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Witamy w unii

bylem, widzialem...

Prawa i obowiazki

czyli nielad paragrafów

Dyskryminacja

muzyczna?!

Cumulusy drugiego
pietra

odwieczna batalia

Dokulturalnianie

w kraju i za granica

STS F.Chopin

no comment :)
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w   n u m e r z e :
WIELKIE PRZEPROSINY... MALUTKIEGO REDNACZYKA :(

Wykazalam sie niekompetencja, nierozgarnieciem, brakiem
odpowiedzialnosci i, w ogóle, glupota. Bije sie w piersi i przepraszam za
bledy w pierwszym tegorocznym numerze Czadka. Nie bede sie
tlumaczyc, bo to bledów nie cofnie.

Przepraszam przede wszystkim Wojtka Urbana, którego mimo
pelnionych honorów zabraklo w stopce redakcyjnej. Gafa nad gafami, ba!
powinni mnie za to na szafot ten tego. Przepraszam Marcina i Michala
z naszej redakcji za przestawienie pseudonimów :); Asie z 2b, której tekst
o przebudowie szkoly wydrukowalam, ale jej samej do stopki juz nie
wpisalam.

Dziekuje profesor Ziebie za wprost nieslychane tempo korekty
artykulów i nieslychana cierpliwosc do mojej niezorganizowanej osoby.
W ogóle przepraszam i obiecuje, ze kazdy kolejny numer bedzie dazyl
do idealu :).

Zuq

Edukacja po polsku
Maj - miesiac matur, egzaminów gimnazjalnych, testów, zaliczen

i klasówek. Jak co roku uczniowie poddawani sa róznym formom
sprawdzania ich wiedzy, która mieli nabyc w szkole. Jednak czy tak
naprawde polska szkola potrafi nas wiele nauczyc? Czy edukuje nas na
swiatlych ludzi i zarazem przygotowuje do doroslego zycia po zakonczeniu
nauki? Niestety, mam co do tego bardzo duze watpliwosci, które z kazdym
rokiem ksztalcenia sie powiekszaja.

Spróbujmy sie przyjrzec kolejnym etapom nauki w zreformowanym
juz systemie szkolnictwa. Etap pierwszy - zerówka. Jeszcze niedawno
nie byla obowiazkowa, lecz „ekipa Leszka M." postanowila unormowac
zasady uczeszczania do zerówki. I mimo ze powody tej decyzji nie byly
zbyt przekonywujace (wyrównanie szans dzieci z wsi i miast) , to jednak
byla to jedna z nielicznych dobrych decyzji pani minister Lybackiej. Oby
tym razem udalo sie doprowadzic do stanu, gdy po zerówce wszystkie
dzieci beda potrafily czytac i pisac, bo dotychczas bywalo z tym róznie.

Wreszcie, w wieku lat siedmiu, po blogich i beztroskich latach
przedszkola, nastepuje etap drugi  szkola podstawowa. Przez pierwsze
trzy lata  jeden nauczyciel od wszystkiego. A wszystko w tym kontekscie
oznacza polski, matematyke, muzyke, plastyke, wf i kilka innych,
zazwyczaj malo przydatnych przedmiotów. Powiem szczerze, ze
nauczyciel,  uczacy tych wszystkich przedmiotów
dwudziestokilkuosobowa grupe energicznych ponad miare dzieciaków
za marne pieniadze, ma problem z edukowaniem ich wszystkich na
równym, a przede wszystkim wysokim poziomie. Jedynym plusem tego
etapu jest chyba nauczenie wszystkich plynnego czytania, pisania
i podstaw matematyki.

Kiedy wreszcie po trzech latach pasjonujacej nauki spiewu, rysunku
i innych przydatnych w zyciu rzeczy uda nam sie dobrnac do klasy
czwartej, zaczynamy sie edukowac w dziedzinie jezyków, historii i kilku
innych przedmiotów, które w bardzo zdecydowany sposób odbiegaja od
tych znanych nam wczesniej. Tu nastepuje tez problem, bo wiele osób
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Wiwat maj, PIERWSZY maj!!!
Wpadam do domu o godzinie

22. Przed chwila przejechalem na
rowerze przez cala Starówke. Na
Placu Zamkowym zobaczylem
spory tlum ludzi.  Ucieszylem sie,
ze bedzie mozna gdzies
swietowac wielkie wydarzenie.
Balem sie, ze w Warszawie nic sie

nie bedzie dzialo. Rozejrzalem sie wokolo, porozmawialem z
ludzmi, którzy tam przyszli. Wszyscy usmiechnieci, ciesza
sie, ze juz zaraz Polska osiagnie cel, który postawila sobie 14
lat temu. Przystapi do grona panstw zachodnich. Stanie ramie
w ramie z panstwami, które przez wiele lat Polacy podziwiali.
Tu w Polsce „Zachód" zawsze byl symbolem dobrobytu. I oto
dzis podziwiam historyczne wydarzenie  Polska staje sie
czescia tego „Zachodu". Jeszcze trzydziesci, a nawet
dwadziescia lat temu bylo to nie do pomyslenia... az ciarki
przechodza.

Z domu wybieglem przed jedenasta. Tym razem udalem
sie na pl. Pilsudskiego  pod Grób Nieznanego Zolnierza. Trudno
opisac to, co sie czulo w tym miejscu. Tam dopiero poczulem,
jak wielkie wydarzenia maja miejsce tuz obok. Ludzi nie bylo
jakos przerazliwie duzo. Nie wszyscy zdaja sobie, widac, sprawe
z donioslosci tego dnia. Kolejne przemówienia, kolejne wielkie
slowa… Pewnie kiedys moje wnuki lub prawnuki beda czytaly
cytaty z tych przemówien w ksiazkach do historii. I czulo sie
dume i zadowolenie. Co z tego, ze do Unii wprowadza nas
Kwasniewski i Oleksy? Nie to jest wazne. Wazne jest, ze
wszystko idzie ku lepszemu. Niedlugo nikt nie bedzie na mnie
krzywo patrzyl na europejskich granicach. Niedlugo zbuduja
w Polsce choc dwie autostrady, a rolnictwo stanie na nogi…
Ktos powie, ze jestem niepoprawnym optymista, ale chyba dzis
jest wlasnie ten dzien!! Dzis trzeba sie cieszyc i z optymizmem
brac sie do roboty, by
wykorzystac szanse. I
doprawdy nie rozumiem
manifestujacej dzis LPR.
Juz za pózno! Polacy
podjeli decyzje
i niezaleznie od pogladów
wszyscy powinni myslec
o tym, co robic, by jutro
bylo jak najlepsze. Dzis nie
ma miejsca na szerzenie
defetyzmu i pesymizmu.
Dzis od rana ogladam
TVN24 i patrze, jak
politycy sciskaja sie. Oni
czuja, jak wielki sukces
odniosly ich kraje. Dzis
TVN24 pokazuje, jak
rozpoczyna sie budowa autostrady, laczacej Polske i Czechy
z Niemcami. Na placu Pilsudskiego czulo sie te przyjazn. Czulo
sie, ze nie ma granic. Choc anarchisci i LPR chcieli popsuc to
wrazenie, to jednak nigdy nie zapomne flagi, powiewajacej na
maszcie. Dzis wszystko sie zmienilo. Od dzis zyje na
„Zachodzie" i nie wiem jak Wy, ale ja bede pracowal, zeby to
byl „Zachód" taki, jak zawsze Polacy go sobie wyobrazali. Nigdy
nie czulem sie Polakiem i patriota tak bardzo jak dzis! Nigdy
nie bylem z Polski tak dumny!

