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Od KoZy słów kilka 
 
Święta, święta i po 

świętach – popularny 
slogan, występujący w co 
drugim kolorowym 
magazynie. Żeby się wybić z 
tłumu, nie użyję go i 
rozpocznę wstępniak wersją 
dostosowaną do potrzeb 
liceum... 

Wolne, wolne i do 
roboty – makabryczne, ale 
prawdziwe. Całe szczęście, 
nie będziemy harowali zbyt 
długo. Dwa tygodnie i znów przerwa – tym razem ferie. 
Większość z Was pewnie „wyskoczy” na narty, 
snowboard tudzież po prostu w góry, zrobić kilka 
długich spacerów. I bardzo dobrze – trzeba 
zregenerować siły przed szkolnym maratonem, który 
zacznie się zaraz na początku lutego. Większość 
uczniów naszej Szkoły aż do końca roku nie będzie 
miała dłuższych przerw w nauce. Zapewne będziemy z 
utęsknieniem czekali na długi weekend majowy... Ale 
to odległa (niestety) przyszłość – skupmy się na tym, 
co jest tu i teraz. 

A co jest teraz? Dla wielu z Was poprawna 
odpowiedź to: Stożek, który, notabene, jest tematem 
tego numeru. W dość obszernym artykule znajdziecie 
dużo informacji o raju Czackiewiczów – w tym 
podsumowanie przeprowadzonego w ośrodku 
remontu. Co poza tym? 

Oczywiście, wspomnienie XVIII Festiwalu – mimo iż 
może się wydawać, że temat to już dla naszej Szkoły 
zamknięty, warto do niego na chwilę powrócić. W 
szczególności, że w polemice Pana od muzyki do 
tekstu Małej (z poprzedniego numeru Czadka) pojawiła 
się ostra krytyka tejże szkolnej imprezy kulturalnej. 
Może to spowoduje jakiś odzew z Waszej strony? Nie 
zgadzacie się z nim? A może wręcz przeciwnie – 
uważacie, że ma absolutną rację, iż Festiwal Teatralny 
to jedynie wyścig szczurów? Pamiętajcie, że zawsze 
możecie przelać swoje przemyślenia na papier i 
wysłać do redakcji. Liczę na Waszą reakcję! 

Przyznam Wam się szczerze – polemika jest 
Czadkowi bardzo potrzebna! Jeśli rozpoczniecie 
zaciętą dyskusję na naszych łamach, to jest szansa, 
że liczba ciekawych artykułów radykalnie wzrośnie. Na 
tym wszyscy wyszliby dobrze – my, bo mielibyśmy 
satysfakcję, że nasz magazyn jest ciekawszy, i Wy, 
gdyż mielibyście co czytać na przerwach. 

Festiwal to nie jest jedyne wspomnienie, do 
którego wracamy pamięcią w tym numerze. Krzywho 
przygotował dla Was retrospekcję ze szkolnej Wigilii, 
która odbyła się ostatniego dnia, przed przerwą 
świąteczną. Nie zabrakło też garstki recenzji – choć, 
jak obiecałem w poprzednim numerze, liczba takich 
tekstów została już zredukowana do niezbędnego 
minimum. Wydaje mi się jednak, że artykuł o 
„Wozzecku” może zainteresować wiele osób, które 

lubią operę. Natomiast pozostali będą mieli okazję 
dowiedzieć się, co było ostatnio tak nachalnie 
promowane na ulicach Warszawy. 

Na szarym końcu znajdziecie też felieton o 
podupadającej ostatnio kulturze w multipleksach – ot, 
taka zapchajdziura od rednacza. Niestety, ostatnio 
frekwencja w polskich kinach spadła o 30% (w 
stosunku do zeszłego roku), więc może warto coś z 
tym zrobić i poprawić trochę statystyki (żeby tak 
jeszcze bilety staniały). Więcej informacji na ten temat 
znajdziecie zapewne w następnym wydaniu. 

Starczy tego przynudzania ze strony redaktora 
naczelnego. Zapraszam Was do lektury styczniowego 
numery Czadka. Enjoy! 

 
KoZa 

 
 

Polemika... 
 
...do tekstu Małej z grudniowego numeru Czadka 
 
Kiedy przeczytałem tekst Małej, zamieszczony w 

poprzednim Czadku, poczułem wielką chęć odpowiedzi 
nań. Wiedziony tą chęcią do klawiatury, przystępuję do 
pisania. 

Zacznijmy od tego, że Mała, charakteryzując jedną 
z grup licealistów, sama wpisała się do drugiej, wcale 
nie lepszej od „pseudointelektualistów”. Mianowicie, jej 
zachowanie, opisane w tym tekście, kwalifikuje ją do 
grupy, występującej pod różnymi nazwami – sam ich 
określę, na potrzeby tego tekstu, „pracusiami”. 

Otóż - owi „pracusie” każdą nieobecność w szkole 
traktują jak karę niebios. Tydzień bez szkoły to tydzień 
stracony. Ja uważam tydzień bez szkoły za coś 
pięknego - choćby z tego powodu, że nie muszę 
wstawać o 7 rano. Zwracam się teraz do Autorki: jak 
ogromne zaległości można mieć po 7 dniach „niebycia” 
w Czackim pod koniec września, w pierwszej klasie? 
Jako że chodzimy do tej samej Szkoły, śmiem twierdzić, 
że żadne. Może Ciebie uczą zupełnie inni nauczyciele, 
choć wydaje się to nieprawdopodobne, gdyż jesteśmy w 
tym samym profilu. Z niecierpliwością oczekuję Twej 
odpowiedzi. 

„Pracusie” wyróżniają się także tym, że dla nich 
każda gorsza ocena to osobista porażka. Hmm... w 
moim odczuciu jedna jedynka mniej lub więcej to żadna 
różnica. Poza tym w liceum przestaje się liczyć przede 
wszystkim średnia, a nabierają wartości przedmioty, 
które naprawdę nas interesują, bądź te, które będą 
związane z karierą (ale, moim zdaniem, to dość głupie - 
studiować to, czego się nie lubi, ale jest dobrze 
opłacane). Z tego wniosek płynie taki: można odstawić 
te inne przedmioty na dalszy plan. Nie ma potrzeby 
zalewać się łzami z powodu jednej oceny. A jak już 
traktuje się trójkę jako porażkę, trzeba ją przyjąć z 
godnością. 

I teraz przechodzimy do tego, co mnie najbardziej 
zbulwersowało i zmusiło do napisania tego tekstu. Kto 
normalny przychodzi do szkoły czy wręcz, jak 
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napisałaś, pisze nawet klasówki, mając 38 stopni 
gorączki?! Jak się ma taką temperaturę, to się siedzi w 
domu i leczy. Klasówka nie zając - nie ucieknie... Moje 
domysły, dotyczące tej sprawy, są takie. Albo masz 
okrutnych rodziców, którym nie zależy na zdrowiu 
własnej córki, tylko na jak najlepszych wynikach w 
nauce, żeby potem dostała się na wymarzone (przez 
nich) studia, albo samej Ci tak zależy na tych wynikach, 
że perspektywa zapalenia płuc nie jest dla Ciebie 
ważna. 

Wydaje mi się, że Ty sama uczestniczysz w 
wyścigu szczurów, nie będąc tego świadomą. Zastanów 
się nad tym. 

I na koniec, odbiegając od tematu, napiszę coś o 
wydarzeniu, którym od jakiegoś czasu żyje Czacki. O 
Festiwalu. Zanim przyszedłem do tej wielce szanownej 
placówki edukacyjnej, o Festiwalu wiedziałem niewiele, 
ale myślałem, że będzie to coś wyjątkowego. Niestety, 
Festiwal nie spełnił moich oczekiwań. Zamiast zabawy, 
robienia jak najlepszych przedstawień przede 
wszystkim dla własnej satysfakcji, jest kolejnym 
przejawem wyścigu szczurów. Sztuk nie wystawia się 
(w większości) dla siebie, tylko dla nagród. To smutne. 

