talent aktorski jest nie mniejszy
od kaskaderskiego. Patrząc na
wewnętrzną
walkę,
którą
prowadził przez cały film,
naprawdę w nią uwierzyłem. Nie widziałem aktora –
widziałem człowieka, który chce zrozumieć reguły
otaczającego go świata i wygrać z nim. Nie można
powiedzieć, by Ray Liotta (filmowy Macha) chciał mu w
tym zadaniu pomóc. Zagrał zaiste diabolicznie, a jego
nienawiść do pana Greena była niemalże namacalna. Nie
mógłbym również zapomnieć o Andre Benjaminie,
wokaliście zespołu Outkast. Po jego roli w „Be Cool”
myślałem, że występuje w produkcjach kinowych tylko po
to, by zrobić reklamę swoim płytom. Myliłem się – on ma
klasę, o jakiej większość aktorów zza oceanu może tylko
pomarzyć. Jego rola Aviego (postać niezwykle tajemnicza)
zrobiła na mnie duże wrażenie.
Dynamiczny montaż, niesamowite ujęcia, genialna
muzyka i oryginalne efekty specjalne – to są znaki
szczególne „Rewolweru”. Nie pamiętam, kiedy ostatnio
ścieżka dźwiękowa (autorstwa Nathaniela Mechaly’a)
pochłonęła całą moją uwagę już przy napisach,
otwierających
film.
W
połączeniu
z
rwanymi,
retrospekcyjnymi ujęciami tworzyła atmosferę iście