nie moze sie przestawic na zupelnie inny tok nauczania. Tu
takze zaczynaja sie pierwsze zdecydowanie wyrazne
sympatie i antypatie do pewnych przedmiotów. Generalnie
uwazam, ze jest to najlepszy etap w polskim szkolnictwie,
poniewaz uczymy sie podstaw wszystkiego i zaczynamy
wiedziec, jaki dalszy kierunek nauki odpowiadalby nam
bardziej.

I wlasnie po szóstej klasie nadchodzi dramatyczna,
moim zdaniem, pomylka systemu edukacji - gimnazjum.
Uwazam, ze wlasnie tu powinien byc polozony szczególny
nacisk na nauke jezyków oraz wlasnie w trzyletnim
gimnazjum uczniowie powinni juz wybierac sobie przedmioty,
na które beda uczeszczac w wiekszym stopniu od innych.
Taka selekcja zajec moglaby nawet rozpoczac sie po
pierwszej klasie, gdy kazdy pozna wszystkie przedmioty
i zorientuje sie, co tak naprawde go interesuje.

Tymczasem uczniowie chodza na wszystkie lekcje,
ucza sie (a raczej wkuwaja do sprawdzianów i zapominaja)
rzeczy, które nie tylko nigdy nie przydadza im sie w ich
doroslym zyciu, ale takze ich nudza i nie interesuja. To
straszne, bo wlasnie w tym wieku umysl jest najbardziej
otwarty na wiedze. A polski system edukacji aplikuje mu
dziesiatki, jak nie setki zbednych wiadomosci. Co jednak
najgorsze,  nie uczy myslenia, zwyklego swobodnego
myslenia, które pozwalaloby na posiadanie wlasnego zdania.
Zamiast myslenia mamy natomiast regulki, zasady itp.

Jest jeszcze ponadto ogromna presja wyniku i dobrych
ocen ze wszystkich tych przedmiotów. Co bardziej ambitni
uczniowie po siedmiu (a nawet wiecej) godzinach w szkole,
z której wiele nie wyniesli, slecza w domu nad ksiazkami,
bo nazajutrz jest sprawdzian, a na dodatek z piec prac
domowych. A gdzie podzial sie czas na odpoczynek? Na
spotkanie sie z kolegami, na pogranie w pilke? Tego czasu
nie ma, bo trzeba wkuc cos, co za tydzien sie zapomni.
I tak tydzien za tygodniem, miesiac za miesiacem. Nic, tylko
nauka wszystkiego, czyli niczego. Cale to nieporozumienie,
zwane gimnazjum, konczy egzamin. Egzamin, oczywiscie,
jest równiez ze wszystkiego. To nic, ze ktos idzie do klasy
i w ogóle ma zainteresowania humanistyczne. I tak czeka
go powtarzanie (badz tez nie) calego materialu i egzamin
sprawdzajacy jego wiedze z optyki, mechaniki czy
wszystkich dziedzin biologii.  Zeby jeszcze te zadania i caly
program uczyl rzeczy, które kazdemu moga sie
przydac...Niestety, jest to tylko marzenie. Marzenie, które
chyba niepredko sie spelni.

Kazdy, kto postanowi jednak uczyc sie tego, co lubi,
polozy nacisk na jezyki, a odpusci sobie inne przedmioty,
ma jedna jedyna nadzieje - olimpiade przedmiotowa, która
pozwoli mu ominac caly ten egzamin i cala te nauke.

Pomine juz dalsze etapy polskiego systemu edukacji,
poniewaz jeszcze przez nie nie przebrnalem, a nie chce
pisac o czyms, o czym za wiele nie wiem. Mam jednak
szczera obawe, ze nie jest o wiele lepiej. I lepiej nie bedzie,
póki ktos madry nie pomysli nad zmiana systemu
ksztalcenia. Jezeli jednak takie myslenie sprawi mu klopot,
bo nie uczono go tego w szkole, to niech chociaz czerpie
dobre wzorce z innych panstw, do których coraz wiecej
mlodziezy chce wyjezdzac, bo tam naprawde moga nie tylko
posiasc pewna potrzebna wiedze (która, oczywiscie, mozna
zdobyc w Polsce), ale takze nauczyc sie zycia.
Prawdziwego, doroslego zycia.

Marcin
Pan Lear
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ZASZCZYT... juz nie szczyt ;)
<<...nie musicie czytac „Potopu”, zrobie ogólna

kartkówke z filmu>> i chwala! Nie wiem jak przeczytalabym
te stronice... Dziekuje Pani Profesor!

Tak wiec wybralismy sie skromna ekipa do kolegi
Andrzeja, zamieszkalego dosc daleko od Warszawy, delikatnie
mówiac  i dotarlszy na miejsce poczelismy ogladac te
wspaniala ekranizacje. Na poczatku widzielismy niewiele,
a slyszelismy tylko jakis belkot. Dopiero po 20 minutach
zaczely docierac do naszego procesorka rózniaste „azaliz,
jednakowoz, zali wzdy” i wtedy cofalismy kasete juz tylko o
30 sekund :). Dyskutowalismy
nawet, czy Olenka juz sie
zakochala w Kmicicu, czy
moze jeszcze chwile sie
zastanawia. Sledzac
poczynania Olenki w
najwiekszym skupieniu,
przygryzajac poduszki, na
których lezelismy, cala nasza
trójka na przyslowiowe ‘trzy,
cztery... ’  doznala einen
Herzinfarkt,  k iedy to
zadzwonila moja nokijka.
Poniewaz dzwonek ma
niezwykle donosny, rzucilam
sie w jej kierunku, by czym
predzej odebrac. Stracilam
przy tym paluszki na podloge,
obilam sobie kolano i, w ogóle,
trzy razy umarlam i piec razy
zgnilam.