 
Pan od muzyki 

 
 

Polemika... 
 

...tym razem Małej, do powyższego tekstu Pana 
od Muzyki :-) 
 

Pierwsze, co napiszę, to 
to, że po przeczytaniu Twojej 
polemiki muszę uznać, że 
popełniłam poważny błąd, 
przytaczając w artykule 
sytuacje z mojego życia 
prywatnego. Jeśli chcesz 
porozmawiać ze mną o tym, 
jaka JA jestem, czy też o tym,  
jakie podejście mają do mnie 
moi rodzice (nie uważasz, że 
to zbyt osobiste tematy, żeby 
je poruszać na łamach gazetki 
szkolnej?), to zapraszam Cię serdecznie do tego, abyś 
podszedł do mnie na którejś z przerw i powtórzył 
wszystkie swoje pytania. Miałam nadzieję, że przy pisaniu 
felietonu o pseudointelektualistach nie naruszam granic i 
że artykuł w rezultacie nie jest o mnie. Jeżeli wyszło 
inaczej – moja wina. Jednakże w tej sytuacji muszę 
wytłumaczyć, o co chodziło z tym szpitalem (nijak się to 
ma do pseudointelektualistów w gruncie rzeczy…). Duże 
problemy ze zdrowiem sprawiły, że zamknięto mnie na 
tydzień, czy może dłużej, do wyżej wspomnianej instytucji. 
Po powrocie do Szkoły uznałam, że absolutnie nic nie 
rozumiem z tego, co moja klasa zdążyła „przerobić” na 
lekcjach łaciny i francuskiego, a także dowiedziałam się, 
że następnego dnia mam sprawdzian z historii. I w tym 
miejscu, w kwestii rodziców, masz rację – to oni bali się o 

zaległości i to oni kazali mi chodzić do Szkoły. I… masz 
rację po raz drugi: na te kilka czy też kilkanaście dni 
faktycznie stałam się pracusiem. Po prostu się 
przestraszyłam, że mogę sobie nie poradzić. Nadrobiłam 
wszystko w błyskawicznym tempie i kiedy było już „po”, 
mogłam wrzucić na luz. Nie potrafię w żaden sposób 
podpiąć swojego ówczesnego zachowania pod wyścig 
szczurów, a pseudointelektualiści oskarżali mnie o to.  

Na dzień dzisiejszy absolutnie NIE JESTEM 
„pracusiem”, ale – tak, jak mówiłam – bardzo serdecznie 
Cię zapraszam do poznania mnie i zweryfikowania 
swojego zdania na mój temat. 

Wracając do wyodrębnionej przez Ciebie 
społeczności licealnej, jaką ci „pracusie” są – oczywiście, 
ewidentnie się z Tobą zgadzam. Ale – wracając do kwestii 
rodziców – zastanów się, w ilu przypadkach dzieje się tak 
z ich woli, a w ilu przypadkach z woli ucznia?  

Są jeszcze dziesiątki typów, które mogłabym 
wyodrębnić. Szczerze zdenerwował mnie jeden i o nim 
napisałam. Apelowałam o odrobinę samokrytyki czy też 
skromności, jak wolisz, a nie o to, aby pseudointelektualny 
motłoch zamiast wywyższać swoją pseudointeligencję 
przysiadł do książek i zmienił się we wzór pracowitości.  

A jeśli chodzi o to, co napisałeś o Festiwalu… 
Widzisz… tak się składa, że mam w planach napisać o 
tym odrębny artykuł. Być może, będziesz miał coś do 
dodania? 

 
Mała 

 
 

TEMAT  NUMERU 
 

Najwyższa pora, by przejść od tematu naszego 
numeru, czyli długo wyczekiwanego Stożka. Oto, czym 
jest miejsce, które Czackiewicze odwiedzają co roku: 

 

Stożek Wielki (998 m.n.p.m.) to jeden z 
najważniejszych szczytów, otaczających perłę 
Beskidów, Wisłę. Na jego północno wschodnim 
zboczu usytuowany jest Ośrodek Narciarski Stożek 
- mini stacja aktywnego wypoczynku dla każdego. 
To wymarzone miejsce dla narciarzy o 
zawodniczych ambicjach, jak i początkujących. 
Urozmaicone trasy pozwalają rozkoszować się 
urokami narciarstwa i wspaniałymi widokami, 
rozpościerającymi się ze szczytu. Przy dobrej 
widoczności można podziwiać panoramę całych 
Beskidów, a nawet Tatr. Specyficzny mikroklimat 
zapewnia dobrą pokrywę śnieżną, która utrzymuje 
się tu znacznie dłużej niż w innych regionach 
Beskidu Śląskiego. 

źródło: www.stozek.narty.pl 

KoZa 
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STOŻEK 2006 
 
Wraz z początkiem 

roku zaczął się nowy 
sezon narciarski w 
Czackim. Mowa, 
oczywiście, o kultowym 
Stożku, którego tradycja 
sięga początków lat ’80, 
a którym kandydaci są 
„straszeni” już podczas 
okresu rekrutacyjnego. 
Niektórzy czekają na 
swój turnus z 
niecierpliwością, inni – 
wręcz przeciwnie – z 
niechęcią. Osobiście, nie 
wiem, na co można 
narzekać – przecież to 
jest tydzień wolnego od Szkoły! Zero nauki (chyba że 
jazdy na nartach)! Nie od dziś jednak wiadomo, że 
malkontenci zawsze się znajdą. 

Sam, niestety, nie mogłem pojechać z moją klasą w 
tym roku (a szkoda – to była ostatnia okazja), gdyż w tym 
samym terminie mam Studniówkę. Dało mi to jednak 
możliwość przygotowania dla Was poniższego artykułu. 
Na początek... 

 
Suche fakty 

 
W tym roku Stożek odwiedzi dziewięć klas z naszego 

Liceum. Jak wiadomo, trzecie klasy nie mają możliwości 
wyjazdu (nad czym prawie wszyscy ubolewają – przecież 
każdego kiedyś to czeka). Do tego, zgodnie z aktualnymi 
ustaleniami, z wycieczki zrezygnowała klasa IIa. Powody, 
przyświecające tej decyzji, są bliżej niesprecyzowane. Oto 
znane terminy: 

 
02.01. – 07.01.: klasy Ib i IIb wraz z profesorami: 

p. Luber, p. Zielińską, p. Krzemińską oraz p. Małką 
08.01. – 14.01.: klasy Ic i IIc wraz z p. Najder, 

p. Poniewierką, p.  Krzemińską oraz p. Borowieckim 
12.02. - 18.02.: klasa Ie wraz z p. Maślankiewicz oraz 

p. Krzemińskim 
26.02. – 04.03.: klasy Ia i IId wraz z p. Dłużewską, 

p. Zielińską oraz p. Małką 
05.03. – 11.03.: klasy Id i IIe wraz profesorami: 

p. Lisowską oraz p. Krzemińską 
 
Cena wyjazdu wynosi 550zł za pełny turnus (klasy Ib i 

IIb mają wyjazd tańszy o 80zł ze względu na skrócony 
czas trwania) plus 170zł za pięciodniowy karnet. Do tego 
dochodzą ewentualne opłaty za wypożyczenie sprzętu 
narciarskiego – komplet (narty, buty, kijki i gogle) kosztuje 
225zł za pięć dni. Wszyscy (oprócz ww.) wyjeżdżają z 
Warszawy o godzinie 7:00 w niedzielę i wracają ok. 18:40 
w sobotę. Teraz mała podpowiedź dla pierwszaków, 
czyli... 