psychodeliczną. Zdecydowanie jedną z lepszych scen,
korzystających z tej kombinacji, była kłótnia Jake’a z
samym sobą podczas jazdy windą. Na gigantyczną
pochwałę zasługują również animowane komputerowo
wstawki, stylizowane na anime. Czyżby Guy Ritchie był
fanem Tarantino?
Jake Green jest tylko płotką w świecie wypełnionym
hazardem, bronią i nielegalnymi interesami. Ma sporo
szczęścia w kartach – umie w nie grać i, co ważniejsze,
umie
wygrywać.
Nic
dziwnego,
że
wzbudza
zainteresowanie Machy – jednej z grubych ryb w interesie.
Tak się złożyło, że potrzebuje on natychmiast kogoś na
posadę specjalisty od pokera – jego ostatni pracownik
miał zawał serca, spowodowany dużą ilością ołowiu w
głowie. Jake, nie mając innej możliwości, przyjął pracę. To
był błąd, który kosztował go siedem lat życia... w izolatce,
w
więzieniu
o
zaostrzonym
rygorze. Jednak, jak wszystko na
świecie, tak i odsiadka Jake’a się
kończy. Już nie jest nikim. Miał to
szczęście,
że
mógł
czytać
korespondencję dwóch więźniów,
którzy zamieszkiwali cele po jego
prawej i lewej stronie. Wiele się
nauczył. Chociażby grać w szachy
– teraz jest mistrzem. Jego wiedza
o oszukiwaniu bliźnich również się
znacznie poszerzyła – teraz już nie
ma konkurencji. Trzeba Wam
wiedzieć, że połączenie tych
dwóch umiejętności jest naprawdę
groźne. Krucjata pana Greena
zaczyna się od razu po wyjściu
przez więzienną bramę – czas
odegrać się na tych, którzy kilka lat
wcześniej go w to wpakowali. Tu
nie chodzi jednak o zabijanie.
Stawka jest znacznie wyższa.
Guy Ritchie złamał wiele reguł,
zawartych
w
„Katechizmie
Poprawnego Reżysera”, które
krytycy filmowi uważali za święte i nienaruszalne. Nic
dziwnego, że musiał za to ponieść karę. Film, którego nie
może zrozumieć kinowy cenzor, jest na pewno filmem
złym. Fakt, że nie jest on sztampowy, tylko pogarsza
sprawę. Na twórcę, który śmiał zburzyć nienaruszalny
hollywoodzki ład, powinno się od razu nałożyć
ekskomunikę. Niestety, krytycy nie mają aż takiej mocy
(nad czym ubolewają do dziś) – muszą się więc posłużyć
inną bronią: paszkwilem. „Rewolwer” nie pasował do ich
wyobrażenia filmu idealnego, więc przedstawili w prasie
„swoją prawdę”. Jest to produkcja do szczętu zła –
zwyczajnie żal pieniędzy na bilet. Jak się zapewne
domyślacie – nie mieli racji. Przynajmniej według mnie.
Ale, ale... nie chcę od razu wszystkiego zdradzać. Dlatego
też zaraz wszystko Wam opowiem . Zacznijmy od tyłu.
Dlaczego? Przecież nikt nie zna reguł. Ja też nie.
KoZa
(www.filmbox.pl)
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“Gorączka
przedświątecznej
nocy"
Siódmego listopada przyszedł pocztą katalog.
Jeden z tych katalogów domów wysyłkowych. Ten
akurat jest katalogiem z książkami. Nazwy nie
wymienię, żeby nikt mnie nie posądził o reklamę (lub
też antyreklamę). Ale pewnie wiecie, o co
chodzi…Prezentowane są różne książki; jeśli chcesz
coś kupić, wypełniasz formularz, opłacasz, wysyłasz i…
voila – wybrane książki przychodzą pocztą. Super.
Oprócz książek katalog oferuje różne fantastyczne
bibeloty. I tu – pierwszy szok. Są to akcesoria
świąteczne (na Wigilię, nie na Wszystkich Świętych –
dodam dla ułatwienia). Tak więc zapracowane
gospodynie domowe, wiecznie zabiegani bussinesmani
i bussineswomanki mogą teraz oddać się szałowi
świątecznych zakupów, nie wychodząc z pracy czy
biura. No i, oczywiście, wszystko z góry zaplanować –
najlepiej już 7 listopada.
To jeszcze jednak nic.
Najbardziej podoba mi się
oferta owego katalogu… No
bo czym byłyby Święta bez
takich
rzeczy,
jak:
ciepłochrony na jajka „Czapka
Mikołaja”
i
opis:
„Zrób
domownikom
uroczą
niespodziankę!
Ubierz
ugotowane
jaja
w
ciepłochrony
w
kształcie
czapek świętego Mikołaja!
Wyobraź sobie miny męża i
dzieci!
Wymiary
każdej
czapeczki
14x18
cm.
Wykonane z poliestru”. Tak
więc,
za
jedyne
9,99
(przecena z 18,50!) mamy 4
malutkie czapeczki, które
służą do tego, by założyć je
na ugotowane na twardo jajka. No a potem sama
radość… Dumna gospodyni domowa, z zagadkowym
wyrazem twarzy i zwinnym krokiem, podaje na wigilijny
stół tradycyjne jajka na twardo… „Ach, mamusiu, co
to?”, „To, kochanie, ciepłochrony na jajka w kształcie
czapki Mikołaja!”, „Ach, mamusiu, to cudowne! Od dziś
jem tylko jajka na twardo (w ciepłochronach!)”.
No, ale to nie koniec.
„Świecące kamienie” – 100 sztuk. „Fantastyczna
ozdoba ogrodu i tarasu! Kamienie kumulują w ciągu
dnia światło i świecą w nocy! W zestawie 100 sztuk
świecących kamieni (wystarcza na ok. 1 metra długości
ścieżki lub rabatki). Wielkość kamienia ok. 2 cm”…
Jakby ktoś nie zrozumiał, to przetłumaczę: „Za jedyne
18,50
możesz
kupić
aż
100
kawałków
fluorescencyjnego plastiku!” .
SUPER!
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Możesz też kupić znicze na baterie („znakomicie
zastępują świece”) – z żaróweczką zamiast płomienia
(ohyda! ohyda!), kolekcję kul z kamieni półszlachetnych
(5 kamieni o średnicy ok. 2,5 cm. za jedyne 29,90),
sztuczne chryzantemy, lampkę „świeczka” (plastikowa
świeczka z żaróweczką i przyssawką... do szyby).
Chyba zaczynam być fanką tego sklepu… Już czuć
świąteczny klimat…
Ach… I specjalne pozdrowienia dla Pana, który
wymyślał nazwy produktów. Za świeczniki „Romantik”,
automatyczne nożyczki „Rach-ciach”, no i alternatywę
dla odkurzacza- szczotkę „Kaśka” będę Panu
wdzięczna do końca życia…
Katia