Odbieram: „tak, slucham?” – „Dzien dobry, Aniu, profesor
Alicja Zieba...” – w tym wlasnie momencie przed moimi
oczyma przelecial, dla czytelników w blyskawicznym, dla mnie
w na tyle wolnym, ze szczególowym tempie, caaaaaaly
zyciorys i nieuczesane mysli, jak np.: „pewnie sie wsciekaja,
ze Czadek nie wychodzi”, albo „rany, moze znowu zle
policzylam punkty”, ewentualnie „wylewaja mnie ze szkoly,
a profesor Zieba chce mnie osobiscie zdegradowac”. anetA i
Andrzej patrzyli na mnie milczac i usilujac odgadnac, co
sprawilo, ze zuk ma oczka rozdziawione, zabki nastroszone
w niby glupawy usmiech i wyrywa sobie resztki sianka
z  jalowej gleby, zwanej skóra glowy. Czasem chyba
pokazywali mnie sobie palcami (moze zmienialam kolory?).

Nareszcie skonczylam. Szybko strescilam rozmowe, nie
rozumiejac za bardzo co mówie. Nie wiem czemu, anetA
kazala mi zadzwonic do Witka Granickiego, znanego
(warszawskiej policji ;)) jako svistak. Gdy szukalam go w spisie
telefonów, dopiero dotarlo do mnie, po co tak naprawde go
potrzebuje. No dobrze dosc zalosnego udawania, ze umiem
zaciekawic czytelnika (byyyzyyyyyduuuuura!!!), bo nie umiem,
i czas na konkrety. Wypada bowiem, zebym sie pochwalila
zaszczytem, jaki nas kopnal w ów wtorek. Dlaczego znów
wulgarnie pisze „kopnal”? Za chwile wyjasnie.

Owego dnia, szkolny fax odebral zaproszenie, skierowane
do redakcji naszej szkolnej gazetki „Czadek”, na spotkanie z
p.Krzysztofem Mroziewiczem, zwiazane z wydaniem jego
nowej ksiazki „Dziennikarz w globalnej wiosce”. Osobiscie, z
powodu pobytu w dosc odleglym od konferencji miejscu, nie
moglam uczestniczyc w powyzszej, lecz uprosiwszy ww.
redaktora odetchnelam, wiedzac, iz wysylam godna delegacje.

I rzeczywiscie, delegacja spisala sie doskonale. Stawila sie
na czas, sluchala uwaznie. Ba! Nawet, jakby chcac podkreslic
przynaleznosc do jednego z profili naszej szkoly (mat-inf),
nagrala (!) konferencje i w formacie mp3 wyslala ja mi, abym
mogla zalowac swej nieobecnosci.

To teraz mniej patetycznie. Odsluchalam (tak!
Odsluchalam droga delegacjo!) 82 minuty nagrania i „zaluje”,
ze nie bylam na spotkaniu, gdzie zamiast dyskusji, usiado i
pogadalo sobie, wykorzystujac sprzet naglasniajacy, kilku
reporterów i wydawców. Otóz fax przyslano na 5 godzin przed
spotkaniem. Doprawdy, trudno liczyc na wolny czas
zapraszanych, chyba, ze ma sie nadzieje, ze nie przyjda.

Mimo wszystko dziekuje profesor Ziebie za szybka
reakcje po otrzymaniu wiadomosci. Jest to
w kazdym razie jakis znak, ze ktos gdzies wie o
Czadku :).

Rednacz
PS. Chetnym moge przeslac mp3 ze

spotkania ;)

To taka mala dygresja w sprawie Swiat. I
wlasciwie nie tylko w sprawie Swiat, ale kazdego
wolnego dnia od tego przybytku nauki, jakim jest
Szkola. Dygresja polaczona z bolesnym apelem,
który az krzyczy (ba, wyje i nawet spiewa gospel
:P)  spomiedzy poszczególnych slów tego
felietoniku.  LITOSCI w zapelnianiu dziennika,
LITOSCI w zadawaniu na wakacje...ech...

ata  maly (doslownie) dozorca rubryki kulturalnej

Przerwa swiateczna miala byc okazja do odpoczecia od
nauki. Przerwy swiatecznej wyczekiwalam od dluzszego
czasu. W przerwie swiatecznej mialam zobaczyc kilka
ciekawych filmów, nie myslec o Szkole, nie spieszyc sie
nigdzie i ogólnie odpoczac. Jak sie okazalo  przerwa
swiateczna byla jedynie KRÓTKA. Zbyt krótka, zeby
zrealizowac moje wzniosle marzenia o nic-nie-robieniu… Co
rok daje sie nabierac na haslo „Juz niedlugo wolne dni, to
sobie odpoczniesz…". Nie wiem jak Wy, ale ja tam wcale nie
czuje sie wypoczeta i (niestety!) nie udalo mi sie tych kilku
dni przeleniuchowac… Poza tym, nie
wiem, jak to sie dzieje, ale nawet jak w
kalendarzu „trafi sie" doslownie kilka dni
wolnych, to nastepne dni, a nawet
tygodnie, zostaja calkowicie zapchane
klasówkami, kartkówkami i innymi
takimi torturami.  Tak, jakby komus
zalezalo, zebysmy w czasie „wolnym"
bynajmniej nie zapomnieli o Szkole, a potem
dlugo przezywali baaardzo bolesny powrót do
szkolnej rzeczywistosci! A za oknem coraz
cieplej, coraz zieleniej i coraz milej…
Pozostaje juz tylko czekac na wakacje! Ja juz zaczelam
odliczanie dni do 25 czerwca. Z radoscia informuje, ze dnia
13.05 do wakacji bylo dni 40 (liczac weekendy), a liczba ta
codziennie zmniejsza sie o 1 :) Jest to jedyna mysl, która
sprawia, ze „jakos sie trzymam". A wiec tym optymistycznym
akcentem zakoncze wywód, który tak pesymistycznie sie
zapowiadal.

