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ELO POZDRO!

od  naczelnych

W tej Szkole ci¹gle
coœ siê dzieje. Chwilê
temu 130-lecie, teraz
Tadealia i wybory konsula,
za moment Festiwal
Teatralny, a chór ju¿
æwiczy przed wystêpem na
Wigiliê. W miêdzyczasie

mnóstwo sprawdzianów… i czas leci, w
b³yskawicznym tempie - ju¿ ostatnie tchnienie z³otej
jesieni. Zd¹¿yliœmy siê przyzwyczaiæ do mieni¹cych
siê w s³oñcu kolorowych liœci, a tu zaraz lunie jak z
cebra. Przejmuj¹cy ch³ód, krótkie i ciemne dni,
deszcz zacinaj¹cy o szyby, cholerne b³oto i wielka
walka z wszechogarniaj¹c¹ jesienn¹ deprech¹.

Nie to, ¿ebym coœ sugerowa³a, ale…

„Wiatr, najwiêkszy elektroluks œwiata
Wszystkie drzewa z liœci poomiata³
I baluje w pustej altanie.
Spad³y liœcie, posnê³y wiewiórki,
Cia³a drzew dosta³y gêsiej skórki,
Mo¿na sprawdziæ, panowie i panie.
Uciekaj¹ z ogrodów dziewczyny,

Wjechaliœmy w hrabstwo Aspiryny,
Wjechaliœmy doœæ zdecydowanie.
Wszystko razem bior¹c, krótka mowa:
Najpierw deszczyk, potem krzy¿ i g³owa
I ³ó¿eczko, panowie i panie.
A w ³ó¿eczku (jeœli grypa letka) ca³kiem mi³o:
Ksi¹¿eczka, gazetka,
Albo s³odkie kimanie-drzemanie.
Jeœli tylko radio nam nie trzeszczy
I symptomów nie ma zbyt z³owieszczych,
To jest bosko, panowie i panie.”

Ludwik Jerzy Kern, "Jesieñ"

Pozdrawiam ;)
Ma³a

Tinniunt, tinniunt...

W tym numerze Czadka mamy dla Was istny kola¿
tematyczny. Nasza redakcja z dum¹ prezentuje opisy
wra¿eñ z niezwyk³ych uroczystoœci, zwi¹zanych ze 130-
leciem naszej Szko³y, a tak¿e wywiady z kandydatami na
zaszczytne stanowiska konsula i prokonsula – prócz tego
wywiad z ustêpuj¹cym konsulem, czyli K³akiem (znanym
tak¿e jako QCKR). Natomiast nasza œwie¿a krew z klas
pierwszych porusza takie zagadnienia jak istnienie
Czacjonalizmu, opisuje swoje wra¿enia z pierwszych dni
spêdzonych w Szkole i niezapomnianego integralu. Warto
przeczytaæ tak¿e „pierwszy festiwalowy artyku³ w tym roku”
autorstwa Tsuli – Festiwal jest ju¿ tak blisko.. Zaœ dla
wytrwa³ych mamy pokaŸny artyku³ polytyczny (lepszym
s³owem by³oby „obszerny”) i sta³¹ ju¿ dawkê abstrakcyjnego
humoru, czyli Konewkê.

...et ubique crour?
Poniewa¿ podobnie jak wiêkszoœæ ludzi, którzy

dorwali siê do klawiatury, nie mam nic ciekawego do
napisania, pozwolê sobie trochê tematycznie zboczyæ i
wy³amaæ siê z generalnej konwencji, tycz¹cej siê
wstêpniaków wszelakich. „A czemu¿?” – zapytacie. A
poniewa¿ ostatnimi czasy mia³o miejsce istne objawienie.
Na polskiej scenie politycznej pojawi³ siê, niczym grom z
jasnego nieba, d³ugo oczekiwany cz³owiek spoza Uk³adu i
spoza £¿e-Elit, cz³owiek spoza jakichkolwiek struktur,
ugrupowañ czy partii. Mowa oczywiœcie o Pierwszym
Swetrze polskiej polityki, czyli o panu Krzysztofie
Kononowiczu! Nieznany wczeœniej nikomu spoza
Bia³egostoku, ten wspó³czesny Katon rozs³awi³ swoje
miasto poza granice kraju, ba, kontynentu ca³ego! Jego
wyborczy klip, zamieszczony na YouTubie zosta³ obejrzany
przez ponad 3 mln ludzi (!), co czyni z niego
najpopularniejsz¹ postaæ internetow¹ ostatnich tygodni –
najwiêksza do tej pory ogl¹dalnoœæ na YouTubie,
oscylowa³a wokó³ 500 tysiêcy. Wypromowany do statusu
supergwiazdy Kononowicz, którego z³ote myœli winny
zostaæ spisane takimi¿ z³otymi zg³oskami w dziejach
retoryki, przegra³, niestety, wybory w Bia³ymstoku,
uzyskuj¹c dziêki g³osom „m³odzie¿y i ludzi” nieco ponad
3 procent – doœæ znikom¹ liczbê przy oczekiwanych przez
niego 300-400%. Niesamowita osobowoœæ pana
Kononowicza i uzyskany przez niego wynik (który by³
dziesiêciokrotnie wy¿szy ni¿ Wojciecha Wierzejskiego w
Warszawie – choæ wiêcej g³osów od Wierzejskiego
otrzyma³ nawet kandydat komitatu Gamoni i Krasnoludków)
sk³oni³y mnie najpierw do histerycznego œmiechu, a
nastêpnie do zabarwionych jesienn¹ melancholi¹ rozwa¿añ
o kondycji ludzkoœci i polskiej polityce. Lecz jest nadzieja
– w koñcu jest dno, od którego mo¿na siê odbiæ.

I tym optymistycznym akcentem koñczê moj¹
ma³¹, ca³kowicie niezgodn¹ z konwencj¹, dygresjê i ¿yczê
przyjemnej czad(k)owej lektury.

Rafael

P.S. Redakcja „Czadka” przeprasza z ca³ego serca
wszystkich tych, którzy poczuli siê ura¿eni lub dotkniêci
treœciami zawartymi w poprzednim numerze. Noster culpa.
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-Kto z Was chce pomóc w przygotowaniach do stu-
trzydziestolecia Szko³y?

-Proszê Pani, ale mamy jeszcze sporo czasu!

Wydawa³oby siê, ¿e od 4 wrzeœnie do po³owy
paŸdziernika jest jeszcze masa czasu, a tu… nie tak
dawno, 2 tygodnie temu, odby³a siê najwiêksza
uroczystoœæ LO Czackiego od ostatnich 10 lat. Œwiêto,
w którym Szko³a obchodzi³a 130 urodziny, odby³o siê
13 paŸdziernika br. o godzinie 9 rano w auli sportowej
OSiR.

Nale¿a³oby zacz¹æ od tego, ¿e przygotowania
rozpoczê³y siê ju¿ wiele, wiele wczeœniej, niemal¿e od
samego pocz¹tku roku szkolnego, kiedy to nie tylko
pierwsze klasy zaczyna³y wdra¿aæ siê w ¿ycie nowej
szko³y, ale i wszyscy mieli jeszcze w g³owach wakacje.
Jednak ju¿ na samym pocz¹tku trzeba by³o wzi¹æ siê
ostro do roboty. Pierwszaki robi³y twarz Czackiego, a
drugie i trzecie klasy zajmowa³y siê  organizacj¹ . By
dok³adnie zobrazowaæ intensywnoœæ pracy nad stu-
trzydziestoleciem, trzeba koniecznie uwzglêdniæ fakt,
¿e wiêkszoœæ organizatorów opuœci³a Szko³ê 12.10. o
doœæ nietypowej porze - po 1 w nocy.

Uroczystoœæ zaczê³a siê z niewielkim ,
dziesiêciominutowym opóŸnieniem. Mieliœmy mo¿liwoœæ
zobaczyæ wiele wysokich rang¹ osób, które przedstawi³a
nam pani Dyrektor Teresa Elmerych-Kuran. S³uchaliœmy
wypowiedzi absolwentów (wœród nich pana
Chodorowskiego, jednego z najstarszych absolwentów
naszego Liceum). Odby³o siê uroczyste przekazanie
Szkole nowego sztandaru, a przy tej okazji mogliœmy
poznaæ historiê starego sztandaru. Oczywiœcie ca³¹
uroczystoœæ umila³ nam œpiew szkolnego chóru pod
kierownictwem pana Bieliñskiego .  W kulminacyjnym
momencie stutrzydziestolecia odby³o siê œlubowanie
pierwszoklasistów (szczêœliwców, urodzonych w 1990,
na których przypad³o 130 lat naszego Liceum).
Wszystko zosta³o udokumentowane przez
kamerzystów, którzy dzielnie towarzyszyli nam z
kamerami i zawziêcie walczyli ze zbyt d³ugim kablem.