 
Co warto ze sobą wziąć 

 
Oczywistye jest, że trzeba mieć ubranie, artykuły 

higieniczne etc. Wydaje mi się, że tę kwestię można 
spokojnie przemilczeć. Natomiast warto wspomnieć o 
dodatkowym prowiancie. W cenie jest sucha kiełbasa 
(pożywna, a zajmuje mało miejsca) oraz... słodycze! Te 
drugie, oczywiście, można kupić na miejscu, ale 
gwarantuję Wam, że jeśli będziecie mieli własne zapasy, 
to sporo na tym zaoszczędzicie. Jeśli zaś chodzi o mięso i 
inne dobra, to mogą się przydać tym, którzy mają większe 
potrzeby żywieniowe. W szczególności, jeśli będą 
występowały niedostatki na stołówce, które odnotowałem 
w zeszłym roku. Nie mogę stwierdzić, że jedzenia było 
stanowczo za mało, ale jednak własne zapasy się 
przydały. 

Jeśli ktoś lubi grać w tenisa stołowego, to polecam 
wyposażenie się we własne paletki, gdyż miejscowe nie 
są warte funta kłaków. Gra w „wariata” jest chyba hitem na 
wszystkich wyjazdach, więc dobrze mieć dodatkowy 
sprzęt, by umożliwić grę większej ilości osób na raz. 

Może też się przydać... 
 

Kask! 
 
Po wywiadzie z najszanowniejszym z szanownych, 

profesorem Krzemińskim, dowiedziałem się, że ów 
ochraniacz jest opcjonalny i osoby, które nie są w niego 
wyposażone, również będą wpuszczone na stok. Jak 
jednak wspomina sportowy guru Czackiego, jest to zakup, 
na który warto się szarpnąć, gdyż zapewnia dobrą 
ochronę (wyłączając z tego kolizję czołową z drzewem) i 
wygodę jazdy. Używany kask kosztuje ok. 80-100zł, co 
przy cenie nart nie wydaje się już tak ogromnym 
wydatkiem. Z tego udogodnienia zapewne zrezygnują 
wszyscy wielbiciele „stokowej kultury czapkowej” – łosie i 
renifery. Na zakończenie podam jeszcze... 

 
Inne informacje 

 
Jak niesie fama, Stożek został gruntownie 

przebudowany od zeszłego roku, w celu podniesienia 
standardów. A czy tak się stało naprawdę? Czy już nie ma 
„Tramwaju”? „Kołchozu”? Żeby się o tym przekonać, 
zadzwoniłem do mojej klasy – informacje są więc z 
pierwszej ręki: 

„-Co się zmieniło? 
-No... okna są inne...” 
I tyle. Koniec. Fakt faktem - kilka pokoi zostało 

wydzielonych i uzupełnionych o prysznice (jak niesie 
wieść). Niestety, nie zostały oddane do użytku naszej 
Szkoły. Nam pozostają stare, dobre pokoje grupowe. 
Może to nawet lepiej – Stożek by wiele bez nich stracił – 
każdy, kto już raz w nich mieszkał, wie, o co chodzi. Co 
jak co, ale ludzie najlepiej integrują się, gdy siedzą w 16 
osób w jednej cel... pomieszczeniu. 

 
KoZa 
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Felieton  zimowo- 
-przedwyjazdowy 
 
Ledwie systemy nerwowe pierwszaków zdążyły 

otrząsnąć się z nadmiaru wrażeń spowodowanych 
Festiwalem, a już czeka nas kolejne spotkanie ze 
szkolną tradycją, tym razem pod postacią Stożka.  

Stożek jest śliczny (przynajmniej na zdjęciach na 
stronie internetowej), jednak, jak z każdym wyjazdem, 
łączy się z nim niewątpliwy i niemożliwy do uniknięcia 
koszmar - pakowanie. Do tego, ponieważ Stożek 
położony jest na obrzeżach cywilizowanego świata, 
nasza podróż odbywać się będzie wszelkimi możliwymi 
środkami transportu z wyjątkiem karawany, w związku z 
czym nałożono na nas odgórnie potworne ograniczenie 
– jedna sztuka bagażu plus pokrowiec na narty.  

Oznacza to, przynajmniej w moim skromnym 
wypadku, konieczność wepchnięcia wszystkich rzeczy 
potrzebnych na tydzień (łącznie z butami narciarskimi!) 
do plecaka – jak to jest z przesiadkami z udziałem 
ledwie mieszczącej się w drzwiach pociągu walizki, 
przekonałam się już kilka razy i nie mam zamiaru tego 
powtarzać.  

Należy tu koniecznie wspomnieć, iż pakowanie jako 
takie jest nie tylko próbą zaprzeczenia prawom fizyki, 
ale również swojego rodzaju misterium. Na początku 
człowiek niby niedbale wrzuca rzeczy do 
torby/plecaka/walizki. Jest to albo godna 
pozazdroszczenia, choć z lekka naiwna wiara w to, że 
tym razem nie będzie żadnych problemów, że uda się 
wszystko pomieścić w godnych warunkach bez 
gniecenia, dopychania nogą, albo też wysoko posunięta 
gra aktorska, mająca na celu zasugerowanie 
torbie/plecakowi/walizce, iż jesteśmy mistrzami w 
sztuce pakowania i wszelkie sztuczki z jego/jej strony 
są bezcelowe. Torby jednak, podobnie jak plecaki i 
walizki, rzadko dają się zmylić i w pewnym momencie w 
perfidnym sprzysiężeniu z wyżej już wspomnianymi 
prawami fizyki powodują zjawisko „braku miejsca”.  

Jest wiele szkół tego, 
co się dzieje dalej. 
Większość ludzi 
rozpoczyna od negocjacji: 
a może nie brać tego 
swetra? Może dwie pary 
spodni wystarczą? Potem 
następuje niezwykle 
złożona część właściwa. 
Samych technik 
zasuwania suwaka jest 
przynajmniej siedem, w 
tym: jednym szybkim 
ruchem (stawia walizkę 
przed faktem 
dokonanym), powoli, ze 
zbliżaniem do siebie 
dwóch stron zamka (nie 
wymaga dużej siły, pod 
warunkiem bardzo 

wolnego wykonywania pozostaje niezauważone) oraz 

bardzo nowatorska, przy pomocy sznurka (tylko dla 
bardziej wyrafinowanych form zamkopodobnych, z 
miejscami na kłódkę, przez które to miejsca 
przeciągamy sznurek i ciągniemy w obie strony). 

Należy tu dodać, że przeważnie, jeśli jakimś cudem 
uda się wszystko upchnąć i pozapinać, nagle całą idyllę 
psuje morderczy cień ręcznika, który - przyczajony 
uprzednio - wyłania się dopiero, gdy torba została 
zamknięta. Natychmiast pojawia się rozterka – nie brać 
i kupić na miejscu? Wziąć w osobną reklamówkę? 
Wepchnąć, rezygnując z jednej pary spodni? Zaczynać 
wszystko od początku, tym razem z ręcznikiem na 
dnie? 

Na cokolwiek się zdecydujecie, życzę Wam 
wspaniałego wyjazdu stożkowego oraz ferii (hm, w 
sumie, jeśli pomiędzy jednym a drugim nie ma zbyt 
wiele czasu, to po co się rozpakowywać?). 

 
tsuli 

PS. Wypróbujcie koniecznie wpychanie skarpetek i 
innej drobnizny do butów narciarskich ☺ 

 
 

 
Automatic packing machine – 
marzenie każdego pakującego 

się ucznia ;-) 
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„reflektorów blask 
i na scenę już czas 
teatralny festiwal 

osiemnasty to raz…” 
 
Kiedy ( jeszcze jako 

gimnazjal istka)  spyta łam 
Czackiewiczów, co najbardziej 
kochają w swojej Szkole, chórem 
odpowiadali: „FESTIWAL!!!”. Czy ja 
odpowiedziałabym dziś na to pytanie 
tak samo? Nie jestem pewna. 

Tegoroczny Festiwal był 
„przereklamowany”. 