Kasia
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Szczyt
Mamy dzisiaj 15 kwietnia roku panskiego 2004.

Doskonale zdaje sobie sprawe, ze to, o czym za chwile
napisze, bedzie juz totalnie (no, prawie...) nieaktualne w dniu,
kiedy drugi juz numer naszej gazetki ujrzy swiatlo jarzeniówek
szlachetnego Czackiego. Mimo wszystko, pokusze sie o tych
pare zdan, chyba glównie dlatego, ze jestem bardzo ciekawa
tego wiekopomnego wydarzenia, o którym zaraz zaczne pisac.
Cóz, a jaka jestem Pytia, to juz mozecie ocenic sami.

Jak sie pewnie wszyscy, niezwykle blyskotliwi
czytelnicy Czadka, domyslili, moje wieszczenie dotyczyc
bedzie szczytu gospodarczego. Wiem, oryginalna
jestem....Ad rem (mam nadzieje, ze tu juz nie popelnilam bledu,
tak jak ostatnio, i mam równiez jeszcze wieksza nadzieje, ze
Pani Profesor Swoboda nie zauwazyla mojej ignorancji
w stosunku do uzgadniania przypadków rzeczowników
i przymiotników lacinskich w poprzednim felietonie)!

 Przed oczami widze Wielka Warszawe. Widze
Centrum, Palac Kultury, Hotel Victoria, Pola Mokotowskie,
strefe 0 i 1 tez. Na to naklada sie obraz barykad, policji,
zabezpieczen, sluzb specjalnych, etc. No i na koniec przez
glowe przemyka sie wspomnienie burd, zadym, strajków, nawet
zwyklych koncertów, które lekko wymknely sie spod
kontroli...No i w tym momencie nie widze juz nic. Nie watpie,
ze do tego najazdu barbarzynców przygotowywala sie
Warszawa lepiej, dluzej i dokladniej niz kiedykolwiek wczesniej,
ale mimo wszystko, jakos nie moge sobie wyobrazic tych
tlumów ludzi, limuzyn, transparentów, sznureczków
warszawiaków, sunacych do pracy w ladnych rzadkach
wyznaczonymi przejsciami, i policj i panujacej nad
wszystkim.... Ja rozumiem, ze zawsze, gdziekolwiek
odbywaja sie takie „imprezki", sa jakies mniejsze lub wieksze
wpadki, ale znajac maksymalizm Polaków, mozemy sie

Immunitetu Uczniowskiego
przypadki...

Oj! Bylo cieplo :). Jedno nieporozumienie pozwolilo mi
sporo sie dowiedziec o... róznych rzeczach (hmm... same
konkrety na poczatek ;)). Piatek, trzecia godzina lekcyjna,
przekraczamy próg 18-tki, zajmujemy miejsca, wlasciwie
rozsiadamy sie wygodnie na krzeslach, usmiechnieci, itd.
itp. Pani profesor otwiera dziennik, sprawdza liste i mruczy
sobie „kogo by tu... kooogo by tu spyyytac”. Na sali sielanka,
jak przed chwila, wszyscy doskonale wiedza, ze
nieprzygotowania skonczyly sie po pierwszych trzech
lekcjach semestru, ale bynajmniej nie psuje nam to humorów,
przeciwnie, usmiechamy sie jeszcze szerzej, bo juz za
chwilke, tak, juz teraz wyciagamy asy z rekawów
i rozradowanym glosem wolamy: „Pani Profesor, my
poprosimy immuniteciki!”. Smiejemy sie szczerze, ze oto
mozna przechytrzyc przymus odpowiedzi. Po co? Chyba
zadaje pytania retoryczne. Nikt nie lubi byc pytany; poza
tym, w czasie rewolucji Sekwana bynajmniej nie plynela
miodem tudziez mlekiem, tylko datami i nazwiskami.

 „...ale jakie immunitety? Przeciez
mamy juz trzecia godzine lekcyjna, a macie
obowiazek zglaszania na pierwszej!”. Aby
przesledzic zmiany naszych min, nalezy
zerknac nieco nizej :). Mimo naszych
argumentów, wyglaszanych coraz mniej
spokojnie, nie udalo sie nam przekonac Pani Profesor. Ech.
Trauma. Postanowilam wraz z anetA wyjasnic sprawe.
Profesor mówila, ze czytala Statut Szkoly i, ze jest pewna
swego (ocziwiscie pozwolilam sobie zhiperbolizowac nieco
zaistniala sytuacje).

Polecialam wiec do biblioteki i poprosilam uprzejmie o
egzemplarz statutu do wgladu lub skopiowania. Pojawil sie

problem. W segregatorze, nazwanym
„STATUT”, bylo kilka wersji takowego;
z dopiskami recznymi, kopia bez
dopisków, ale za to z czasów
przedwojennych, jakies wybrakowane
kartki... Wiem doskonale, ze statut jest

„w remoncie” z racji jakis nowych przepisów MENiS’u, ale
chcialam uzyskac statut, który chwilowo jeszcze funkcjonuje.
Wzielam najobszerniejsza  sterte i olecialam do sekretariatu,
zeby spytac, czy moze tam lezy aktualny regulamin.
Niestety, odeslano mnie do biblioteki. No cóz,
pobieglam do ksero, skopiowalam calosc i juz
na nastepnej (wstyd przyznac) lekcji
wertowalysmy z ww. anetA (chyba Cie
wkopalam) przepisy. Najpierw ogólnie, potem
jeszcze raz, dokladniej, w koncu
przeczytalysmy prawie wszystko... o immunitecie ani slowa.

Przez jakis czas nie wiedzialysmy co robic. W koncu
jednak nadeszlo zbawienie w postaci zlotej rady „pSERka”
Seredynskiego, która namawiala do rozmowy z opiekunka
Samorzadu, profesor Swoboda. Oczywiscie, byla naszego
zdania, czyli, ze to strata ucznia, jesli zglosi immunitet pod
koniec dnia. Niemal od razu wyjasnilysmy wszystko
z profesor Poniewierka, jak najbardziej pokojowo i przyjaznie.
Skonsultowalysmy jeszcze sprawe wreczania
wydrukowanych, symbolicznych immunitetów, które my, jako
pierwszaki, dostalismy wraz z wyciagiem z regulaminu,
o którym pisze dalej. Okazuje sie, ze tegoroczni nowoprzyjeci

takowych nie otrzymali (bo szkoly na to nie stac?!) i zdani sa
na wspanialomyslnosc swoich wychowawców i ich wiedze
dotyczaca tego prawa.