Underground
“After Grunge"
Od czasu do czasu jakiś
zespół
wydaje
płytę
akustyczną. Na taki krok
zdecydował
się
również
rybnicki Underground i nie jest
to typowa płyta „bez prądu”.
Po
pierwsze,
to
płyta
wypełniona w całości świeżym
materiałem.
Po
drugie,
pojawiają
się
czasem
nieakustyczne
dźwięki,
wygenerowane przez komputer.
Muzycznie zespół krąży w okolicach Seattle z lat
90., a więc mamy tu charakterystyczną manierę
wokalisty, poważne, osobiste, skłaniające do refleksji,
teksty. Jako że jest to płyta akustyczna, można sądzić,
że w większości zawiera wyłącznie spokojne piosenki, na
szczęście nie... Duża część utworów jest żywiołowo –
przebojowa, a jak pojawiają się ballady, to są naprawdę
urokliwe.
Teksty poruszają najprzeróżniejsze tematy: od
zabójstwa (genialny „Killer”), poprzez problem rasizmu
(najlepszy na płycie, utrzymany w punkowych klimatach
„Tolleration”) i ekologię („Mother Earth”), aż do adopcji
dzieci przez pary homoseksualne (country’owy „Happy
Family”). Większość tekstów napisano po angielsku, co
w dzisiejszych czasach już nie dziwi. Jednak jeśli
posługuje się obcym językiem, dobrze byłoby robić to
bez błędów, a o tym chłopaki z zespołu, niestety,
zapomniały. Niestety, bo to negatywnie wpływa na odbiór
całości. Jako bonus są dodane anglojęzyczne wersje
utworów, które pojawiły się na płycie z polskimi tekstami.
Lepiej prezentują się te zaśpiewane w rodzimym języku.
Mimo problemów z językiem angielskim płyty słucha
się całkiem przyjemnie, ale nie jest to to samo, co
wspaniały debiut (notabene zaśpiewany po polsku).
Wieczór

z życia czackiego
Kyuss - “Welcome to
the Sky Valley"
„Welcome to the Sky
Valley” to trzeci album tej,
nieistniejącej
już,
kalifornijskiej
formacji.
Zespół, po nagraniu dwa lata
wcześniej
jednego
z
najlepszych albumów lat 90.,
znowu
stworzył
„kawał”
bardzo ciekawej muzyki. Tak
jak wcześniej, można tu
znaleźć długie improwizacje, szybkie, dynamiczne utwory,
miażdżące, nisko strojone gitary, transowy bas, a nad
wszystkim czuwa duch pustyni... Album ten podzielono na
trzy mniej więcej równe części.
Wszystko zaczyna się od motorycznego riffu. To
„Gardenia”. John Garcia na szczęście przestał śpiewać
jak James Hetfield z Metalliki. Utwór po kilku minutach
zwalnia, by przerodzić się w instrumentalny „Asteroid”,
który przepełnia mnóstwo kosmicznych dźwięków.
Następny utwór na krążku odsłania wszystkie możliwości
zespołu. Mamy tu skondensowaną całą płytę: od
delikatnych gitar na początku, poprzez marszowe rytmy i
długie solówki, do potężnych, ciężkich, wolnych riffów.
Drugą część rozpoczyna bardzo szybki „100O”. Po nim
następuje wolta o 180 stopni, bowiem następny kawałek
to półakustyczna ballada, będąca popisem Josha
Homme’a. A już chwilę później danie główne – „Demon
Cleaner”, w którym króluje perkusista Brant Bjork. Tak
wspaniałej partii bębnów nie słyszy się na każdej płycie.
John Garcia śpiewa tu mniej siłowo niż w poprzednich
kawałkach, jego głos chowa się gdzieś w tle. Reszta
utworów jest utrzymana w podobnej, desert rockowej
konwencji, a po utworze końcowym czeka nas króciutka
niespodzianka – piosenka utrzymana w klimacie lat 50.
Bardzo spójny stylistycznie album, ale nie nużący.
Polecam.
Wieczór

pasją są młodziutkie nowicjuszki. Nazwiska zdobytych dam
umieszcza na liście jego służący Laporello. I tak Włoszek
jest na niej 640, Niemek 231, a Hiszpanek 1003. Wszystko
idzie jak z płatka. Kobiety są uległe i naiwne. Jednak do
czasu. Don Giovanni postanawia zdobyć Donę Annę,
podszywając się pod jej narzeczonego. Ona jednak w porę
odkrywa podstęp i koniecznie chce poznać łotra. On
zaczyna uciekać i do akcji wkracza Komandor – ojciec
Anny. Wyzywa Don Giovanniego na pojedynek, a
następnie w nim ginie. Załamana Dona Anna postanawia
pomścić ojca.
Lorenzo da Ponte do swojego libretta wprowadza także