Od października nikt nie trąbi o 
niczym innym. Fred i Asia chodzą po 
szkolnych korytarzach dumni jak 
pawie. Ludzie biją się o miejsca w sekcjach. Wszystkie 
klasy zaczynają przygotowywać swoje sztuki – nie każdy 
akceptuje wybrany scenariusz, rozpoczynają się wojny o 
stanowisko reżysera i role, a po ich zakończeniu 
niekoniecznie wszyscy są zadowoleni z obsady.  

W listopadzie zaczynają się próby. Od razu po 
lekcjach, głodni i zmęczeni, zabieramy się do roboty. Po 
dwóch godzinach wysłuchiwania poddenerwowanych 
reżyserów i ich, nie zawsze trafnych, uwag, można 
WRESZCIE wyjść ze Szkoły. I następnego dnia od nowa. 
Im bliżej Festiwalu, tym bardziej nieprzyjemnie. Reżyserzy 
zmieniają, co się da, w ostatniej chwili, desperacko 
wyszukują błędy w grze aktorów, wszyscy się martwią i 
każdy przynajmniej raz dziennie ma ochotę powiedzieć: 
„#$%#$% ten festiwal”.  

I, oczywiście, nagrody. Myślą o nich wszyscy 
zamieszani w pracę nad sztuką, zazdrośnie spoglądając w 
stronę potencjalnych rywali. To właśnie dla nagród 
zbieramy się w sobie i dziesiąty już raz tego dnia 
ćwiczymy tę samą scenę.  

Zaczynają się próby generalne. Hardcore. Spoceni i 
wściekli biegamy od klasy na salę i z powrotem, znosząc 
rekwizyty. Biedni reżyserzy są tak zestresowani, że boimy 
się do nich podejść w obawie przed pogryzieniem. 

W gazetce festiwalowej recenzja z próby. Cała klasa 
rzuca się na nią, jakby od tego wszystko zależało. Osoba 
niesłusznie skrytykowana jest bliska załamania i zaczyna 
wierzyć w to, że jest beznadziejna, a osoba niesłusznie 
pochwalona z jeszcze większą zaciętością powtarza 
wszystkie swoje możliwe błędy. 

I uwaga, Festiwal! Tłum przed Szkołą, tłum w Szkole, 
tłum na sali. Walka o miejsca siedzące trwa od dobrych 
paru minut. Wreszcie udaje się jakoś usiąść, są niewielkie 
problemy z oddychaniem, ale przecież to nieważne, 
ZARAZ SIĘ ZACZNIE! 

Dżingiel okazuje się taki sobie, a pierwsza sztuka po 
dwudziestu minutach strasznie nudna. Po sztuce tłum 
ludzi rzuca się do wyjścia z sali, stawiając brudne buty na 
krzesłach, na których po przerwie ktoś ma usiąść. Po 
dwóch dniach przestaje mnie to interesować i sama 
uczestniczę w tym zbiorowym przestępstwie. 

I tak przez cztery dni. Niewiele prawdziwych sztuk, 
większość to przedstawienia.  

Całość kończy Gala, na której 
wszyscy drżą o nagrody, które z 
poważną miną wręcza Jury. Wygrywa 
„Wypukły” (zasłużenie) i jest po 
wszystkim. 

Zacytuję tu Pana od muzyki… 
„Zanim przyszedłem do tej wielce 
szanownej placówki edukacyjnej, o 
Festiwalu wiedziałem niewiele, ale 
myślałem, że będzie to coś 
wyjątkowego. Niestety, Festiwal nie 
spełnił moich oczekiwań. Zamiast 
zabawy, robienia jak najlepszych 
przedstawień przede wszystkim dla 
własnej satysfakcji, jest kolejny 
przejaw wyścigu szczurów. Sztuk nie 
wystawia się (w większości) dla 
siebie, tylko dla nagród. To smutne.”  

Podpisuję się pod tym rękami i nogami, 
 
Mała 
 
 

“Jak coś później nie 
wyjdzie, to to damy na 

bis..." 
 
...o tym, jak Czackiewicze śpiewać potrafią... 
 

Wśród szkolnych ławek głos się rozchodzi. Sale są 
puste, gdzież-li są młodzi? W gimnastycznej się zebrali, 
uszu swych ponadstawiali, słuchają pieśni… 

 
Ten oto krótki wstęp charakteryzuje w skrócie 

przebieg wigilii szkolnej, która miała miejsce w naszej 
Szkole, w czwartek, 22 grudnia – ostatniego dnia przed 
przerwą świąteczną. Uczniowie przyszli do Szkoły na 
pierwsze trzy lekcje, myślami kierując się ku wigilijnemu 
spotkaniu klasowemu (motywy były różne: koniec lekcji, 
życzenia, prezenty…), a o szkolnym występie niektórzy 
dowiedzieli się dopiero kilkanaście minut przed nim… I to 
właśnie spotęgowało jeszcze wrażenie, jakie na nas 
wywarł. 

Na początku wszyscy stłoczyli się w sali 
gimnastycznej. Jej pojemność jest, jaka jest, i nie ma co 
na nią narzekać. Jednak osoby stojące łapczywie łypały 
oczami na wolne miejsca dla nauczycieli, które w końcu 
zostały zajęte przez tych, którzy byli bliżej… 

W końcu rozpoczęto. Powstawszy, wysłuchaliśmy 
fragmentu ewangelii wg Świętego Łukasza, po czym 
ksiądz Marcin opowiedział nam krótką, lecz niezwykle 
wartościową historię ze swego życia. Dalej przyszła kolej 
na życzenia, które złożyła nam Pani Dyrektor oraz Konsul 
Szkoły. Ciekawą inicjatywą było powszechne dzielenie się 
opłatkiem. Wszyscy składali sobie życzenia, nawet osoby, 
które dotąd się nie znały. Było całkiem sympatycznie. ☺ 
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Właściwy występ rozpoczął się niebawem. Chór 
śpiewał kolędy polskie oraz angielskie, przeplatające się 
nawzajem. Pan profesor Bieliński przez cały czas dzielnie 
i z ogromnym zapałem dyrygował chórem, co wzbudzało 
wśród publiczności pozytywne i szczere rozbawienie. Z 
największym jednak entuzjazmem przyjęty został solowy 
występ koleżanki Marty, która zachwyciła wszystkich 
swoim wykonaniem jednej z angielskich kolęd. Brawom i 
zachwytom nie było końca - ja nadal jestem pod dużym 
wrażeniem tego wykonania… Takich właśnie osób 
potrzeba polskiemu przemysłowi muzycznemu! ☺ W 
każdym razie po jej występie padło zdanie, które 
zamieściłem w tytule. ☺ I w końcu bis był, mimo że 
wszystko dalej się udało. Nawet bardzo. Oprócz Marty 
wystąpiło także kilkoro innych solistów, m.in. Kasia 
Piwowarska, Małgosia Kowalska i Justyna Borkowska 
(wszystkie ww. z klasy Ib). 

Co jakiś czas między radosne kolędowanie wplatane 
były akcenty poetyckie. Wiersze bardzo się między sobą 
różniły, jednak wszystkie skłaniały do refleksji nad 
Świętami. Wiele z osób, które recytowały, znaliśmy już ze 
sceny Festiwalu Teatralnego – dlatego też mogliśmy 
spodziewać się bardzo dobrego wykonania. I nie 
zawiedliśmy się. Wśród recytatorów mogę wymienić 
Małgosię Tomczak i Paulinę Gałązkę z Ib… 

Przez cały czas towarzyszyła nam także wspaniała 
oprawa muzyczna. Przy akompaniamencie instrumentów 
smyczkowych, pianina, fletu i saksofonów wszystko 
brzmiało doskonale.  

Na Wielki Finał pozostawiono smaczek dla 
lingwistów, czyli wykonanie kolędy pt. „Cicha noc” w wielu 
językach, m.in. po angielsku, francusku, hiszpańsku, 
łacinie, rosyjsku i włosku. 