Cala ta mini-afera dala mi okazje do zwrócenia uwagi na
kilka innych, choc niemniej istotnych, problemów, zwiazanych
z przywilejem immunitetu. Okazuje sie, ze mimo, iz uchwalony
zostal i obowiazuje w calej Szkole, na wszystkich lekcjach,
to sa nauczyciele, którzy, chociaz znaja regulamin (aha! Bo
paragrafów na ten temat nie ma w statucie, istnieje natomiast
odrebny, obowiazujacy Regulamin I.U.), nie przestrzegaja go!
Mówie, co prawda, o dosc sliskim temacie lekcji jezykowych,
które, jak wiadomo, wymagaja innego trybu prowadzenia
(pytanie – niezapowiedziane, w przeciwienstwie do
b. czestych, zapowiedzianych kartkówek, co do których
zgadzamy sie, ze immunitet nie powinien dzialac). Sa one
jednak caly czas lekcjami i przepisy regulujace wszystkie
zajecia szkolne stosuje sie równiez do nich. Slyszalam takze,
ze niektórzy nauczyciele przedmiotów scislych stawiaja swoje
nieprzygotowania jako jedyne zwolnienie z obowiazku nauki
na dany dzien.

Drodzy Czackiewicze, Immunitet Uczniowski, mimo
istniejacego, lekkiego nieladu, eufemistycznie rzecz ujmujac,
ma podstawy prawne w regulaminach. Nie powinniscie dawac
sobie „wlazic na glowe”, chociaz nauczyciele sa wyzej
w hierarchii. Prawa obowiazuja wszystkich!

zuq
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Tolerancja a muzyka
Wracajac do domu po koncercie MayheM,

zastanawialem sie, czy media znów rozdmuchaja sprawe
do takich rozmiarów, jak to mialo miejsce po niedawnym
koncercie Gorgoroth w Krakowie. Niby podczas wystepu
MayheM nie doszlo do zadnych „ekscesów", ale przeciez
zawsze mozna napisac, ze przyjechali satanisci, ze
w Polsce przyzwala sie na szerzenie zla i inne takie
niedorzecznosci. Na szczescie, zadne napastliwe artykuly
w prasie nie pojawily sie, wiec moze i ja ze swoimi obawami
troche przesadzilem, ale gwoli prawdy to po koncercie
Gorgoroth mozna bylo spodziewac sie prawdziwej nagonki
na zespoly metalowe. W koncu rzadko kiedy widzi sie
scenografie, zlozona z baranich lbów wbitych na pale, drutu
kolczastego i nagich modelek, przywiazanych do krzyzy.
Mozna bylo przewidziec, ze nie wzbudzi to u bogobojnej
wiekszosci naszego kraju entuzjastycznych reakcji. Oliwy
do (piekielnego) ognia dolaly jeszcze gazety, wg których
podczas koncertu mialo miejsce odprawienie
satanistycznego rytualu, zarzniecie paru jagniat itp. Po
glowie dostalo sie tez szefostwu TVP, która jest
wlascicielem studia, gdzie odbyl sie wspomniany koncert.
Ogólnie rzecz biorac, zapanowala wielka konsternacja,
zdegustowanie, zbulwersowanie, oburzenie i Bóg(w tym
wypadku to chyba jednak szatan) jeden wie, co jeszcze.
Organizacje ochrony zwierzat, kólka rózancowe,
dziennikarze, ksieza i inni obroncy moralnosci podniesli
straszne larum, wyrazili swoje zniesmaczenie i na tym
powinno sie wszystko skonczyc. Przeciez  zyjemy w kraju
wolnosci slowa, cenzury juz nie ma, blablablabla.

Otóz nie. Okazuje sie, ze tolerancja konczy sie tam,
gdzie zaczyna sie obrazanie uczuc religijnych czy
moralnosci. I tu powraca, niczym stary zapomniany
bumerang sprawa granic wolnosci wypowiedzi oraz
wolnosci twórczej. Otóz, w wiekszosci dziel artystycznych,
jesli tylko chcemy, mozna dopatrzyc sie obrazy moralnosci,
uczuc religijnych czy przekonan
osób trzecich. Jednakze patrzac
na to z drugiej strony, nikt nikomu
nie kaze isc na koncert, np.
Gorgoroth, jesli ta osoba tego nie
chce. Jesli tresci, przedstawiane
w jakiejs gazecie czy ksiazce,
klóca sie z czyimis pogladami,
to nie ma przymusu, zeby
kupowac takowa gazete lub
ksiazke. Nie trzeba od razu zabraniac publikacji tresci, z
którymi sie nie zgadzamy, nawet jesli sa one
kontrowersyjne. Osobiscie uwazam, ze dopóki ktos nie
narzuca sie ze swoimi pogladami innym i nie zmusza tych
osób wbrew ich woli do zapoznawania sie z nimi, to
wolnosc wypowiedzi nie powinna byc ograniczona zadnymi
barierami, które, mimo ze zyjemy w swiecie wolnosci
slowa, niestety czesto sie pojawiaja. Sprawa w skrócie
wyglada tak, ze kto chce idzie na koncert Gorgoroth, kto
inny idzie do kosciola, a jeszcze inny pod budke z piwem.
Cala trójka moze nie zgadzac sie ze soba, ale niech nie
zabrania robic innym tego, na co maja ochote, bowiem
wszystkie konflikty rodza sie nie z róznicy zdan, ale z próby
narzucania ich innym.

Azrael

Lista przebojów
Z zaglami to jak z przerwa swiateczna, „zagle, zagle i po

zaglach". Bywa. Nie bede sie rozpisywac, jak bylo milo, bo to
pewnie zrobia za mnie inni redaktorzy z szanownym rednaczem
na czele. Rozpisze sie natomiast na inny temat, wedlug mnie
nieodzownie zwiazany z zeglarskimi wyjazdami. Jak powszechnie
wiadomo, gdzie zeglarz, tam i gitara, a gdzie gitara, tam spiew
(mniej lub bardziej pijacki). Na naszym ostatnim wyjezdzie równiez
go nie zabraklo. Tak wiec spiewalismy chetnie, piosenki bardzo
rózne. Jedne czesto, inne troche rzadziej. I wlasnie z tej okazji
zapragnelam isc z duchem czasu i stworzyc mala liste przebojów
„zagle kwiecien 2004". Jest to, oczywiscie, moja jak najbardziej
subiektywna lista i kazdy z uczestników móglby stworzyc swoja,
absolutnie autonomiczna. Dlatego prosze o troche zrozumienia
dla moich preferencji i zapraszam do czytania (spiewania tez!):

1. Morskie opowiesci. Wszystkie ilestam zwrotek z 11 kartek
A4. Ze szczególnym uwzglednieniem tej o usuwaniu nadmiaru
pokarmu z zoladka (przypadlosc dokuczliwa, szczególnie dla tych,
którym kiepsko w kolorze zielonym) oraz tej o paszportach, bedacej
nastepstwem i swobodna wizja artystyczna pewnego niezwykle
udanego dowcipu.