Nie odwiedzi³ nas minister edukacji, jednak¿e
mogliœmy zobaczyæ by³ego premiera RP- Kazimierza
Marcinkiewicza. Kilku spoœród naszych profesorów
wyró¿niono orderami. Po czêœci oficjalnej zosta³a
zaprezentowana czêœæ artystyczna w wykonaniu
naszych uzdolnionych drugo- i trzecioklasistów.  Teksty,
deklamowane przez artystów pod muzykê z filmu
„Requiem dla snu" Aranowskiego, wyda³y siê na tyle
przejmuj¹ce, ¿e na sali zapad³a zupe³na cisza. Wszyscy
s³uchali w napiêciu i z wielkim zainteresowaniem. .
Nastêpnie czêœæ muzyczna nie mniej zadziwi³a widzów.
Tañcz¹ce na „parkiecie” pary w rytm przepiêknego
œpiewu… czego chcieæ wiêcej.

Nie znalaz³am twarzy, na której nie jawi³by siê
szeroki uœmiech, gdy opuszcza³am wraz z pierwszymi

klasami salê. Uroczystoœæ by³a w pe³ni udana. Wszyscy
poszli póŸniej do Szko³y na poczêstunek (niekiedy doœæ
obfity) i z zadowoleniem opuœcili w jakiœ czas póŸniej
Szko³ê. Jak zapewne nietrudno siê domyœliæ, trzynasty
w pi¹tek by³ dniem szczêœliwym dla XXVII LO im.
Tadeusza Czackiego.

kocyk

Nie tak dawno, zaledwie miesi¹c temu, wszyscy
reprezentanci rocznika ’90 przekroczyli progi szkó³
œrednich, tj. liceów. I co tu wiêcej mówiæ; po ukoñczonych
„godnie” trzech latach nauki w gimnazjach ich
wymêczone i zmasakrowane niekiedy legitymacje
gimnazjalne straci³y ministerialn¹ moc. Gdyby (nie daj
Bo¿e!) któremuœ z nich przysz³o do g³owy podziêkowaæ
w tym momencie pañstwu za dalsz¹ edukacjê, ich
wykszta³cenie stanê³oby na stopniu „podstawowe” i w
ten w³aœnie uroczy sposób szybciej ni¿ inni
przekroczyliby próg doros³oœci…

Jednak ci bardziej ambitni, jak ju¿ zosta³o
wspomniane, mierz¹ siê aktualnie z nauk¹ w
ogólniakach, technikach lub szko³ach zawodowych i oby
poci¹gnêli tak dalej, gdy¿ jak mówi piêkne polskie
powiedzenie: „jak siê nie chcia³o nosiæ teczki, to siê
bêdzie nosiæ woreczki”. To tyle, odnoœnie bezstresowego
zachêcania m³odych licealistów do nauki.

Szko³a œrednia to nie tylko wiêcej nauki, zupe³nie
nowe twarze czy trud, aby nauczyæ siê zwracaæ do
nauczycieli „panie profesorze”, ale tak¿e o wiele ciê¿szy
i d³u¿szy dojazd oraz ( w tych najtragiczniejszych
przypadkach) wstawanie na godzinê „0”, tj. 7.25 rano.

Có¿, z uczniami ró¿nie bywa, wiêc jak
powszechnie wiadomo - jedni wykazuj¹ wiêksz¹ chêæ
do intensywniejszej edukacji, inni z kolei zmagaj¹ siê
z tym faktem, jeszcze intensywniej zastanawiaj¹c siê
przez kolejny rok szkolny, czy siê uczyæ, czy te¿ nie…

Tegoroczne koty z uœmiechem na ustach
przekroczy³y z dniem 4 wrzeœnia próg nowych szkó³ i z
olbrzymim entuzjazmem zabra³y siê do pracy.
Zamieszanie w klasach, nowi wychowawcy, wybieranie
³awek (usytuowanych w odpowiedniej odleg³oœci od
belfra) to tylko nieliczne z tych doznañ, które zamiesza³y
w g³owach kotom. Koty chodz¹, wêsz¹, szperaj¹ i
zagl¹daj¹ w ka¿dy zakamarek Szko³y, gdzie krok po
kroku oswajaj¹ siê ze œwiadomoœci¹ spêdzenia w tym
miejscu najbli¿szych 3 lub 4 lat swojego ¿ycia.  I chyba
nie jest im z tym faktem Ÿle, albowiem po miesi¹cu
oswajania siê z nowym œrodowiskiem wygl¹daj¹ na
zadowolonych!

nowi licealisci

130-lecie
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Zatem nic dodaæ, nic uj¹æ; widz¹c szczêœliwe
twarze godnie urodzonych w 1990 roku, zachêcamy
aktualnych trzecioklasistów (gimnazjów) do przyk³adnej
nauki :P, kto wie, mo¿e (jeœli siê odrobinê wiêcej
postaracie), traficie w³aœnie do naszego Liceum…

Karolina Kocberska kl.1b

Razem z moj¹ najukochañsz¹ Agatk¹
zmierzamy do Jakiegoœ-Zapyzia³ego-Liceum na trening.
Szko³a owa jest szara i bura. Paskudna. Obleœna.
Przebrzydle obleœna wrêcz i widaæ to ju¿ na pierwszy
rzut oka.

Toalety s¹ brzydkie, schody za w¹skie, œcana za
¿ó³ta, a gazetka na œcianie nierówno wykonana. U nas
coœ takiego by nie przesz³o. U nas jest porz¹dek
(wzglêdny, acz niezaprzeczalnie artystyczny), u nas
jest piêknie. Nasza szko³a jest cudowna i mamy
cudownie zielone trawniczki i idealnie wywa¿one pod
wzglêdem wielkoœci schodki na wspania³e drugie piêtro.
Nie to, co w Zapyzia³ym Liceum.

Jesteœmy najlepsi. No tak, to wiedz¹ wszyscy.
„Jesteœ z Czackiego? To taka fajna szko³a...”. Uczniowie
opowiadaj¹ wko³o, jak to cudownie jest byæ tutaj, a
absolwenci wychwalaj¹ pod niebiosa atmosferê
liceum...Czackiego trzeba kochaæ. W Czackim trzeba
zostawiæ serce. Koniec, kropka. Fakt niezaprzeczalny.

A ja czujê siê jak po praniu mózgu. Kiedy ktokolwiek
zapyta mnie o moj¹ edukacjê w liceum, machinalnie
odpowiadam – „jest cudownie”. Widzê jakichœ innych
pierwszorocznych i zauwa¿am, ¿e maj¹ do torby
przypiêt¹ tarczê szko³y. Znajomi, którzy ucz¹ siê w
innych liceach, patrz¹ dziwnie na sfory dumnych i
zadowolonych Czackiewiczów. Zabawnie, nie ma co.
Szczególnie teraz, z okazji 130-lecia Szko³y, nastroje
„czacjonalistyczne” nasili³y siê z now¹ moc¹, a has³a
wyborcze typu „W now¹ dekadê z konsulem X” nikogo
nie dziwi¹. No có¿, zapewne niejednemu z nas na
wielkiej uroczystoœci rocznicowej oczy zaszkli³y siê
odrobinê lub wrêcz pop³ynê³a jakaœ nieœmia³a ³ezka..

„Czacki, Czacki, mi³oœæ ma..” Kto siê pod tym
podpisze? Albo raczej – kto nie? Czy znajdzie siê choæ
jedna osoba, która powie g³oœno, ¿e nie lubi swojego
Liceum, ¿e nienawidzi patrzeæ na jego mury, ¿e nie ma
z nim ¿adnych pozytywnych wspomnieñ? Hmm? A ja
czujê siê, jakbym chodzi³a do tej Szko³y od zawsze.
Przyzwyczai³am siê nawet do zerówek (cztery razy w

tygodniu, argh!) i wiecznego ha³asu na korytarzach. Jest
piêknie. Nie narzekam, wrêcz przeciwnie, mimo ¿e mój
czas wolny kurczy siê coraz bardziej, a ja sama jestem
tak wymêczona, ¿e nie mam si³y prawie na nic.

Nie narzekam, jest wspaniale.

A mo¿e siê mylê? Mo¿e zjawisko czacjonalizmu
wcale nie istnieje?

A Ty? Jak bardzo kochasz swoj¹ Szko³ê?
by nezumi

czacjonalizm „Pocz¹tki”
czyli
„Tak, to w³aœnie jest pierwszy festiwalowy artyku³

w tym roku szkolnym”

Pomimo swojej
obiektywnie doœæ niewielkiej
rozci¹g³oœci czasowej
Festiwal (znak firmowy drogiej
Szko³y itp. itd.) towarzyszy
nam niemal¿e przez okr¹g³y
rok, rozpoczynaj¹c siê ju¿ w
po³owie wrzeœnia naborem do

sekcji. Mia³am przyjemnoœæ (ze wzglêdu na pewien
pierwiastek stresu - doœæ w¹tpliw¹) uczestniczyæ w tym
procesie po obu stronach barykady, mianowicie bêd¹c
wybieran¹ w roku ubieg³ym i wybieraj¹c w tym. A wiêc
najpierw preludium - lekcje festiwalowe, udzielane
klasowym pierwszym, podchodz¹cym do ca³ego
przedsiêwziêcia z mniejszym lub wiêkszym
entuzjazmem, wyjaœnianie zakresu kompetencji
poszczególnych sekcji, prezentacja zesz³orocznego
d¿ingla, loga i ca³ego mnóstwa zdjêæ (raczej dla nas ni¿
dla kotów, którym przedstawione na zdjêciach osoby i
sytuacje nie mówi¹ kompletnie nic).