wątki humorystyczne. Niezrażony niepowodzeniem, Don
Giovanni postanawia wplątać w swoją miłosną grę młodą
Zerlinę. Ona, mimo że bardzo kocha swojego męża –
Masetta - nie może się oprzeć czułym słowom uwodziciela.
Jej łatwowierność i wygląd ( żółta sukienka do kolan) budzą
uśmiech na twarzy widowni. Masetta natomiast
charakteryzuje stoicki spokój, jakby zupełnie nie był
świadomy tego, co się dzieje z jego żoną.
Bardzo nietypowo została potraktowana scenografia.
Dekoracje były bardzo symboliczne. Powiedziałabym nawet
- zbyt symbolicze. Nie wiadomo, co mają przedstawiać. Na
scenie nie było prawie nic. Było czarno. Dużą rolę
odgrywały światła – szczególnie białe, żółte i czerwone. W
pewnym momencie z sufitu zostały spuszczone czerwone
rurki, miedzy którymi lawirowali aktorzy. Jestem bardzo
ciekawa, jaki był cel ich umieszczenia. Spodobała mi się
natomiast scena chowania w ogrodzie. Zamiast budować
cały ogród, scenografowie wprowadzili kilka drzew,
mogących się poruszać. Dzięki temu śpiewacy nie musieli
biegać po całej scenie, bo ich przemieszczanie pozorowały
przesuwające się drzewa. Aktorzy przez cały czas mogli
stać na środku, będąc widoczni dla publiczności.
Opera Mozarta może wydawać się kontrowersyjna.
Przedstawia wszak ogólnie nie pochwalane czyny jako coś
śmiesznego. Jednak końcowy sekstet jednoznacznie
potępia czyny Don Giovanniego.

Gierki miłosne
Każdy chce być doceniany. Miło nam jest, gdy ktoś nas
podziwia. Każdy z nas obiera inną drogę, aby ten podziw
osiągnąć. Sposoby są przeróżne. Niektóre wymagają
wysiłku fizycznego, inne umysłowego. Są mniej lub bardziej
typowe. Jedni wspaniale się uczą, inni pięknie malują,
jeszcze inni biją rekordy Guinessa. Ale w każdym wypadku
celem jest pokazanie, że jest się lepszym od innych,
wybicie się ponad przeciętną. Taki sam motyw miał Don
Giovanni.
Bohater opery jest postacią bardzo kontrowersyjną.
Rozkochuje w sobie kobiety, spędza z nimi noc, a
następnie porzuca, aby zająć sie kolejnymi. Nieważne są
dla niego stan, wiek ani pochodzenie. A jego największą

„Taki kres czeka tego, kto czyni zło!
Oszustów śmierć
Do ich żywota jest zawsze podobna.”
Jak widać, nie każdą drogą można osiągnąć sukces.
Można być zauważonym i docenionym albo zauważonym i
potępionym. Warto więc zastanowić się, którą ścieżką
podążamy, zanim będzie za późno na jej zmianę.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Nie zgadzasz się z wypowiedzią któregoś z redaktorów? Uważasz, że umiesz pisać i chcesz
dotrzeć ze swoimi tekstami do innych uczniów Czackiego? A może po prostu chcesz się sprawdzić?
Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na chociaż jedno z powyższych pytań, to zgłoś się do mnie, a
może już niedługo zostaniesz wcielony do „grupy trzymającej Czadka” przy życiu. Nabór trwa przez
cały rok – ważne są jedynie Wasze dobre chęci!
Wszystkich zainteresowanych współpracą proszę o kontakt na któryś z poniższych adresów:
mail: tomek_koza@tlen.pl
#GG: 1190368
Ewentualnie możecie też wysłać PM poprzez forum naszej Szkoły (forum.czacki.edu.pl).
KoZa
redaktor naczelny

TExTY NAUCZYCIELI
„Na pierwszej lekcji powiedziałam, że prac
pisemnych niezapowiedzianych nie może być, chyba
że... Więc w sumie mam prawo robić niezapowiedziane
kartkówki.” – prof. Najder
uczeń: Pani profesor, czy trzeba pisać nazwy
przypadków? Bo przez te przypadki łacina wydaje się
taka groźna...
prof. Swoboda: Łacina jest groźna!
prof. Swoboda: Czym się zajmował Terencjusz?
uczeń: Pisał gnioty teatralne.
Tłumaczenie tekstu na lekcji łaciny:
prof. Swoboda: Dobrze, dotąd już doszliśmy:
"Dlatego Pluton porwał Prozerpinę, zbierającą kwiaty w
jakimś lesie na Sycylii, udając się kwadrygą..."?
uczeń (poetycko): ...w czeluści ziemi?
prof. Swoboda.: Tak. Porwał ją do dziury w ziemi.
prof. Swoboda: "No i tak wspólnymi siłami
przetłumaczyliśmy... Chociaż to ja więcej gadam..."
uczeń: "Bo pani lepiej zna łacinę"
prof. Swoboda (słodziutkim głosem): "Coś takiego!"
„Suwmiarka jest idioto-odporna. No, chyba że ktoś
wykręci śrubki...” – prof. Kuran
„Jola, zachowaj się jak prawdziwy mężczyzna i
pozbieraj szybko te kartkówki." – prof. Małka
„Ciała obce się wydalają” – prof. Kuran do uczniów
„nielegalnie” przebywających w sali informatycznej.
zebrał: KoZa
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