Wszyscy, pozytywnie nastrojeni, rozeszli się do 
swoich klas, po drodze gratulując artystom ich występu. 
Widziałem uśmiechy na wszystkich twarzach – a o to 
chyba chodziło… Oby więcej takich koncertów! 

 
krzywho 

 
 

No i mamy rok 2006... 

Każdy ma jakieś nadzieje, związane z tą nową datą. 
Niektórzy sumiennie przygotowują listę postanowień, 
celów na najbliższy rok. Dla nich jest to jak odruch: wybija 

północ, wyciągają karteczkę i piszą, co chcą zmienić, np.: 
być bardziej asertywnym, bardziej dbać o siebie, o 
przyjaciół, zdać ważny egzamin, mieć lepsze oceny itp. 
Zauważyliście, że część tych postanowień nie całkiem 
zależy od nas? Np. oceny zależą nie tylko od nas, ale i od 
nauczyciela, szczęścia, naszej aktualnej kondycji 
psychofizycznej i innych wypadków losowych. 

Gdyby tylko inaczej sformułować nasze 
postanowienia, to nie mielibyśmy poczucia 
niezadowolenia z siebie, kiedy pod koniec roku 
wyciągniemy tę wymiętą karteczkę... A zresztą, czy to ma 
jakiś sens? Przecież nasze dążenia ciągle ulegają zmianie 
w konfrontacji z rzeczywistością i z czasem. Po dwunastu 
miesiącach te zeszłoroczne cele mogą być wręcz 
śmieszne. Czasem nasze wielkie marzenie, zapisane na 
kartce, zaczyna nagle nas zawstydzać. Wydaje się 
wówczas takie przyziemne lub wręcz przeciwnie – 
nierealne do osiągnięcia, w każdym razie ten cel traci 
wówczas swoją magię. 

Niektórzy w ogóle nie myślą o przygotowaniu takiej 
listy. Trzy, dwa, jeden... Szczęśliwego Nowego Roku! 
Zabawa trwa dalej, przecież nic się nie zmieniło. Tak, to 
prawda ,ale... my możemy właśnie teraz zacząć coś 
zmieniać :w sobie, w świecie (w tej kolejności). 

Ostatnio czytałam w książce „Pamięć”, wydanej przez 
fundację Shalom, o szkole założonej podczas II wojny 
światowej przez grupę żydowskich dziewczynek. Celem 
tej placówki było samodoskonalenie się. Na każdy tydzień 
wybierały one sobie jedną cechę, nad którą chciały 
pracować, potem następną (nie zapominając o 
poprzedniej) itd. Po latach mówiły, że to pomogło im 
przetrwać wojnę, bo nie widziały okrucieństw, ale skupiały 
się na swoim celu. Nie pozostawały jednak obojętne na 
losy innych, bo np. pracując nad stosunkiem do innych 
ludzi, były altruistkami. 

Wiem, to bardzo idealistyczne, ale może to dobry 
pomysł na ten rok... Nie chodzi mi o kopiowanie tego 
pomysłu. Myślę raczej o tym, żeby układając listę 
postanowień, pomyśleć raczej o cechach charakteru, bo 
np. punktualność zawsze jest w cenie i nigdy nie wyda się 
nam śmieszna jako cel. Możemy ją wypracowywać na 
wiele sposobów, powodzenie tego planu zależy tylko i 
wyłącznie od nas. 

Jeśli to Wam nie odpowiada, to ważne jest to, 
żebyśmy nie budowali nowego obrazu siebie na wzór 
kogoś innego, z zachowaniami typowymi dla innych. 
Lepiej zostać takim, jakim się jest... tyle że lepszym! I tu 
tkwi problem, bo tak naprawdę to nie wiemy, jak tego 
dokonać. Te nasze bardzo konkretne postanowienia to 
tylko prymitywne odzwierciedlenie naszych dążeń do 
samodoskonalenia. A poza tym, dlaczego zaczynać od 
pierwszego stycznia? To ciężki czas na zmiany: dużo 
nauki (koniec semestru), no i jest karnawał – po co sobie 
stwarzać nowe problemy? Jasne, najlepiej doskonalić się 
przez cały czas, ale jeśli dopiero teraz chcemy świadomie 
zacząć ten proces, to naprawdę są lepsze terminy, więc... 
szczęśliwego Nowego Roku!  

 
Julia 
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Studniówka 2006 
 
Studniówka. No i przygotowania do studniówki… 

Suknia od Versace (czy innej Coco Chanel), fryzjer, 
manicure, pedicure, kosmetyczka, wizażystka, sauna, 
bicze wodne, przedłużanie włosów, solarium przez 
miesiąc, odsysanie tłuszczu, korekta nosa, kolagen w 
usta… Nie, wróć… Coś się chyba zagalopowałam. Tak to 
będzie przed galą rozdania Oscarów, jak już w czymś 
zagram i mnie nominują :P . A w dzień studniówki było 
normalnie. Żadne Versace. Poza tym bez kolagenu, bez 
odsysania tłuszczu, bez solarium i bez wizażystki…itd. A 
mimo to przyjaciółka mi przez cały czas powtarzała, że 
„Studniówka to magiczna noc” – i nie mogłam się 
doczekać, żeby się o tym przekonać.  

Do NOT-u weszłam nieco stremowana i przepełniona 
wizjami siebie, potykającej się podczas poloneza o własną 
suknię, tworzącą „efekt domina” (tj. ja wpadam na parę 
przede mną, która wpada na parę…), ale już szybko moją 
uwagę odciągnęły studniówkowe kreacje. Co i rusz 
wpadałam na jakąś dobrą znajomą, widywaną codziennie 
na korytarzu – a dziś wyglądającą tak inaczej, tak 
odświętnie i wyjątkowo, zupełnie inną niż zwykle…  

O 21:15 rozpoczął się polonez. W pierwszych parach 
dwie grupy tańczących prowadzili Pani Dyrektor i Pan 
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków. Obyło się bez 
większych „wpadek” i pomyłek, bez potknięć i „efektu 
domina”. Nie odbyło się za to bez jakiegoś polonezowego 
„żartu”… Przez pewien czas kilka osób tańczyło z 
założonymi okrągłymi, czerwonymi nosami klaunów. 
Jeszcze przed rozpoczęciem zapytałam ich, czy 
zamierzają „przebić” zeszłoroczny taniec z bambusem 
(dla pierwszoklasistów wyjaśniam, że w zeszłym roku 
dziewczyny z ówczesnej IIIIc podczas poloneza nie 
trzymały w ręku kwiatów, tylko bambusy) – no i 
dowiedziałam się, że „właściwie to tak”, „trochę” i „też” 
chcą zrobić coś „w stylu tego numeru z bambusem”… Jak 
im się udało? Kilka zapytanych przeze mnie osób 
twierdziło, że nie zauważyło podczas poloneza nikogo z 
nosem klauna, więc numer z bambusem był o wiele 
lepszy – bo wszyscy o nim wiedzieli. Cóż… jeśli spojrzeć 
na jakość żartu pod względem ilościowym (liczba 
biorących w nim udział osób) – to tak, zeszłoroczny taniec 
z bambusem udał się bardziej… Jednak trzymanie w ręku 
bambusa nie odbiera żadnej dziewczynie urody – w 
przeciwieństwie do dużej czerwonej kuli pośrodku twarzy 
– dlatego śmiem twierdzić, że numer z nosem klauna 
wymagał więcej odwagi. 

Po polonezie zasiedliśmy do jedzenia… Niestety, 
danie „na ciepło” okazało się tak nie do końca ciepłe, a 
poza tym wciąż żywa była pogłoska, że mamy jeść schab 
ze śliwką – tymczasem dostaliśmy kotlety z kurczaka. 
Obok każdego kotleta leżała jedna mała, suszona 
śliwka… Nieco lepiej przedstawiały się zimne przekąski – 
sałatki, wędliny, pomidory z mozarellą.  