Nastêpnie, czyli dwudziestego dziewi¹tego
wrzeœnia, na sali gimnastycznej odby³y siê zapisy do
sekcji. Chêtne s¹ g³ównie koty, ale znajduje siê te¿ trochê
osób ze starszych klas. W tym roku w ramach nowoœci
ograniczenie liczby sekcji, do których mo¿na siê zapisaæ,
do jednej – a wiêc decyzja trudna, zmuszaj¹ca do
postawienia wszystkiego na jedn¹ kartê.

Rzecz jasna, z list¹ przyjêtych sprawa siê
troszeczkê przed³u¿y³a; jedyne, co mogê powiedzieæ w
ramach usprawiedliwienia, to to, ¿e naprawdê wy³owienie
ze stosiku tekstów jednego czy dwóch niezaprzeczalnych
talentów nie jest prostym zadaniem; podejrzewam, ¿e w
przypadku braku wymiernego dowodu umiejêtnoœci (bo
w koñcu nikt nie bêdzie kaza³ kandydatom do
oœwietleniowej niczego oœwietlaæ ani tym do porz¹dkowej
sprz¹taæ) wybór ten musi byæ jeszcze trudniejszy.

festiwal
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O ile dobrze siê orientujê, wczoraj min¹³ oficjalny
termin sk³adania scenariuszy, jednak znaj¹c ¿ycie i
charakter naszej Szko³y - z ca³¹ pewnoœci¹ nie zosta³
ca³kowicie dotrzymany. W koñcu przez ca³y czas termin
ten wydawa³ siê tak daleki, by w ostatniej chwili dokonaæ
iœcie kaskaderskiego przybli¿enia a¿ do pokrycia siê z
bie¿¹c¹ dat¹.

Mnóstwo jest plotek.  Ci ju¿ organizuj¹ próby,
tamci w tym roku zrobi¹ skandal, ciekawe, jak siê
zaprezentuj¹ zesz³oroczni zdobywcy ma³ego Grand
Prix, i ciekawe, kto w tym roku wystawi jakiegoœ Mro¿ka
(bo, jak ³atwo zaobserwowaæ, czytaj¹c programy z
ubieg³ych lat, prawie zawsze jakiœ Mro¿ek siê
znajdzie…).

Wszystko to jeszcze trochê mgliste, jeszcze
trochê nieoficjalne i trzymane w œcis³ej tajemnicy, bo
przecie¿ mamy bardziej bie¿¹ce sprawy, ale powoli
nabiera tempa, by ju¿ za dwa miesi¹ce…

tsuli

Nie mieliœmy zbyt du¿o czasu. W³aœciwie nie
mieliœmy go wcale. Ale dla zastêpów komandosów,
piechoty, czo³gistów i spadochroniarzy ów deficyt nie
by³ absolutnie ¿adn¹ przeszkod¹.

Potajemne zgrupowanie odby³o siê bladym œwitem
pod koszarami przy Polnej 5. Za³adunek odby³ siê
niebywale szybko i sprawnie, twardych ¿o³nierzy nie by³y
w stanie rozproszyæ nawet ³zy ich matek oraz wyrazy
dezaprobaty na twarzach ojców. Szkoleni w podziemiu
na takie ewentualnoœci, zachowali spokój i chwilê potem
tajne, wioz¹ce ich nieoznakowane autobusy odpali³y
silniki.

S¹ szybcy, s¹ wœciekli – s¹ skuteczni. Piêæ
regimentów najlepiej wyselekcjonowanej m³odzie¿y,
rocznik ’90 – pierwsi tacy Absolutnie Pewni Siebie,
pierwsi tacy Brawurowi, pierwsi Ca³kowicie Oddani
Sprawie, pierwsi Dok³adni i Zajadli oraz pierwsi Empatii
Nie Znaj¹cy. S³owem – piêæ dru¿yn, jad¹cych z misj¹,
misj¹, której powodzenie mia³o zawa¿yæ o ich przysz³ych
losach. Misji „I.n.t.e.g.r.a.l.”.

By zastêpy nie wchodzi³y sobie w drogê,
prze³o¿eni postanowili roz³o¿yæ si³y. Pierwszych
Absolutnych, Dok³adnych i Zajad³ych oraz Empatii Nie
Znaj¹cych skierowali na wschód, tam, gdzie gêste lasy,
g³êbokie jeziora i dzikie zwierzêta, zaœ pozosta³ych
Ca³kowitych oraz Brawurowych rzucili na Zachodnie
Pomorze. Do dziœ nie wiadomo, co zadecydowa³o o
takim uk³adzie; mapy i notatki prze³o¿onych okryte s¹
œcis³¹ tajemnic¹ wojskow¹. Wiadomo jedno – by³ jakiœ
motyw. Dwa dzielne regimenty przekona³y siê o tym,
jad¹c w pierwsz¹ stronê.

- Dali nam popaliæ – brzmi relacja naocznego
œwiadka. Pierwszym celem by³ P³ock. Ca³kowicie
Brawurowi (na potrzeby misji po³¹czyli si³y) wtargnêli
do miasta. Mieszkañcy nie stawiali oporów. W kilka
minut miasto zosta³o obrócone w perzynê.

Zachêceni pierwszym sukcesem, dowódcy brnêli
dalej. Pokrzykuj¹c na swych ¿o³nierzy, zagrzewali ich
do boju. Na efekty nie trzeba by³o d³ugo czekaæ – kolejny
cel, Mysia Wie¿a, zdegradowa³ siê do poziomu stosu
cegie³. Urzêduj¹c¹ w wie¿y wyroœniêt¹ mysz wziêto jako
jeñca. Sekcja zw³ok wykaza³a, i¿ tu¿ przed pojmaniem
gryzoñ po³kn¹³ czakram, drogocenny, mrugaj¹cy kamieñ,
zapewniaj¹cy nadludzkie mo¿liwoœci i odpornoœæ na
ka¿dy rodzaj sto³ówkowej zupy.

- To siê mo¿e przydaæ – Pu³kownik Terenia
przyjmowa³a ³up z nieukrywanym zadowoleniem.

Dalej sz³o jak po maœle. Nic ani nikt nie by³ w stanie
odeprzeæ szturmuj¹cych wojowników – Kruszwica,
Biskupin, Strzelno, Gniezno – ¿adne fortyfikacje, ¿adne
bramy z ¿ywotami œwiêtych nie by³y w stanie
powstrzymaæ rozjuszonej m³odzie¿y. Ta zaœ, wykazuj¹c
siê bezwzglêdnoœci¹ i zajad³oœci¹, k³ad³a pokotem
ka¿dego, kto stan¹³ jej na drodze. Przewodnicy padali
jak muchy, bombardowani trudnymi pytaniami. Najlepszy
w tej kwestii, Ben z Jezior, zwany równie¿ Blond
Pogromc¹, nie darowa³ ¿adnemu – nikt nie by³ w stanie
uchyliæ siê przed wywijaj¹cym w powietrzu olbrzymim
znakiem zapytania. Z racji zas³ug m³ody Be-daj zosta³
wyró¿niony przez swego dowódcê Desk¹ Uznania.
Morale posz³o w górê.

Po ka¿dym wyczerpuj¹cym dniu na froncie
m³odzi wojownicy wracali póŸn¹ por¹ do betonowych
koszar na zas³u¿ony odpoczynek. Tam, mimo
dezaprobaty ze strony dowódców, zg³êbiali do póŸna
tajniki stawiania budowli z toksycznych odpadów,
studiowali dog³êbnie, strona po stronie, gazety dla kobiet
po trzydziestce, ¿yj¹cych w przelotnych zwi¹zkach
(Cosmopolitan) i odkrywali mroczne tajemnice, skrywane
przez p³cie przeciwne. By zapobiec popo³udniowemu
zgnuœnieniu swoich pu³ków, prze³o¿eni organizowali gry
i zabawy zespo³owe na œwie¿ym powietrzu,
przypominaj¹ce form¹ obozy przetrwania. Wszystko w
dobrej wierze – za Ÿle wykonane zadanie przepada³a
kolacja. Jeœli przepada³a kolacja, przepada³ równie¿
rozstrój ¿o³¹dka.

- Czy¿ ci dowódcy nie s¹ wspaniali? – zapytuje
jedna z uczestniczek zgrupowania na œwie¿ym
powietrzu – Schud³am chyba ze dwa kilo – dodaje,
poprawiaj¹c nieustannie zje¿d¿aj¹ce spodnie.

S³owem – przez piêæ dni Ca³kowicie
Brawurowym uda³o siê utorowaæ sobie drogê przez
po³owê kraju. Toruj¹c, gromili, palili, niweczyli, niszczyli,
pozbawiali dobrego samopoczucia – wszystko na
komendê swoich dowódców, ludzi, którym pozostali
wierni a¿ do koñca. Oprócz podbicia kilku godnych uwagi
(wed³ug dowódców, oczywiœcie) miejsc na mapie Polski,

integral
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aktualnosci

jasne jest (dla dowódców), i¿ istnia³ nadrzêdny cel owej
wyprawy.