2. Chryzantemy zlociste. Wyrózniaja sie wprost niebywala
róznorodnoscia wersji (na kazda pore dnia i miejsce, w którym sie
znajdujemy).

3. Przyspiewki góralskie. Bez komentarza.
4. Ex aequo  - Zazdrosc i Teksanski. Mozna sie przy nich

z niezwyklym powodzeniem wydrzec.
5. Gospel w kazdym wydaniu. Komentarz pozostawiam

w gestii red. nacza.
6. Prosze ksiedza... czyli historia pewnej spowiedzi. Typowo

zeglarska piosenka.
7. Wlosy. Elektryczne Gitary, dobre na kazda okazje.
8. Hiszpanskie dziewczyny. Zwlaszcza spiewane rano, przed

sniadaniem. Ewentualnie mozna zmienic na Szampanskie, ale to
juz wieczorem.

9. Pozegnanie
Liverpoolu. Chyba nie ma
popularniejszej szanty
niz ta...

10. Brak propozycji
spowodowany typowym
dla mnie (zwlaszcza przy
porannym wybieraniu
garderoby) kryzysem
decyzyjnym.

ata

spodziewac czegos naprawde ekstra. Tym bardziej nie moge i nie
chce wyobrazic sobie zadnej sytuacji kryzysowej. Po prostu
obawiam sie wtedy wielkiego chaosu i usmiechnietych twarzy
polityków, którzy w dzienniku telewizyjnym beda nas
przekonywac, ze wszystko jest w najlepszym porzadku. Jak
zawsze. Na dodatek nie jestem jedyna osoba, majaca tego typu
rozterki. Jedni popadaja w pewna psychoze szczytu (snajperzy
w oknach i takie tam), inni z ciekawoscia czekaja na to, co sie
wydarzy (popcorn i przed telewizor, niemalze),a sa tez i  tacy,
którzy  to wszystko, mówiac brzydko, olewaja ( to jest chyba
najlepszy sposób, w koncu bedzie, jak bedzie, he, he).

Moze ktos posadzi mnie o brak wiary w Warszawe.
Owszem, mam jej zdecydowanie za malo. Moze zmienie swoje
zdanie? A moze wysadza Palac Kultury? Kto wie?

Ata
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To widac, slychac i CZUC...
Wszyscy go widzimy, wszyscy go czujemy, ale niestety

slychac o nim z ust tylko tych, którzy go nie toleruja.
Oczywiscie mam na mysli dym, unoszacy sie w powietrzu
Czackiego. Moze nie wszechobecny, ale mieszkajacy sobie
cichaczem w lazienkach drugiego pietra.

Znacie sytuacje, prawda? Jesli ktos nie zna (w co
szczerze watpie) – przyblize. Lazienka damska – drugie pietro
(nie wiem jak jest w meskiej, nie chodze tam z wiadomych
przyczyn, ale podobno jest tak samo).

Mloda kobieta wchodzi. Patrzy. Pierwsze pomieszczenie
wydaje jej sie nieco zamglone, ale cóz, moze to wina
przeuczenia, moze przeimprezowania, róznie bywa, niewazne.
Wchodzi. Lapie za klamke i otwiera drugie drzwi, a tam –
– SCIANA! „Gdzie jestem?! Nic nie widze! Nie moge oddychac!”
- krzyczy w myslach. Nie wie, co sie
z nia dzieje. Zdenerwowana zaczyna
walic piesciami na oslep w miejsce,
gdzie powinno byc przejscie do
drugiego pomieszczenia. Ze
zdziwieniem stwierdza, ze przez to
cos mozna przelozyc dlon. Bardzo ja
to intryguje. „Czyzby matrix?”.
Postanawia przejsc przez „sciane”.
Jest w srodku. Chmura otacza ja,
szczypie w oczy i drazni nos.
Przymruzonymi oczami dziewczyna
widzi okno, zaczyna wiec biec z
wyciagnietymi ramionami, usilnie
starajac sie zlapac klamke. Wpada
na jakies dwie osoby, których nie zauwazyla z powodu bardzo
zlej widocznosci. Z przerazeniem stwierdza jednak, ze klamki
nie ma na jej zwyklym miejscu. Mloda kobieta dopiero teraz,
bedac blisko, dostrzega, ze okno jest juz otwarte. A wiec nic
wiecej nie da sie zrobic?! Nie trafi do wyjscia – jest zgubiona!

Historia ta jest calkowicie autentyczna, sama bylam jej
glówna bohaterka. Mysle jednak, ze nie tylko ja przezylam
cos takiego. Czy w Czackim, jak niektórzy twierdza, faktycznie
istnieje ciche przyzwolenie na popalanie na terenie szkoly?

Uczniowie sa zdecydowani, ich odpowiedz jest
twierdzaca. A nauczyciele? Nauczyciele sa podzieleni. Jedni
otwarcie mówia TAK, drudzy nie widza problemu i zachowuja
sie tak, jakby sami nie wiedzieli, co to sa PAPIEROSY...
Trzecia grupa nauczycieli jest natomiast najciekawsza. Mówia
TAK, potem tlumacza, ze wiedza, ze to ich wina, ze nie pilnuja
tego nalezycie, ze to sie zmieni... blablabla. I czlowiek
naprawde chcialby w to uwierzyc, ale po prostu nie mozna,
bo jest to jakies takie plastikowe. Taka pokazówka – jestem
dobrym nauczycielem, ale jestem tez cool i dlatego otwarcie
mówie to, co mysle. Chociaz naprawde nie wygladalo to jak
mysli tego nauczyciela. Najbardziej rozsmieszyla
i jednoczesnie przerazila mnie wypowiedz jednego z gogów,
który zapytany o to, co mysli o paleniu w lazienkach,
powiedzial, ze to lepiej niz w centralu (central to miejsce po
drugiej stronie Polnej, otoczone blokami). Nie do konca
zrozumialam o co mu chodzi, szybko wiec wytlumaczono
mi, ze to bezpieczniej (???), bo gdyby zakaz palenia na terenie
szkoly byl egzekwowany, to uczniowie na przerwach lecieliby
do centrala, co wiaze sie z przekroczeniem ulicy... Szczerze
powiedziawszy, mocno sie rozesmialam. Pamietajmy tez, ze
w zimie zwolennicy nikotyny mogliby sie przeziebic, gdyz
przerwy sa krótkie i prawdopodobnie wychodziliby bez kurtek.