Podczas gdy w jednej sali trwało posilanie się 
kotletem z kurczaka, w drugiej już zaczynała się zabawa. 
Najbardziej zmobilizowani do tańca okazali się 
nauczyciele – którzy jako jedni z pierwszych pojawili się 
na parkiecie. Widziałam ich tańczących „w kółeczku”, a 
chwilę potem to oni rozruszali całe towarzystwo, 
organizując „wężyka”.  

Moje dalsze wspomnienia ze studniówki mieszają się 
ze sobą – dużo tańca, tort, rozmowy, zabawa…wiem 
tylko, że o 4:30 rano bardzo chciałam, żeby studniówka 
nie kończyła się za pół godziny, tylko jeszcze trwała i 
trwała…  

 
Katia 

 
 

05  vs.  06 
 
Jako że zaszczyt pisania sprawozdania z tegorocznej 

Studniówki przypadł Katii, ja zostałem na lodzie. Co 
więcej, sam się na ten lód wprowadziłem, oddając jej 
tenże temat. Całe szczęście, mogę dorzucić jeszcze 
swoje trzy grosze, gdyż... była to już moja druga taka 
impreza w Czackim i mam punkt odniesienia do 
poprzedniego roku. Cóż więc stoi na przeszkodzie, by 
napisać analizę porównawczą? 

Zacznijmy od tego, co było podobne do zeszłorocznej 
Studniówki. Przede wszystkim sala taneczna w 



z życia czackiego 
 

CZADEK 9 
 

warszawskim NOT. Fakt, dekoracje się różniły i to dość 
znacząco (w zeszłym roku były piękne łuki, utworzone z 
balonów z helem) – niemniej jednak nadal pozostały w 
bardzo dobrym stylu. Sam układ poloneza też się za 
bardzo nie przekształcił – przynajmniej w moim odczuciu. I 
bardzo dobrze – biorąc pod uwagę, że sam również 
tańczyłem, cieszę się, że nie był nazbyt finezyjny. 

Co ciekawe, menu (!) także się nie zmieniło - 
wizualnie ząb w ząb przypominało to z zeszłego roku. W 
gruncie rzeczy, jeśli ktoś o tym nie wie, to jest mu 
wszystko jedno. Wydaje mi się jednak, że za 200zł od 
osoby można by oczekiwać większego wyrafinowania. 
Cóż... była jedna różnica – było (prawie) smaczne, czego 
nie można powiedzieć o zeszłorocznych przystawkach. 

I bardzo ważna sprawa – towarzystwo było równie 
miłe! Zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Wiem, że to 
rzecz bardzo względna, ale z mojego punktu widzenia 
było naprawdę świetnie! 

Czas na różnice – jako się rzekło, inne dekoracje i 
walory smakowe potraw. Do tego zmienił się DJ – ni to na 
lepsze, ni to na gorsze. Był chyba równie nieugięty, przez 
co, pod koniec imprezy, były już problemy z 
wyproszeniem jakiegoś konkretnego utworu. Muzyka też 
się trochę różniła – w zeszłym roku nie było aż takiego 
wymieszania gatunków (zaczęło się od lat ’60, ’70 i ’80, by 
zakończyć się na muzyce nowoczesnej). Natomiast w tym 
roku „techniawa” była przeplatana ze starszymi hitami, 
pokroju soundtracku do „Blues Borthers” (który chyba był 
największym przebojem wieczoru). Z tego też powodu na 
parkiecie zachodziło ciągłe przetasowanie. Wydaje mi się 
jednak, że rock ‘n roll miał więcej zwolenników. 

Wielka szkoda, że nikt nie wpadł na pomysł powtórki 
poloneza o czwartej nad ranem. Duża ujma w stosunku do 
zeszłorocznej imprezy. 

Na koniec wspomnę o jeszcze jednej różnicy, która 
mnie osobiście bardzo uradowała. Mianowicie na 
Studniówce 2005 do końca imprezy dotrwało tylko ok. 6 
osób. Natomiast w tym roku liczba ta zwiększyła się do 
prawie 30. Niby drobnostka, a cieszy... 

 
KoZa 
 

PS: Zachodzę w łeb, kto jest autorem jakże 
genialnego pomysłu dawania tylko jednego zaproszenia 
na parę... Oby się to nie powtórzyło w przyszłym roku... 

 
 

Najpierw jest się 
Uczniem 

 
Potem Abiturientem, Maturzystą. W końcu – 

Absolwentem. Kolej rzeczy i nic w niej dziwnego. Jednak 
pewne rozmowy i drobne wypadki, wręcz wypadeczki, dni 
ostatnich spowodowały pewien proces myślowy w mej 
głowie. Proces po tytułem: „Miejsce Czackiego 
Absolwenta w Szkole”. 

Czacki zawsze wydawał mi się Szkołą niezwykle 
przychylnie nastawioną do swoich absolwentów. Oni 
wracają, a my ich przyjmujemy. Prosta zależność. Plączą 

się po korytarzach we wrześniu, między jednym 
egzaminem poprawkowym a drugim, przygotowują 
wykłady na Tadealia i warsztaty na rekolekcje. Tłumnie i 
szumnie wpadają na Festiwal, robią własne spektakle. I to 
jest dla mnie piękne. Pokazuje. jak Czacki potrafi ze sobą 
związać, pokazuje, że im się chce i że my chcemy tego 
ich „chcenia”. Oczywiście, jedni pojawiają się częściej, inni 
rzadziej. Niektórym braknie czasu, życie się przecież 
toczy. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że Czackiego 
tworzą zarówno uczniowie, jak i absolwenci.  

Gdzie więc problem? Właściwie, nie problem, a 
niepokój. Ostatnio zdarzyło mi się usłyszeć uwagi na 
temat bytności absolwentów na Festiwalu – że za bardzo 
się wtrącają, że przecież to już nie ich Szkoła, nie ich 
Festiwal. Pojawił się też pomysł występu pewnej grupy 
absolwentów na studniówce - odrzucono. Czemu? Bo ich 
czas już minął. Rozumiem argumenty przeciw, nie chcę, 
zresztą, roztrząsać tej sprawy, ale ja tam bym chętnie ich 
obejrzała.... Nie chcę przez powyższe powiedzieć, że 
Czacki nagle odsuwa się od swoich wychowanków. 
Rozumiem też zasadność stwierdzenia: „To już nie ich 
czas tutaj, my chcemy sami”. Jasne, tylko żeby z tego nie 
narodziła się właśnie jakaś wrogość... Bo przecież oni 
bardzo często naprawdę pomagają! Uważam, że należy 
się cieszyć z tego, że tak trudno im się z Czackim rozstać. 
A w razie czego zawsze można spokojnie i uczciwie 
powiedzieć: „Nie, tutaj chcemy coś zrobić sami”. Byleby 
nie było tego parlamentarnego szeptania w kuluarach: 
„Ach, to znowu Oni. Absolwenci”. Od razu też chcę 
odeprzeć argument, że absolwenci sami się proszą o takie 
traktowanie – owszem, czasem na pewno, sama miałam 
kilka nieprzyjemnych rozmów z byłymi Czackiewiczami. 
Ale, jak napisałam, jedynie „czasem”... 

Sama mam (mam nadzieję....) w perspektywie bycie 
już tylko (albo „aż”) absolwentem XXVII L.O. I bardzo bym 
chciała wracać do Czackiego przyjaznego mi, zarówno ze 
strony Nauczycieli, jak i uczniów. Kłaniam się nisko, 
Abiturientka. 

ata 
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Wozzeck 
 
Co się wozisz? 
 