- Integracja – wyjaœnia z namaszczeniem
podporucznik Brawurowych, która o ma³y w³os nie
straci³a g³owy przy szturmie na koœció³ œwiêtego
Antoniego (ten zaœ j¹ straci³) - Wiêcej nie mogê
powiedzieæ….

- Staliœmy nad przepaœci¹ i zrobiliœmy olbrzymi
krok naprzód – kwituje obrazowo romantyczny pan
sier¿ant, zafascynowany twórczoœci¹ wielkiego poety,
Adama Mickiewicza – Czacki by³by z nas dumny.

Pastereczka

130 lat...

Codziennie biegaj¹c
do Szko³y na
wczesnoporanne lekcje,
ca³y czas kombinuj¹c,
jak by tu siê wywin¹æ od
odpowiedzi czy
kartkówki tudzie¿ jak
zorganizowaæ œci¹gi na
kolejny sprawdzian,
niewielu z nas pamiêta o

wieku naszej Szko³y. 130 lat - to ju¿ historia, tradycja,
utarte zasady, wykszta³towany charakter miejsca. Ten
specyficzny klimat, który nas zauroczy³ na dniu
otwartym, jest wynikiem pracy tysiêcy Czackiewiczów.
S³awna na ca³¹ Warszawê rodzinna atmosfera
powstawa³a przez dziesi¹tki lat.

Nasze roczniki „trafi³y” na kolejny wielki jubileusz.
Dwa magiczne dni, kiedy
przesz³oœæ splata³a siê z
t e r a Ÿ n i e j s z o œ c i ¹ .
Wraca³y wspomnienia i
anegdoty, a przede
wszystkim -  wracali
ludzie. Uczniowie
odwiedzali nauczycieli
jak dawnych przyjació³, a
my…  No w³aœnie, co z
nami? Na dobr¹ sprawê mo¿na by uznaæ, ¿e to nie
nasza impreza… Niektórzy z nas s¹ w tej Szkole
dopiero od kilku miesiêcy, a nawet dwa i pó³ roku to
nie za wiele…

- Nie spotka³am siê z tak¹ opini¹ ani jeden raz.
Wszyscy obecni uczniowie naprawdê byli

zaanga¿owani w
organizacjê. Chór æwiczy³
od miesiêcy. Powsta³y
dwa zespo³y aktorskie i
dwa (konkurencyjne ☺)
programy artystyczne. Nie
zabrak³o tañca ani
solowych wystêpów. W
salach tworzono

rewelacyjne wystawy, we wnêce zorganizowano
kawiarenkê, a uczniowie IIB pod kierownictwem prof.
¯abiñskiej podjêli siê misji uœwiadamiaj¹cej, odwiedzaj¹c
kolejne klasy z prezentacj¹ o naszym patronie. Ka¿dy,
kto uczestniczy³ w
c z y m k o l w i e k ,
uczestniczy³ z w³asnej,
nieprzymuszonej woli. A
uczestniczyli prawie
wszyscy.

Zwolnienia z lekcji?
No, nie wiem. Próby
koñczy³y siê w
okolicach 16.00, a
niektórzy æwiczyli w
soboty. Byli tacy, którzy w czwartek, dzieñ przed
wystêpem, opuœcili Szko³ê w nocy, ¿eby w pi¹tek zjawiæ
siê na hali OSIR-u o 7.00 rano.

Atmosfera przygotowañ w pewien sposób
przypomina³a Festiwal Teatralny – inicjatywa przede
wszystkim uczniowska, prawie takie samo
zaanga¿owanie, praca i poœwiêcenie. Jest jedna ró¿nica
– tu nie by³o rywalizacji… Czy¿by s³owa „Czacki, Czacki
– mi³oœæ ma” mia³y w sobie trochê prawdy? ;)

Myœlê, ¿e mo¿emy byæ z siebie dumni. 130-lecie
XVII LO nie by³o szar¹, nudn¹ akademi¹, na której nie
mo¿na wysiedzieæ. Ca³oœæ imprezy przysporzy³a
wszystkim wiele radoœci i kolejnych, œwietnych
wspomnieñ, które mo¿emy odnaleŸæ wœród setek zdjêæ
na stronie czacki.edu.pl. Kto nie by³, niech ¿a³uje!

Ma³a

wybory

Wybory za nami - dzisiaj konsul jest ju¿ wybrany,
ale Czadek na pewno nie pozostawi sprawy bez echa.
W listopadowym numerze (mam nadziejê) uka¿e siê
wywiad ze zwyciêsk¹ par¹, a dziœ – autoprezentacje
kandydatów. Spisywania podjê³am siê ja, Ma³a. By³o to
trudne zajêcie, ale niech¿e i ja zrobiê coœ dla Szko³y ;)

PARA PIERWSZA: AM, am…, czyli Asia z 2c i
Monys z 2b. Pomys³owa kampania – poza zdjêciami:
koszulki, karteczki (chyba ka¿dy na nie wpad³ ;)),
ciasteczka we wnêce. Urok osobisty w parze z
inteligencj¹ i ogromnym zapa³em.

Asia Berzyñska
o mnie: Jestem otwarta, towarzyska, pomys³owa i

szybko nawi¹zujê kontakty. Co do wad – czasami za
bardzo siê w coœ anga¿ujê i jestem straszn¹
ba³aganiar¹. Je¿eli chodzi o zainteresowania, to
uwielbiam taniec nowoczesny i jazzowy (trenujê w EDS-
ie) i œpiewaæ (m.in. w szkolnym chórze ;)).  Z przedmiotów
szkolnych lubiê historiê, WOS, angielski, niemiecki i
polski. Jestem raczej dobr¹ uczennic¹, ale do nauki
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wybory w czackim

podchodzê na luzie. Oprócz tego czêsto chodzê na
musicale, no i ogólnie lubiê kino i teatr…

dlaczego kandydujê: Lubiê robiæ coœ dla ludzi. Lubiê,
jak coœ siê dzieje. Poza tym moja klasa uzna³a, ¿e to
w³aœnie ja bêdê j¹ reprezentowaæ ☺

co zyska XXVII LO, jeœli wygrasz? co straci?: Co
zyska? Postaram siê organizowaæ wiêcej imprez
charytatywnych (WOŒP, wolontariat) i wydarzeñ
sportowych (turniej siatkówki dziewczyn!), no i, wiadomo
– imprezy (np. wprowadzenie imprezy „karnawa³owej”,
ogólnie – im wiêcej, tym lepiej). Z dziewczynami z mojej
klasy (i z 2b) mamy te¿ pomys³ na wieczorki filmowe i
spotkania z profesjonalistami zwi¹zanymi ze œwiatem
filmu. Bêdziemy siê równie¿ staraæ o snowboard na
Sto¿ku. Co straci? Niiiic! Mo¿e tylko zyskaæ :P

Monika Proñczuk
o mnie: Bardzo ciê¿ko jest pisaæ o sobie, mo¿e

zacznê od wad – tak jest ³atwiej ;) Czasem wychodzi
ze mnie lenistwo i nie potrafiê siê zmobilizowaæ, ale jak
ju¿ siê do czegoœ zabiorê, to dajê z siebie wszystko.
Oprócz tego du¿o mówiê, co – w zale¿noœci od sytuacji
– mo¿e byæ wad¹ lub zalet¹ ☺ Chcia³am napisaæ te¿,
¿e jestem otwarta i ³atwo nawi¹zujê kontakty, ale nie
chcê powtarzaæ po Asi… Co do zainteresowañ, to raczej
standartowo – sport, kino, teatr, literatura, no i oczywiœcie
muzyka – ale z powodu braku zdolnoœci tylko biernie :P

dlaczego kandydujê: To by³ taki impuls – lubiê
dzia³aæ, nie lubiê nudy i stagnacji. Pomyœla³am sobie,
¿e w³aœciwie czemu by nie spróbowaæ ☺

co zyska XXVII LO, jeœli wygrasz? co straci?:
Oczywiœcie, podpisujê siê pod wypowiedzi¹ Asi, a od
siebie dodam, ¿e na pewno nie bêdziecie siê nudziæ ;)

PARA DRUGA: Modzel i Witek z 2e. Mat-infy, ale –
jak widaæ – nietypowe. Pewni siebie i zorganizowani. W
kampaniê zainwestowali, obklejaj¹c szko³ê barwnymi
zdjêciami.