Dobrym rozwiazaniem tego problemu mogloby byc postawienie
na strazy cioci, która zawracalaby wszystkich nieubranych
stosownie do pogody. Pomyslmy równiez o tym, ze poza
potraceniem przez samochód czyhaja na nas inne
niebezpieczenstwa, przeciez zawsze mozemy sie potknac
i polamac sobie rece, nogi czy kregoslupy... Ale na to juz nie
znam lekarstwa. Tak, zdecydowanie, palenie w szkole jest
najlepszym rozwiazaniem.

Aktualnie zmieniany jest regulamin Czackiego, wiec nie
wiem jak to bedzie, ale w starym byl punkcik, dosc ogólnie
regulujacy sprawe palenia w szkole. Mówil on mianowicie, ze
na jej terenie zabrania sie palenia, picia alkoholu i zazywania
innych uzywek. Nie mówil kogo obejmuje zakaz. Wyglada na
to, ze wszystkich. Czyli palic nie moze nikt, a tymczasem
wszyscy pala. Palimy my, uczniowie, pala nauczyciele, pala
ciocie i wujkowie, pali równiez ochrona! Jak to ujal jeden

z nauczycieli ,  tak wlasciwie to
pomimo zakazu, w Czackim jest
chyba szesc miejsc, gdzie
„zalegalizowano” palenie. Lazienki
drugiego pietra, od których
rozpoczelam, palarnia w pokoju
nauczycielskim, pokój wujków w
szatni, ksero oraz miejsce tuz przed
brama wjazdowa. Tam dym
i niedopalki to juz normalnosc. A
skoro o niedopalkach mowa, to
faktem potwierdzajacym akceptacje
palenia w naszych lazienkach moze
byc wywieszenie kartek z prosba,

aby nie wyrzucac niedopalków przez okna.
Nie tylko miedzy uczniami wyrósl spór o palenie

w miejscach przeznaczonych dla wszystkich. Nauczycielom
tez trudno zyc w pelnej zgodzie, poniewaz palarnia przylega
do pokoju nauczycielskiego i aby sie do niej dostac, nalezy
przez ten pokój przejsc, co znowu zmusza do otworzenia
drzwi laczacych oba pomieszczenia, w efekcie czego pokój
zostaje zaatakowany chmura dymu. Palacy nauczyciele
zaslaniaja sie wyciagiem oraz tym, ze otwieraja w palarni
okna. Zaznaczaja jednoczesnie, ze niepalaca czesc grona
pedagogicznego prawie nigdy tego nie robi po swojej stronie
„wielkiej sciany”. A nie robi tego zwlaszcza w zimie i wtedy to
palacy belfrowie musza narazac swoje organizmy na
wyziebienie. Sama ostatnio wybralam sie do strefy gogów,
byl akurat poczatek lekcji, wiec nauczyciele powoli rozchodzili
sie do klas. Wchodze,
patrze, cos mnie
zdumialo. Zdjelam
okulary i sprawdzilam czy
sa zabrudzone –  nie byly.
Zalozylam je z powrotem.
Prawie cale
pomieszczenie wydawalo
sie w porzadku, poza
jednym katem, tym, przy
którym umieszczone jest
przejscie na druga strone
„wielkiej sciany”. Tam,
owiana gesta mgla, stala
jedna z profesorek
(palacych), która wlasnie
przekroczyla to przejscie.
Gdzie wiec ten sprawny
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Piatek, szesnasty kwietnia, godzina 12.15. Stado ludzi
kieruje sie w strone sali 4a, niektórzy z nich taszcza krzesla.
W pomieszczeniu tlok; kazdy siada, na czym moze. Panuje
atmosfera ciekawosci i wyczekiwania. To wlasnie tu, juz za
chwile, Karl Philips z holenderskiego uniwersytetu
INHOLLAND opowie o tej uczelni.

Szkola miesci sie w Haarlem, 15 minut drogi rowerem
od brzegu morza i 15 minut pociagiem od Amsterdamu. Oferuje
kilka kierunków studiów, ale szczególny nacisk kladzie na
International Business & Management Studies (IBMS). Nazwa
nie jest chybiona. Studia sa miedzynarodowe pod kilkoma
wzgledami. Przede wszystkim dlatego, ze ucza sie tu ludzie
wielu narodowosci. Poza tym, program nauki pozwala na drugi
i trzeci rok przeniesc sie do uczelni w jednym z kilku miejsc
na calym swiecie i dzieki temu uzyskac podwójny lub potrójny
dyplom.

Jak wyglada sama nauka w INHOLLAND? Otóz, pierwszy
rok to nauka podstaw poprzez rodzaj gry. Kilkuosobowe grupki
ludzi pracuja na rzecz wyimaginowanych przedsiebiorstw,
a pod koniec roku ich praca jest weryfikowana na zasadzie
komputerowej symulacji. W latach kolejnych studenci pracuja
dla realnych przedsiebiorstw miedzynarodowych, a ich praca
oceniana jest przez pracowników tych firm. Najlepsi moga
nawet dostac propozycje stalej pracy.

Na typowy tydzien w INHOLLAND skladaja sie cztery
dni zajec i jeden dzien, przeznaczony na realizacje wspólpracy
z przedsiebiorstwem. Osoby, które chca zarobic na
utrzymanie, moga ten dzien przeznaczyc na prace np.
w supermarkecie, co dodatkowo pozwoli na otrzymanie od
wladz Holandii dotacji w wysokosci 230€ miesiecznie. To
sporo, biorac pod uwage, ze srednia cena zakwaterowania w
Haarlem wynosi miesiecznie ok. 250€.

A skoro juz mowa o kwestiach finansowych, rok studiów
kosztuje 1500€, co jak uwazam, jest cena zupelnie przyzwoita
i zblizona do tego, co oferuja dobre uczelnie krajowe.