Dzień jak co dzień. Wstaję o 

6.00, aby zdążyć na zerówkę. 
Ciemno, pusto, mijam te same 
zakręty, te same bloki, drzewa, 
bilbordy... Ale coś tu nie 
pasuje... Coś się zmieniło... Ten 
chłopiec, ta dziewczynka... Ich tu 
wcześniej nie było! Z bilbordu 
patrzą na mnie zupełnie nowe 
twarze! A uwagę przyciąga 
wydrapany napis „Wozzeck”. 
Przystaję, przecieram zaspane 
oczy i nie mogę uwierzyć. Teatr 
Wielki i Opera Narodowa... 
Nowy spektakl, o którym 
pierwszy raz słyszę... I w głowie 
zaczął mi się tworzyć nowy 
pomysł, który natychmiast 
przerodziłam w czyn... 

Zarezerwowałam bilety na 
przedstawienie, zebrałam grupę 
chętnych i 7.01 wybraliśmy się 
do gmachu Opery. Spośród 
kilkuset foteli odnaleźliśmy 
nasze miejsca, które czym 
prędzej zajęliśmy, jakby w 
obawie przed ich utraceniem. 
Przed nami była kurtyna. A 
raczej powinna być. W zasadzie zdziwiłam się, że jej tam 
nie było. Choć tak naprawdę była, tylko rozsunięta. I to 
mnie właśnie zaskoczyło. W każdym razie była scena. A 
na scenie zakład fryzjerski. Nie taki prawdziwy, 
upozorowany. Po prostu rząd krzeseł fryzjerskich. I lustra. 
A po scenie chodził fryzjer z miotłą i zmiatał włosy z 
parkietu. Przynajmniej tak mi się wydawało z drugiego 
balkonu. Wreszcie zgasły światła. Panowała idealna cisza. 
Po scenie zaczęły się przesuwać napisy, opisujące 
wydarzenia z życia Wozzecka. Opera ta jest bowiem 
oparta na faktach. Mężczyzna o imieniu Wozzeck - nie do 
końca zdrowy psychicznie - miał kochankę i nieślubne 
dziecko. Kochankę zabił. Proces trwał 3 lata. Wozzeck 
mimo niepoczytalności został skazany. 

Orkiestra zaczęła grać... W tym momencie zaczęłam 
się zastanawiać, jaki utwór wykonuje, gdyż brzmiało to jak 
strojenie instrumentów... Okropny hałas, żadnej liryki. W 
zasadzie z całego przedstawienia podobało mi się tylko 
kilkusekundowe wejście harfy... Na scenę wszedł śpiewak 
i zaczął... no właśnie, tutaj to samo pytanie. Co zaczął? 
Bo nie była to aria. To nawet śpiew nie był. Był to 
Sprachgesang. Coś między śpiewaniem a mówieniem. W 
każdym razie nie podobało mi się. Przyszłam posłuchać 
głębi dźwięku, siły głosu, rozchodzącego się po całym 
teatrze, a nie niemieckiego gadania... Bardzo lubię ten 
język - nawet początkowo się ucieszyłam, że opera jest 
germańska, ale, niestety, niemiecki nie jest językiem 
melodyjnym. Ponadto aktor mówił cicho - prawie nie było 

go słychać. Nie było też żadnej spójności między muzyką 
a „śpiewem”. Orkiestra sobie, aktorzy sobie. Podobno 
takie było założenie i tylko wtedy to wszystko miało sens... 
Z tym, że ja jakoś tego sensu nie zrozumiałam.  

Siedziałam, patrzyłam, słuchałam i coraz bardziej 
utwierdzałam się w przekonaniu, 
że nie lubię muzyki nowoczesnej. 
Nic nie miało dla mnie sensu. 
Wydarzeń nie umiałam ze sobą 
powiązać, nie zrozumiałam fabuły. 
Wszystko było tak chaotyczne, jak 
sam Wozzeck. Może właśnie o to 
chodziło? Kompozytor – Alban 
Berg - pisze: „Cokolwiek wiadomo 
o formach muzycznych mojej 
opery, z jaką ścisłością i jak 
logicznie to wszystko zostało w niej 
<opracowane>, jak wielka 
znajomość rzemiosła pojawia się w 
najdrobniejszych szczegółach...”. 
Przykro mi, panie Berg, ale było to 
dla mnie za logiczne i zbyt 
skomplikowane. Przydałaby mi się 
legenda, jak na mapie, aby móc 
zrozumieć pana geniusz... Usunął 
pan wszystko to, co najbardziej 
kocham w operze. Nie było śpiewu 
z głębi serca; nie było muzyki, 
budującej napięcie, opowiadającej 
wraz z aktorami historię - muzyki 
pięknej, wyniosłej, podnoszącej na 
duchu; nie było pięknych strojów; 
nie było pięknej scenografii, 

zaskakującej symbolizmem. Co więc było? To, od czego 
tak bardzo chciałam uciec. Codzienność, wulgarność, 
hałas, przygnębienie. 

Całą beznadziejność przedstawienia podkreśliły 
końcowe oklaski. Ludzie nie wiedzieli, czy to już koniec, 
czy jeszcze nie. Ktoś zaczął klaskać, nikt nie podchwycił, 
potem znowu ktoś zaczął i sytuacja się powtórzyła. 
Dopiero gdy aktorzy wyszli na scenę i zaczęli się kłaniać, 
dostali oklaski. Ale były to oklaski dwa razy słabsze niż na 
typowych operach. Może społeczeństwo jeszcze nie 
dorosło do tak nowatorskich oper, a może po prostu to 
rzeczywiście był nie wart wystawiania kicz. Ja wiem jedno. 
Za miesiąc idę na sprawdzoną operę i nikt mnie już nie 
namówi na takie nowości. Bo tak jak po każdej wychodzę 
szczęśliwa, tak po tej wyszłam przygnębiona i 
rozczarowana. 

 
 

Penny  Lane: 
“Penny  Lane" 

 
Penny Lane to „supergrupa” z Mysłowic, w której 

skład wchodzą Mietall Waluś (bas, wokal) i Afgan Gąsior 
(gitara) z Negatywu, Wojtek „Lala” Kuderski (bębny, 
wokal) z Myslovitz oraz Bartek Słatyński (gitara, wokal) z 
Avalanche. W swojej muzyce łączą melodykę w stylu The 
Beatles, klimat „sceny mysłowickiej” oraz brzmienie gitar i 



z życia czackiego 
 

CZADEK 11 
 

(w niektórych utworach) rytmikę Queens of the Stone Age 
z własnymi pomysłami.  

Pierwiastek liverpoolskiej 
czwórki dominuje w 
pierwszym, singlowym 
zresztą utworze „Tak jak ja”, 
który jest bardzo zgrabną 
piosenką. Następna, 
„Jesteśmy tacy, bo właśnie 
tacy chcemy być” (coż za 
długi tytuł), pokazuje, do 
czego potrzebni są w tym 

zespole aż trzej wokaliści. Harmonie wokalne w refrenie 
bardzo przypominają dokonania The Beatles, a zwrotka 
jest śpiewana na przemian przez Mietalla i Bartka. Na 
płycie zdarzają się również spokojne, utrzymane w stylu 
macierzystych formacji członków zespołu kompozycje („Ty 
to wiesz”, „Ostatni pierwszym jest”, „Moje miejsce na 
ziemi” ). Echa Królowych Epoki Kamienia pojawiają się w, 
moim zdaniem, najlepszych utworach: „Donnie Brasco” i 
„Kałasz”. 

Jedyną rzeczą, do której mogę się przyczepić, to 
długość albumu. Mimo że trwa godzinę, pozostawia 
nieznośne uczucie niedosytu. 