Piotr Modzelewski
o mnie: Jestem typowym mat-infem: interesujê siê

ksi¹¿kami, muzyk¹, histori¹ i, co zaskakuj¹ce,
informatyk¹ (w tej kolejnoœci). Jestem podobno
inteligentny, potwornie gadatliwy i mam poczucie humoru
(abstrakcyjne).

dlaczego kandydujê: W³aœciwie sam nie wiem – by³a
to wypadkowa zak³adu z pierwszej klasy, kilku
ciekawych pomys³ów, dotycz¹cych Szko³y, i chêci
kontynuacji konsulatu klas ”e” ☺

co zyska XXVII LO, jeœli wygrasz? co straci?: Zyska
(mam nadziejê) osobê, która potrafi sporo za³atwiæ i
bêdzie siê staraæ. Po prostu du¿o staraæ. Co straci?
Mo¿e odrobinê œmiertelnej powagi, zyskuj¹c okazjê na
szefow¹ samorz¹du ☺

Witek Antkiewicz
o mnie: Nie nazwa³bym siê cz³owiekiem renesansu,

ale mam ró¿norodne zainteresowania. Informatyka, kino,
historia, filozofia, ksi¹¿ki, polityka, snowboard, pi³ka
no¿na. Do zalet zaliczy³bym inteligencjê, kreatywnoœæ

i spokojne podejœcie do ¿ycia, natomiast do wad
gadanie na lekcjach i uzale¿nienie od komputera.

dlaczego kandydujê: Do kandydowania na wice-
konsula sk³oni³ mnie Modzel ☺ , a tak naprawdê
chcia³bym zyskaæ mo¿liwoœæ realnego, pozytywnego
wp³ywu na ¿ycie Szko³y.

co zyska XXVII LO, jeœli wygrasz? co straci?: Czacki
mo¿e zyskaæ pomys³owego i rozrywkowego wice-
konsula ☺ Mo¿e straciæ œwiêty spokój…

PARA TRZECIA: Krzyœ i Jarek z 2a. Pierwsze, co
mia³am ochotê napisaæ, to „kó³ko PCK”, ale to
oczywista sprawa. Odwa¿ny program i plakaty iœcie
wyborcze.

Krzysztof Skrzos
o mnie: Zalety: asertywnoœæ, bezpoœrednioœæ, si³a

przebicia o du¿ej wartoœci, kreatywnoœæ, pomys³owoœæ.
Wady: zale¿y, co kto uwa¿a za wadê. Moje cechy
uznawane za wady s¹ niezbêdne u w³adzy. Jestem
wygadany, szybko podejmujê decyzje (s³uszne), wierny
zasadom, d¹¿¹cy do celu, uporz¹dkowany,
despotyczny i nieugiêty.

Zainteresowania: ratownictwo (pasja), astronomia,
fizyka, teatr.

dlaczego kandydujê: Sk³oni³ mnie Jarek Rencz,
chêæ podjêcia siê realizowania planów zwi¹zanych ze
zmianami.

co zyska XXVII LO, jeœli wygrasz? co straci?:
- kilka wa¿nych decyzji
- zmiany regulaminu Szko³y na korzyœæ uczniów
- lepszy sprzêt, nowy
- mistrzostwa Szko³y w pi³ce no¿nej
- negocjacje z prof. Maciejem Tatajem, dotycz¹ce

powrotu do pracy
- poparcie samorz¹du w ka¿dym sensownym

pomyœle
- Sto¿ek dla maturzystów
- wycieczki dla klas drugich
- snowboard na Sto¿ku
- wentylacja w bunkrze
- siatki w bramkach na boisku

Jarek Rencz
o mnie: Na pewno nie jestem osob¹ przesadnie

leniw¹, ale w porównaniu do mojego wspó³kandydata
Krzyœka nie jestem tak¿e pracoholikiem. Nie bêdê siê
zag³êbia³ w historiê swojego ¿ycia – przecie¿ liczy siê
to, co teraz! Co robiê w Czackim? Na pewno byli i s¹ w
tej Szkole wiêkszy spo³ecznicy, ale: pracujê w Grupie
Trzymaj¹cej Stronê (³atwo siê domyœliæ, ¿e moj¹ pasj¹
jest Internet) i (nie zawsze wprawdzie) staram siê
wspó³organizowaæ kawiarenki zebraniowe (czemu nie
zrobiæ czegoœ dla naszych rodziców?). Tê listê
pozostawiam otwart¹. Liczê, ¿e jako prokonsul bêdê w
stanie dopisaæ do niej kilka istotnych punktów.

dlaczego kandydujê: Nie chêæ poprawiania b³êdów
poprzedników (uwa¿am Micha³a za bardzo energiczn¹
i oddan¹ Szkole osobê) ani chêæ zorganizowania
zamkniêtej i, jak¿e modnej w dzisiejszych czasach,
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„Grupy Trzymaj¹cej W³adzê”: chcê byæ otwarty na
propozycje i problemy innych uczniów. Chcê, ¿eby za
naszej kadencji zachodzi³y powolne, ale istotne zmiany.
Wolê ewolucjê ni¿ rewolucjê (mo¿e odwrotnie ni¿ sama
góra resortu edukacji?).

co zyska XXVII LO, jeœli wygrasz? co straci?: Chcê
siê sprawdziæ na istotnym stanowisku prokonsula i
trochê u³atwiæ Czackiewiczom kontakt z Dyrekcj¹. Nie
napiszê „z samorz¹dem”, bo to Wy, Czackiewicze, nim
jesteœcie. Wszyscy!

PARA CZWARTA: Piotrek i Marta z 2d. Kampania
skromna, opis skromny… Ale to pozory. Osoby
przedsiêbiorcze, aktywne i lubiane w towarzystwie.

Piotrek Greiner (bez nieuchwytnej Marty Paszty)
o mnie: Zacznê od zainteresowañ. Lubiê kino, teatr,

muzykê, czytaæ ksi¹¿ki, rower, spacery z moim psem.
Pewnie coœ jeszcze by siê znalaz³o, ale tyle tego jest,
¿e nie pamiêtam w tej chwili. Nie mam jakichœ
szczególnych zainteresowañ. Tzn. jedno jest takie
trochê nietypowe. Lubiê myæ samochody. Jak jest ³adna
pogoda i mam trochê wolnego czasu, to biorê kluczyki
od aut ojca i mamy i je myjê. W sensie samochody, a
nie kluczyki. ;) I naprawdê lubiê to robiæ. Serio.

Wady? Mam problem z w³aœciw¹ organizacj¹ czasu.
Nie umiem tak zaplanowaæ dnia, ¿eby na wszystko mi
go starczy³o. Ale pracujê nad tym.

Zalety: Hm… Powiedzmy, ¿e nie lubiê siê
chwaliæ…;)

dlaczego kandydujê: Kiedyœ Marta do mnie podesz³a
i powiedzia³a, ¿e myœla³a o tym, ¿e moglibyœmy
spróbowaæ.

co zyska XXVII LO, jeœli wygrasz? co straci?: Je¿eli
wygramy, bêdziemy siê staraæ o za³atwienie wyjazdu
dla klas maturalnych. W Czackim ludzie œwietnie siê
integruj¹ i bêd¹c w klasie maturalnej, jako osoby
przyt³oczone wizj¹ egzaminu, a z kolei œwietnie
zintegrowane po prawie trzech latach spêdzonych
razem, chêtnie wyjechaliby na chocia¿ jeden, ostatni,
wspólny wyjazd. Ponadto bêdziemy chcieli organizowaæ
akcje charytatywne, np. „Góra grosza”, „WOŒP” itp. W
zesz³ym roku tego nie by³o. No i dokoñczymy „dzie³a”
Quackera, dotycz¹cego identyfikatorów szkolnych. Co
Szko³a straci? Hm, szczerze mówi¹c, to nie wiem.

Ma³a

WYWIAD Z QCKREM

Wywiad z ex-konsulem,
Micha³em K³aczkowem, znanym
powszechnie jako Quacker,
przeprowadzi³ Krzysztof Muciak,
powszechnie nieznany… :P

? rzeczpospolita

...czyli pamiêtamy, widzimy, rozliczymy - albo
wyjedziemy...

Ponad rok temu ca³a Polska by³a pewna. Pewna,
¿e zbli¿aj¹ce siê wybory zmiot¹ ca³kowicie lewicê ze
sceny politycznej, ¿e wspólnymi si³ami PO i PiS,
zjednoczonych w dziele naprawy kraju, utworz¹ rz¹d

QCKR: Zawsze lubi³em coœ organizowaæ.
Widzia³em, ¿e w tej Szkole samorz¹d dzia³a sprawnie,
wiêc stwierdzi³em, ¿e mo¿na by spróbowaæ „coœ zrobiæ”.
I naprawdê chcia³em coœ zrobiæ.

KWH: Jaki by³ Twój program wyborczy?
QCKR: O¿ywienie szczêœliwego numerka, zrobienie

zawodów w tenisa i organizacja imprez.
KWH: Czy piastowanie tego urzêdu to ciê¿ka

praca czy raczej zabawa?
QCKR: Praca, ale z du¿¹ dawk¹ przyjemnoœci.

Wymaga poœwiêcenia du¿ej iloœci czasu i oddania
sprawie. Czêsto zostawaliœmy z Micha³em do 17-20 w
Szkole.

KWH: Co uwa¿asz za swoje najwiêksze
osi¹gniêcie?

OCKR: Zrobienie porz¹dku z szafkami. Teraz ka¿dy
ma szansê na otrzymanie w³asnej.

KWH: Jak uk³ada³a Ci siê wspó³praca z Kadr¹
Nauczycielsk¹ i Dyrekcj¹?

QCKR: Nauczyciele w sumie byli spoko - tolerowali
nas i nasze czêste nieobecnoœci na lekcjach, za co
nale¿¹ im siê wielkie podziêkowania. Z Dyrekcj¹ równie¿
wspó³pracowa³o nam siê dobrze, pomimo niektórych
zgrzytów, które jednak pojawiaj¹ siê zawsze.

KWH: Co s¹dzisz o planach i pomys³ach
tegorocznych kandydatów na konsula?

QCKR: Jakich planach?? Nikt nie przedstawi³
swojego programu. Ale znam tych ludzi i wiem, ¿e dadz¹
radê dalej ulepszaæ Czackiego.

KWH: Czy ¿al Ci rozstawaæ siê ze stanowiskiem
konsula?

QCKR: Owszem, pamiêtam te wspania³e chwile,
wspólne za³atwianie spraw i, potem, ogl¹danie efektów
naszej pracy. ̄ a³ujê. :)

KWH: Czy nauczy³eœ siê czegoœ, bêd¹c
konsulem?

QCKR: Generalnie, myœlê, ¿e nauczy³em siê
wspó³pracy z innymi ludŸmi. Poza tym - pozna³em wiele
nowych, wspania³ych osób.

KWH: Czy jest jakieœ wydarzenie albo okres,
który wspominasz z sentymentem?

QCKR: Tak... Pierwsze Tadealia. Wtedy wszystko
by³o takie „och i ach”, dlatego ¿e wtedy w³aœnie
zostaliœmy konsulami, pe³nymi zapa³u i chêci do
pracy…;)

KWH: Jak s¹dzisz, jako kogo zapamiêtaj¹ Ciê
Czackiewicze?

QCKR: „Nie mnie to oceniaæ”...

KWH: Co sk³oni³o Ciê do
kandydowania na konsula
Szko³y?

wybory w czackim
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M³odzie¿ wie – „Giertych do wora, a wór do jeziora!”
skanduj¹ kolejne m³odzie¿owe demonstracje przeciwko
nominacji Giertycha na ministra edukacji narodowej. A
tak, na ministra i wicepremiera – J. Kaczyñski uzna³, ¿e
czas zagwarantowaæ rz¹dowi stabilnoœæ i razem z
odnowicielem wszechpolaków i by³ym dyrektorem PGRu
tworzy koalicjê. Jest pocz¹tek maja i nareszcie mamy
rz¹d! I to nie byle jaki – rz¹d moralnej odnowy.
Rzeczywiœcie, Lepper i jego banda znaj¹ siê na
moralnoœci jak prezydent na hymnie. Podnosi siê kolejna
fala lamentu nad polsk¹ demokracj¹, polskim rz¹dem,
polsk¹ polityk¹ zagraniczn¹, s³owem: wszystkim, co
polskie. A jak polskie, to i dobre. Niestety, media
zachodnie wydaj¹ siê nie rozumieæ tej zale¿noœci i w
osobie „Tageszeitung” serwuj¹ nam naprawdê gor¹cy
kartofel w postaci niedobrego Kaczora, planuj¹cego
pañstwo policyjne, pa³owanie gejów (za rad¹
nieocenionego pos³a Wierzejskiego) i stwarza
„zagro¿enie”. Ura¿ony prezydent odwo³uje zjazd Trójk¹ta
Weimarskiego, wicepremier Dorn zapowiada œledztwo.
Marcinkiewicz zaœ, by broñ Bo¿e nie skalaæ rz¹du
obecnoœci¹ jakiejœ podejrzanej osoby, zabiera Zycie
Gilowskiej ministerialn¹ tekê. Po interwencji Jaros³awa
teczkê pragnie zwróciæ, ale Gilowska ju¿ nie chce. Po
paru dniach Marcinkiewicz mówi, ¿e tak naprawdê to on
nie chce jej daæ teczki. Natomiast Jaros³aw Kaczyñski,
przebieg³y strateg polityczny, stwierdza, ¿e po pierwsze
mo¿na byæ premierem przez 6 miesiêcy i oprócz
uœmiechania siê nie robiæ nic, a i tak byæ kochanym
przez naród („ciemny lud”, jak powiedzia³by Kurski), po
drugie przyda³by siê prezydent w Warszawie, a
Gosiewskiego przecie¿ nie wystawi, i po trzecie, ¿e
w³aœciwie to „sytuacja w kraju siê ustabilizowa³a” i chyba
jednak lepiej byæ premierem ni¿ nim nie byæ. W zwi¹zku
z powy¿szym uœmiechniêty Kazimierz zostaje p.o.
prezydenta Warszawy i zaczyna obiecywaæ: trzy mosty,
obwodnicê, nowe œcie¿ki rowerowe, bezp³atny internet.
Poniewa¿ „ciemny lud” zaczyna powoli jarzyæ, ¿e z t¹
IV RP to jakiœ kit albo inna kieb³asa by³a, bracia
Kaczyñscy decyduj¹ siê spe³niæ jedn¹ z wyborczych
obietnic (5mln mieszkañ przemilczmy) i powo³uj¹ na
stanowisku likwidatora WSI cz³owieka prawego,
skutecznego i niezast¹pionego, czyli Antoniego
Macierewicza. Œmiaæ siê czy p³akaæ? Dowiemy siê ju¿
nied³ugo. Minister Giertych usi³uje kupiæ sobie poparcie
maturzystów i ich rodzin za pomoc¹ amnestii, jednak
wbrew jego kalkulacjom plan spali³ na panewce.

Swoj¹ drog¹, o ile sam pomys³ amnestii móg³
jeszcze kogoœ przekonaæ, to argumentacja by³a ju¿ po
prostu zabawna: „za du¿o osób nie zda³o matury”?! Mój
Bo¿e, o to przecie¿ chodzi! Matura ma byæ trudna i
nie³atwa do zdania – to œwiadectwo dojrza³oœci i
przepustka do wy¿szego wykszta³cenia. Jak pisa³ PAP,
„matura sk³ada siê z piêciu czêœci i ka¿dy, kto zda co
najmniej cztery z nich, a ³¹czny wynik z egzaminu
wyniesie co najmniej 30% (...) matura bêdzie zaliczona.”
Na litoœæ: w Czackim 30% to nieodmiennie jedynka i z
wiêkszoœci przedmiotów mo¿na osi¹gn¹æ te 30% bez
¿adnego przygotowania do klasówki czy kartkówki. Wg
zasad amnestii, 30% starczy, by zaliczyæ maturê – a
wiêc z wiedz¹, z któr¹ np. pan profesor Pa³gan nie pozwoli
przejœæ Wam do nastêpnej klasy i za któr¹ dostalibyœcie
1, mo¿ecie spokojnie iœæ na studia. Inna sprawa, czy

sanacji pañstwa, ¿e nareszcie zostanie przeprowadzona
dekomunizacja i pe³na lustracja, ¿e cokolwiek siê stanie,
ten rz¹d bêdzie kontynuowa³ polsk¹ liniê polityki
zagranicznej, ci¹g³¹ od 1989 mimo zmian gabinetów i
prezydentów. Wszyscy byli o tym œwiêcie przekonani,
przekonani tak bardzo, ¿e nawet niespecjalnie g³oœno
mówi³o siê o tym w mediach – by³o to oczywiste. A
potem zaczê³y siê niespodzianki.