 
Wieczór 

 
 

Z  pamiętnika 
redaktora 

 
O kulturze w kinie 
 
Przez ostatnią dekadę w polskich kinach wiele 

rzeczy uległo zmianie. Inne są ceny (niestety), systemy 
fiskalne, obsługa, fotele. Kultura też nie pozostała ta 
sama. Kiedyś ludzie przychodzili do kina, by obejrzeć 
dobry film, spędzić miłą randkę lub bawić się ze 
znajomymi. Nawet w tym ostatnim przypadku ludzie 
znali granicę i wiedzieli, co mogą, a czego nie – grunt, 
to żeby swoim zachowaniem nie przeszkadzać innym. 
Oczywiście, wyjątki od tej reguły, jak i od każdej innej, 
były – sporadyczne, ale jednak. Dziś, w dobie dominacji 
multipleksów, ciężko trafić na seans, na którym można 
by się zetknąć z choćby odrobiną spokoju. Teraz 
wyjątkiem stała się kultura, a nie jej brak. 

Jako stały bywalec różnych warszawskich kin 
widziałem już wiele skrajnych sytuacji. Od razu 
zaznaczę, że nie odnosi się to prawie w ogóle do kin 
studyjnych, które, jak dotąd, bardzo dobrze bronią się 
przed napływem chamstwa. Wyświetlają filmy, które nie 
trafiają w bardzo wysublimowane gusta wojowniczo 
nastawionej braci, dzięki czemu są ostatnimi oazami 
spokoju dla kinomanów. Gdzie indziej robi się coraz 
groźniej. Dosłownie. Etap, na którym brak kultury 
przejawiał się jedynie zbyt głośną rozmową ze 
znajomym, dawno już się zakończył. Dziś, na potrzeby 
nowego milenium, są i nowe wzorce zachowań. 

Podam za przykład pokazy nocne, które są dość 
często organizowane w różnych sieciach kin. Pamiętam 
maraton z czterema amerykańskimi horrorami, który 
zakończył się bójką kilku „byczków”. Co było powodem? 
Bynajmniej nie emanująca z ekranu brutalność, o nie! 
Owi panowie, w ramach przygotowania do seansu, 
zakupili hurtową ilość wódki i dodali do tego kilka 
sześciopaków piwa. Efekt murowany. Łazienka była 
zapchana przez rozmaite typki spod ciemnej gwiazdy, 
które, gdy tylko zwolniła się kabina, kończyły z głową w 
klozecie, zwracając ostatni posiłek. Inni, bardziej 
wytrwali, szli do sali obok i szukali innej grupki ludzi o 
podobnym ilorazie inteligencji. Po udanym 
rekonesansie wypowiadali wielce złożone zdania na 
temat ich pochodzenia, rodziny tudzież wyglądu. Druga 
strona odpowiadała w sposób równie elokwentny, po 
czym przechodziła do ofensywy. Całe szczęście, 
wszystko szybko przeniosło się na korytarz, gdzie 
sprawnie zareagowała obsługa kina. I pomyśleć, że 
właśnie w taką czystą brutalność ewoluowało zwykłe 
głośne gadanie na sali. Pół biedy, gdyby to było kilka 
osób, które przez przypadek trafiły na pokaz. Jednak 
tak nie jest – wiele razy widziałem i po kilka rzędów 
foteli, zawalonych pustymi puszkami po piwie i 
butelkami po wódce. 

Co będzie następne? Ludzie zaczną przychodzić 
do kina z kijami i zamiast oglądać film zajmą się 
wypatrywaniem na sali „łebków do kasacji”? Co ma 
zrobić przeciętny widz, który przecież, idąc do kina, nie 
powinien mieć powodu, by się martwić o własne 
zdrowe? Uzbroić się w gaz pieprzowy? Paralizator? A 
może w większy kij? Zarządy multipleksów robią, co 
mogą, by zapobiec dalszej degeneracji kultury 
oglądania, a co za tym idzie, spadkowi własnego 
prestiżu. Już teraz w wielu kinach wiszą grawerowane 
tabliczki z napisem, informującym, że do kina nie wolno 
wnosić własnego alkoholu (jedyny oficjalnie dostępny, 
to ten w lokalnych barach, przy salach kinowych). Do 
tego reformuje się system przygotowywania nowych 
pracowników, by byli gotowi na podobne sytuacje. Tylko 
czy to coś da? Czas pokaże. 

Pozostaje jeszcze jedno pytanie – co zrobić, by się 
samemu nie narażać na takie towarzystwo i, przede 
wszystkim, spędzić seans tak, jak chcemy – w spokoju. 
Warto pamiętać o tym, że taka hołota nie przychodzi do 
kina na każdy repertuar. Wybierając się na produkcje 
ambitne, nie mamy raczej powodu do obaw. Wystarczy 
też zmienić nasze ulubione kino z multipleksu na 
studyjne. Jeśli natomiast chcemy się przejść na film 
komercyjny, to polecam albo wybrać jakiś poranny 
seans, na którym na ogół jest mało ludzi, albo odczekać 
z miesiąc od premiery. Niestety, z chamstwem w kinach 
ciężko walczyć, gdyż do takich ludzi często nie 
docierają żadne rozsądne argumenty. Z tego powodu 
najlepiej go po prostu unikać. 

 
KoZa 
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Texty nauczycieli 
 
„Żeby sztuczna choinka uschła, to coś 

niesamowitego...” 
prof. Korczyńska 
 
Lekcja biologii z prof. Korczyńską. Uczeń zgłasza się 

do odpowiedzi i słyszy: 
„Czy w jakimś celu trzymasz tę kończynę w górze?” 
 
„Nie opłaca się być sportowcem. Za duże obciążenie 

dla organizmu. No chyba że dla chwili sławy. Ale są inne 
metody: można się rozebrać na środku ulicy i zyskać na 
2 dni sławę golasa warszawskiego. Ale to latem, bo zimą 
nie polecam.” 

prof. Korczyńska 
 
"Będąc młodym hemofilitykiem..." 
prof. Korczyńska 
 
prof. Zięba: „Nie ma kredy, hm... ” 
uczeń: „Mogę przynieść! ” 
prof. Zięba: „Pisanie kredą na języku polskim to 

banał, a my przecież wyrzekamy się banałów. 
Pani profesor bierze mokrą szmatę, pisze nią na 

tablicy i mówi: 
„Patrzcie szybko, bo znika... ” 
 
Polski z prof. Ziębą – rozmowa o sztuce danej klasy 

na Festiwalu Teatralnym: 
prof. Zięba: „Mam zacząć od tych dobrych informacji 

czy złych? ” 
Wszyscy chórem: „ZŁYCH! ” 
prof. Zięba: „No to barany jesteście. ” 
(cisza) 
uczeń: Ooooo! „To awans z surykatek! ” 
 
uczennica: „A ja widziałam taki obraz, że się para 

całowała, a nad nią wisiał trup. ” 
prof. Zięba: "No zobacz... a nam musi jemioła 

wystarczyć..." 
zebrał: KoZa
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Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z naszymi planami, to 
następny numer Czadka ukaże się już w okolicach 
połowy lutego. Tymczasem cała redakcja życzy Wam 
udanych ferii! Do przeczytania za miesiąc! 
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OGŁOSZENIE FESTIWALOWE 
PoFestiwalowe ogłoszenie, PoWigilijne resztki ze stołu, Nowi Szefowie Festiwalu, tadam, tadam: 
Ola Włodarczyk klasa 2C 
Stefan Stankiewicz klasa 2D 
Życzenia noworoczne najlepiej w kopertach, mile widziane też przelewy na konto. Reszta szefów mniej lub bardziej 
określona, nowo namaszczeni nuworysze: 
Sekcja Akustyczna: Agata Kaźmierczak klasa 2C, Piotr Juda klasa 2C 
Sekcja Informacyjna: Michał Oleś klasa 2C, Małgosia Tomczak klasa 1B, Olga Czeranowska -red.nacz. klasa 1B 
Sekcja Oswietleniowa: Tesia Woźniak klasa 2A, Kuba Kłosiński klasa 2C 
Reszta w następnym odcinku, żeby nie było za łatwo. Żegnam, kłaniam się i takie tam różne inne frazesy. 
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