Wyborczy atak PiS, kontratak PO, klêska PO i
zwyciêstwo PiSu, pijarowa wojna, dziadek w
Wehrmachcie, wybory prezydenckie – i znów „pewna”
PO przegrywa z PiSem. Zdezorientowani nieco
przebiegiem wydarzeñ obywatele czekaj¹ na powstanie
POPiSu – po paru tygodniach okazuje siê, ¿e koalicji
nie bêdzie. Czy¿by Jaros³aw i Lech Kaczyñscy mieli
obj¹æ najwy¿sze stanowiska w pañstwie? Otó¿ nie –
Jaros³aw, zamiast kierowaæ rz¹dem osobiœcie, siada na
tylnym fotelu, by w spokoju poci¹gaæ za sznurki, a na
miejsce kierowcy wypycha Marcinkiewicza. Mijaj¹
tygodnie, kolejne kryzysy w Sejmie, poziom dyskusji
miêdzy PO a PiS pikuje w dó³. Rz¹d Marcinkiewicza
napotyka na znaczny opór, nie potrafi skutecznie rz¹dziæ
w takim uk³adzie si³ w Sejmie – zaczynaj¹ siê
pertraktacje miêdzy partiami. W miêdzyczasie
negocjacje o unijny bud¿et i 3 razy yes. PO stwierdza,
¿e tak dalej byæ nie mo¿e, proponuje przyspieszone
wybory; PiS nie wyra¿a zgody. Sytuacja zaognia siê.
PiS proponuje przyspieszone wybory, PO nie zgadza
siê na nie. Fina³ zakulisowych targów i transmisja w TV
Trwam parafowania paktu stabilizacyjnego, który ma
pomóc w opanowaniu chybotliwej sceny politycznej. To
jak to w koñcu jest? Odnowa moralna i sanacja pañstwa
wespó³ z Samoobron¹? Wzbiera rzeka komentarzy,
gazety lub czasopisma pêkaj¹ w szwach od opinii,
przestróg, rad, przewidywañ, gadaj¹ce g³owy
przypuszczaj¹ szturm na stacje telewizyjne.
Zamieszanie wzmaga kolejna decyzja o
przyspieszonych wyborach, podjêta przez PiS – jednak
mija niewiele czasu i Prezydent oznajmia nam, ¿e jednak
wyborów nie bêdzie. Mijaj¹ kolejne dni medialnej walki
„kaczystów” którzy maj¹ zamiar „rozwaliæ demokracjê”
z „neoliberalno-postkomunistycznym uk³adem”. Ojciec
dyrektor dobrotliwie radzi zatopiæ Platformê. Coraz
bardziej zdezorientowana opinia publiczna nie wie ju¿,
kto jest dobrym policjantem, a kto z³ym z³odziejem. Stan
ci¹g³ego wrzenia utrzymuje siê w mediach, temperatura
politycznego sporu ca³y czas powoli roœnie. Do akcji
wkracza Kurski wraz z afer¹ bilboardow¹. Platforma
odwija siê Niesio³owskim. Panowie ci na d³u¿ej
zagoszcz¹ w polskich mediach. Atmosfera, panuj¹ca
w mediach, robi siê coraz bardziej uci¹¿liwa, zarówno
dla rz¹du, jak i dla zwyk³ego czytelnika czy widza, który
chcia³by prze¿yæ choæ tydzieñ bez jakiejœ afery,
supernewsa, katastrofy, obstrukcji, „wœciek³ego ataku”.
Uk³ad szczeka, karawana idzie dalej, choæ ju¿ coraz
mniej osób wie, dok¹d tak w³aœciwie zmierza. Zaczyna
siê coroczna fala strajków i manifestacji, które
sprowadzaj¹ siê do jednego has³a, mianowicie „wiêcej
kasy, wiêcej kasy!”. Wœród strajkuj¹cych s¹ miêdzy
innymi lekarze, których na poczatku roku wicepremier
Dorn przestrzega³: “Je¿eli wyst¹pi i bêdzie siê nasilaæ
niebezpieczeñstwo dla obywateli, istnieje mo¿liwoœæ
brania lekarzy w kamasze”. A w co braæ polityków?
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dostaniecie siê na jakikolwiek kierunek – otrzymalibyœcie
jednak œwiadectwo maturalne, tak samo wa¿ne jak
ka¿de inne. I pozostaje, oczywiœcie, koronny
argument:„Tegorocznej matury nie zda³ prawie co pi¹ty
maturzysta.” Rzeczywiœcie, skoro tylko 75% osób zda³o
maturê, trzeba by coœ z tym zrobiæ – 75% dobrze, 100%
lepiej. A mo¿e i wiêcej? „Polscy maturzyœci osiagnêli w
tym roku 125% normy!” Swoj¹ drog¹, casus amnestii
maturalnej proponowa³bym wykorzystaæ w innych
dziedzinach – np. egzamin na prawo jazdy. Przecie¿
nie mo¿na dyskryminowaæ tych, którzy œwietnie potrafi¹
prowadziæ samochód, a nie umiej¹ tylko czytaæ znaków
drogowych. Skoro maturzysta mo¿e nie zdaæ jednej
czêœci, to czemu kierowca ma umieæ wszystko, by
otrzymaæ prawo jazdy? Ciekaw jestem, czy minister
Giertych odwa¿y³by siê wsi¹œæ do limuzyny prowadzonej
przez takiego prawie-kierowcê. Amnestia - prawie jak
matura.

Ale ju¿ po amnestii, minê³a, tak samo jak susza
i pielgrzymka wicepremiera Leppera po polskiej wsi z
walizk¹ wypchan¹ pieniêdzmi, sprawa TW „Delegata”,
sprawa Guntera Grassa. Nadszed³ wreszcie wrzesieñ,
rozpocz¹³ siê rok szkolny, tym razem nieco póŸniej ni¿
zwykle. PiS wydawa³ siê os³abiony przez ci¹g³e ataki i
awantury, w du¿ej mierze prowokowane przez siebie,
LPR zosta³ w ca³oœci skonsumowany przez
wspó³koalicjanta, Lepper rozzuchwali³ siê ponownie i
zacz¹³ szemraæ przeciwko premierowi, SLD krytykowa³o
wszystko, co siê tylko da³o, wtóruj¹c stoj¹cej od roku
na rozdro¿u bez ¿adnej strategii Platformie, a PSL
tradycyjnie „se jest”. Poparcie dla Prawa i
Sprawiedliwoœci wci¹¿ spada³o, wci¹¿ do³¹czali do
swych rodaków, pracuj¹cych za granic¹, nowi emigranci,
gadaj¹ce g³owy gada³y, dziennikarze serwowali
codzienn¹ papkê, pose³ Zawisza uparcie pogra¿a³ swój
„autorytet”. Tak w bardzo skrótowej wersji wygl¹da³
ostatni rok.A¿ nagle w ci¹gu tygodnia wszystko siê
zmieni³o. W ci¹gu tygodnia koalicja rozpad³a siê, Lepper
wylecia³ z rz¹du w ekspresowym tempie, po drodze
zmieniaj¹c siê z „dobrego wspó³pracownika” w
„warcho³a”, a po paru dniach w programie „Teraz My”
opublikowane zosta³y taœmy, przedstawiaj¹ce
negocjacje miêdzy pos³ank¹ Beger a ministrem
Lipiñskim i Mojzesowiczem. I zaczê³o siê.

Proponujê jednak, by zamiast zag³êbiaæ siê w
dyskusje na temat propozycji korupcyjnej lub jej braku,
zastanowiæ siê dog³êbnie nad stanem naszego pañstwa.
Jak wyraŸnie widaæ po krótkim i powierzchownym
przypomnieniu wa¿niejszych wydarzeñ z ostatniego
roku, ten rok z pewnoœci¹ nie by³ „najlepszym po 1989”,
jak chcia³by prezydent Kaczyñski. Okaza³o siê, ¿e racjê
mia³ Wa³êsa, nazywaj¹c braci „mistrzami destrukcji”.
Oto bowiem po ledwie 12 miesi¹cach rz¹dów scena
polityczna jest w zupe³nej rozsypce. PiS doprowadzi³o
do sytuacji, w której prócz wasalnego LPRu nie ma
¿adnego, podkreœlam, ¿adnego sojusznika. Wchodz¹c
w uk³ad z Samoobron¹, pokaza³o, ¿e mo¿liwy jest
sojusz partii, g³osz¹cej przejrzystoœæ, prawoœæ i
sprawiedliwoœæ, z band¹ z³odziei, drobnych
cwaniaczków i oszustów, którzy w „politykiê” w³¹czyli
siê tylko dla immunitetu. Choæ sojusz ten jest ju¿
przesz³oœci¹, na stale obni¿y³ standardy w polskiej
polityce. Obietnice wyborcze posz³y, wg okreœlenia

profesor Senyszyn (jak zwykle zachowuj¹cej siê na
poziomie menela spod budki), w „PiS-du”. Obietnice
taniego pañstwa skoñczy³y siê mniej wiêcej w chwili
utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej, o którym
mówiono bez ogródek, ¿e przeznaczone jest „na posady”.
Na rok 2007 planowana jest budowa ca³ych 4km
autostrad. PiS, pod wzglêdem podejœcia do gospodarki
ca³kowicie socjalistyczna partia, hojnie przeznacza
kolejne miliardy na cele socjlane, bo, oczywiœcie,
najwa¿niejszy jest „cz³owiek, nie bezlitostne prawa
rynku”. Jednak gospodarka powinna daæ sobie radê – od
lat jakoœ sobie radzi, mimo wszelkich starañ polityków.
Gorzej natomiast z polityk¹ zagraniczn¹. Ostatnio w
Parlamencie Europejskim prezydent musia³
przekonywaæ, ¿e Polska respektuje podstawowe zasady
europejskie! Relacje z Niemcami, które by³y g³ównym
orêdownikiem naszego wst¹pienia do UE, s¹ najgorsze
od lat. Polityka PiSu za³amuje siê na wszystkich
frontach. Mimo tych niepowodzeñ, mimo zra¿enia do
siebie praktycznie wszystkich mediów („agenci uk³adu”),
partii (z³owrogi ¿ydo-komuno-liberalno-ubecki Uk³ad
masonów i cyklistów), wielu grup spo³ecznych, na czele
z „wykszta³ciuchami”, oraz ogromnie mêcz¹cej obywateli
wojennej retoryki i niezdolnoœci do kompromisu, który
jest istot¹ polityki, PiS wci¹¿ ma 20% poparcia. I, moim
zdaniem te 20% to ludzie, którzy s¹ gotowi do
wybaczenia PiSowi wielu b³êdów, jeœli tylko bêdzie w
stanie rozliczyæ siê z uk³adem. Bo nie mo¿na
zaprzeczyæ, ¿e istniej¹ w Polsce grupy, wywodz¹ce siê
z PRLu, które mia³y i wci¹¿ maj¹ du¿y wp³yw na aktualny
stan pañstwa. Przyk³adem choæby za³o¿ony przez by³ych
funkcjonariuszy UB wespó³ z aparatczykami z PZPR bank
Millenium. Brzmi niestrawnie? Nawet bardzo. I tu tkwi
najwiêkszy grzech PiSu – ¿e doprowadzi³ do ca³kowitego
oœmieszenia swoich idea³ów. Obejmuj¹c w³adzê pod
sztandarami oczyszczenia, prawoœci, moralnoœci i
przyzwoitoœci, pozwoli³ tym wartoœciom zdewaluowaæ
siê w wielkim stopniu, ciskaj¹c nimi przy ka¿dej okazji,
wszêdzie wêsz¹c spisek, uk³ad. Podzieli ³ scenê
polityczn¹ i spo³eczeñstwo na dwie czêœci: oszo³omów,
wierz¹cych w ów uk³ad, i libera³ów, nie wierz¹cych w
nic. Poprzez tê polaryzacjê, poprzez wprowadzenie do
jêzyka i mentalnoœci mediów oraz spo³eczeñstwa czarno-
bia³ego œwiata w stopniu wiêkszym ni¿ kiedykolwiek,
niszcz¹c jednoczeœnie tê utworzon¹ przez siebiê
strukturê swoistym dwójmyœlnieniem: Lepper jest
z³odziejem i awanturnikiem – potem szanowanym,
powa¿nym politykiem koalicji – a w koñcu jednak okazuje
siê warcho³em i pieniaczem. Próbuj¹c stworzyæ czarno-
bia³y œwiat z politycznej szachownicy, na której pionki
ci¹gle zmieniaj¹ barwy, Kaczyñscy oœmieszaj¹ to, co
naprawdê bia³e, i doprowadzaj¹ do lekcewa¿enie tego,
co w rzeczywistoœci jest czarne. III RP ju¿ nie ma  (w
sensie ideologicznym), IV RP jeszcze nie ma. Polska
polityka znieruchomia³a w ideologicznej niepewnoœci, w
przeciwieñstwie do znacznej czêœci spo³eczeñstwa,
które pospiesznie wyp³ywa za granicê (ju¿ 1mln Polaków)
w pe³ni przekonane, ¿e (jak mówi stare sowieckie
przys³owie) „mia³o byæ dobrze, a wysz³o jak zwykle”.

¯le siê dzieje w pañstwie polskim.
Rafael
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czyli zabawa s³owem niejednym, przy jednoczesnym
zatraceniu ogólnego sensu…

konewka
COMIESIÊCZNA DAWKA HUMORU ABSTRAKCYJNEGO,

W dzisiejszym odcinku pragniemy zaprezentowaæ
Pañstwu nutê gó*nolotnej poezji. W czasach obfituj¹cych w
wojny, œmieræ, ból, kataklizmy, terroryzm, zagro¿enia
nuklearne, Z£OOO, Szatana, podróbki markowych
produktów, przeterminowan¹ ¿ywnoœæ, katastrofalne
pomys³y Rz¹dz¹cych, kiepskie filmy, s³abe ¿arty i pesymizm
- mo¿liwoœæ zasi¹œcia w wygodnym fotelu (/na twardym
krzeœle), z kubkiem gor¹cej herbaty (/puszk¹ zimnej Pepsi)
i przeczytania kawa³ka dobrego wiersza jest mo¿liwoœci¹
kusz¹c¹.

Dlatego te¿ polecamy Pañstwu udaæ siê do najbli¿szej
ksiêgarni i nabyæ tomik z dobr¹ poezj¹.

Wspomnienia Rozp³odowca

I powróci³em chy¿o na ojczyzny ³ono
Ostentacyjnie depcz¹c murawê zielon¹

I wnet pospiesznie uchodz¹c z rozleg³ych b³oni
Gdym transcendentnie rozdra¿ni³ bandê gryzoni

A gdym tak pêdzi³ przez bezdenne pradoliny
R¹czo przefruwa³ ponad bezkresne równiny

I gdym wreszcie przystan¹³ nad gajem ruczajem
Przysz³o mi na myœl, ¿e jestem m³odym buhajem

Przygl¹daj¹c siê sobie w milcz¹cym zdziwieniu
Przysiad³em œpi¹cy w sêkatej ga³êzi cieniu

Lecz rozwar³y siê szeroko moje powieki
Gdym ujrza³ przed sob¹ krowy bez opieki

Wiêc nie zwa¿aj¹c wcale na pianina dŸwiêki
I zatykaj¹c uszy s³ysz¹c z koi jêki

Bieg³em przed siebie, a¿ w koñcu cel ¿em osi¹gn¹³
Niczym rybak co kalosze z wody wyci¹gn¹³

Wnet ¿wawo siê-¿em zabra³ do mojej roboty
Ju¿ dwie mia³em ja³ówki, zwiêksza³em obroty
Najpiêkniejszego we wsi ju¿ miano zyska³em

Lecz niespodzianie w œliskim bagnie zl¹dowa³em

Prosi³ ¿em o pomoc, wydostaæ siê próbowa³
Aliœci ka¿dy wo³a³ ¿ebym siê ca³owa³

To ju¿ koniec bajki, przyjecha³ mój hodowca
I tak siê skoñczy³y marzenia rozp³odowca

Adamus

Gotycki Podwieczorek

Spowity czarnym p³aszczem przedwczesnego mroku,
Ruszam w miasto, od niebios patrzaj¹c wyroku,

Co gwa³townym ciêciem padó³ ten bolesny
Móg³by skoñczyæ, prze³amaæ wnet zgonem

przedwczesnym.
Jednak milczy, posêpnym snem nad œwiatem drzemie
Opatrznoœæ, ja zaœ kroczê, dŸwigaj¹c swe brzemiê.

Zgiêty, przygarbiony, pod ciê¿arem trwogi
Ruchem pow³óczystym posuwam swe nogi,

Ogo³ocone z liœci nagie, martwe drzewa,
Mijam, w czaszce dziki wrzask wœciek³oœci rozbrzmiewa.

Mroczne myœli kr¹¿¹ nad m¹ g³ow¹, podobne
Stadu kruków lub sêpów, szarpi¹cych nadobne
Nagie dziewicze cia³o - czystoœæ mojej duszy.
Dziœ nie znajdê ratunku, udam siê do g³uszy.

Kroczê z ostro¿noœci¹, pomny ka¿dego kroku,
Ciê¿ko bowiem tak kroczyæ w bardzo mrocznym mroku.

Rêce me wyci¹gniête, przed siebie, dalece,
P³omieniem gniewu w sercu przed siebie se œwiecê.

Nie chcê ja wyl¹dowaæ w moczarze na twarzy,
Krwi kota dla otuchy wypiæ mi siê marzy.

Wilgoæ wokó³ mych glanów, spogl¹dam wysoce,
Wydaje mi siê bowiem, ¿e brodzê w posoce.

Odór niedawnej œmierci wwierca mi siê w nozdrza,
W tym smrodzie na serio pochorowaæ siê mo¿na.

Chcê ofiarê z mej duszy z³o¿yæ Szatynowi,
Jak to zwykli chcieæ bardzo szatyniœci nowi,

W krêgi bowiem diabelskie niedawno wst¹pi³em,
Kiedy w drodze na nieszpór m¹ drogê zgubi³em.

Przyj¹³ mnie z ramionami otwartymi szeroko,
Szatynista z tasakiem zbrukanym posok¹,

Da³ mi szatê niebiesk¹, czarne siê skoñczy³y,
I wtem kaza³ upuœciæ krwi nieco z mej ¿y³y,

Bym pe³noprawnym cz³onkiem sta³ siê tego Bractwa,
Upuœci³em, nie chc¹c tam odstawiaæ buractwa.

Mój gniew, wœciek³oœæ i nerwy daæ nie chc¹ spokoju,
Adrenalina w ¿y³ach zagrzewa do boju,

Chcê wyzwaæ œwiat ca³y na krwawy pojedynek,
A wszystko, bo dosta³em w szkole piêæ jedynek.

Fizyka, Geografia, Chemia i £acina,
Ju¿ krew we mnie gotowaæ znowu siê zaczyna,

Gdy o tym pomyœlê. Ju¿ cierpnie na mnie skóra,
Zatrzymam siê na chwilê, wypijê krew szczura

(Go³êbi deficyt, a obowi¹zek wzywa -
Z krwi tylko szatynowca nalewka prawdziwa!)

Tak szko³a sprawi³a, ¿e ja popad³em w nierz¹d,
I siê przyczyni³a do wyginiêcia zwierz¹t

Futerkowych.

~krzywho

www.konewka.blox.pl
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OSTATNIA STRONA (A TO DOPIERO!)

Jako ¿e ten numer obrodzi³ w artyku³ doœæ obszerny,
zwi¹zany z ¿yciem politycznym, postanowiliœmy, i¿ ³ami¹c

zasadê bezstronnoœci prasy, przedstawimy Pañstwu program
wyborczy naszego kandydata na prezydenta Naszego Miasta

Bia³egostoku... ;D