Aby dostac sie do INHOLLAND, trzeba spelnic niewielkie
wymagania: zdac mature, uzyskac okreslony wynik punktowy
z testu jezykowego  (obowiazuje jezyk angielski)  i pomyslnie
przejsc 20-minutowa telefoniczna rozmowe kwalifikacyjna.

Cóz, jak podaje Radio Zet: „co roku za granice wyjezdza
okolo czterech tysiecy zaczków", Czemu nie mialby to byc
ktos z nas?

wyciag? Czemu dym sie tu przedostaje? Nauczycielka, z która
o tym rozmawialam, wstawiala mi kit - pomyslalam, w tej
samej jednak chwili spojrzalam na przeciwlegla sciane,
wszystkie okna autentycznie byly zamkniete, mimo ze na
zewnatrz bylo naprawde cieplo. Zaluje teraz troche, ze nie
zerknelam na okna w palarni. Podejrzewam jednak, iz tam
byly one otwarte. Inna sprawa jest to, ze kiedy mamy cos do
zalatwienia z palacym gogiem i on nie ma ochoty wyjsc z
palarni, to my musimy wdychac to, co oni zdazyli wypalic juz
od rana, a co nie zostalo przechwycone przez ten Sprawny
Wyciag. Bez komentarza...

Sprawa palacych cioc i wujków wyglada troszke inaczej.
Wujków sie raczej nie spotyka, no chyba, ze ma sie do nich
konkretna sprawe, albo lubi przesiadywac w szatni. Na ciocie
jednak wpasc mozna w kazdej chwili. Kiedys, na przyklad,
udalam sie na lekcji do damskiej toalety na drugim pietrze.
Nie musze (chyba) pisac, ze jak zwykle byla zadymiona. Nie
wchodzilam do drugiego pomieszczenia, gdyz chcialam tylko
umyc rece. Patrze w lustro i co widze? Zza moich pleców
wyskakuje ciocia z bardzo grozna mina i bardzo powaznie
pyta, co tu robie. Pomyslalam, ze zapewne pytanie jest
podchwytliwe i chcialam zastanowic sie nad sensowna, nie
wzbudzajaca  zadnych podejrzen, odpowiedzia. Praktycznie
w tej samej sekundzie jednak dotarlo do mnie, ze przeciez
jestem tu calkowicie legalnie i juz otwieralam usta... Niestety-
-ciocia byla pierwsza. Wlasciwie to niewiele zrozumialam z
tego, co do mnie krzyczala. Bylo tam cos
o nieodpowiedzialnosci, zatruwaniu sie, szkodliwosci
papierosów, zadymionych lazienkach, wydawaniu pieniedzy
na glupoty itp. Chcialam jak najszybciej uciec z powrotem na
lekcje. Jednak zaintrygowala mnie reka cioci, dosc
nienaturalnie wygieta za plecy oraz dymek, saczacy sie jej
zza glowy. Tak, dobrze myslicie – wlasnie przeszkodzilam
cioci w wypaleniu papieroska. Paranoja. Ze co tam szanowna
ciocia mówila o szkodliwosci palenia??? Nie wiem, moze raki
i takie tam inne gady atakuja tylko anetY...

Ochrona natomiast sie troche wycwanila. Oni nie pala
bezposrednio w szkole, no i, o ile skwerek (nie wiem, czy ta
nazwa jest odpowiednia dla golej ziemi i kilku drzew) przed
szkola nie nalezy do terenu szkoly, nie pala równiez na jej
terenie. Oni pala przed brama. Tak wiec bardzo czesto zdarza
sie, ze pierwsza rzecza, która wita mnie rano, jest papieros
w dloni ochroniarza.

 Kto mnie zna, ten wie, ze wyznaje zasade „Wszystko
dla ludzi.”. Naprawde nie chce wprowadzic w Czackim rezimu
(chociaz gdybym stala na czele, byloby milo), czy zelaznych
zakazów. Jednak pomyslcie, Drogie Kobiety (mezczyzni nie
maja takich problemów), czy jedna lazienka na stoilestam
dziewczyn to nie za malo? Bo przeciez wszystkie niepalace
uczennice ciagna do lazienki na pierwszym pietrze, co
powoduje, ze stale jest w niej kolejka! Chlopcy nie maja
kolejek, wisi im wiec to, czy drugopietrowa lazienka jest
wypelniona dymem, czy nie. Niektórzy uczniowie naskakuja
na mnie (zobaczcie forum.czacki.edu.pl, czesc uczniowska,
tablica ogólne, temat „uprzejmie uprasza sie wszystkie palace
kobiety...”), ze palenie w toaletach i centralu to tradycja. Jaka
tradycja sie pytam? Festiwal moze byc tradycja, Stozek moze
byc tradycja, wkrecanie pierwszaków przed pierwsza klasówka
u p.prof.Zieby (która cenzuruje, to znaczy skanuje mój tekst
w poszukiwaniu bledów stylistycznych i ortograficznych,
a która serdecznie teraz pozdrawiam) tez moze byc tradycja,
naprawde, wiele rzeczy moze sie nia stac, ale PALENIE
w LAZIENKACH? Ladna mi tradycja, moze opiszemy to w

kronice szkolnej, aby przyszle pokolenia wiedzialy, co sie
tak wlasciwie w lazience robi. Nie! I tak beda wiedziec, przeciez
istnieje cos takiego jak przekaz ustny.

Ja wiem, ze to jest nalóg, ale ludzie, my jestesmy jeszcze
praktycznie dziecmi, mamy maksymalnie po dziewietnascie
lat! Nie wierze, ze w ciagu kilku lat palenia mozna sie tak
uzaleznic, aby nie móc tego rzucic. Ciociom, wujkom,
ochronie i belfrom faktycznie moze byc ciezko, ale oni
zaczynali w naszym wieku i pala juz te dziesiat lat!
Oczywiscie, to nie tlumaczy ich checi do samozatruwania
sie. Wielu z nich wcale nie chce palic, ale nie moga przestac.
My mozemy. Nie zatruwajmy siebie i innych. Nie utrudniajmy
sobie nawzajem zycia.

anetA Dawidziuk

P.S. Pieniazki zaoszczedzone na papierosach zawsze
mozecie przeznaczyc na jakis zbozny cel, powiedzmy na
jakies sprytne, male autko dla anetY, hmm? /aA
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HA-MOTIV HA-JEHUDI
Sala konferencyjna w Mazowieckim Centrum Kultury. W oknach wisza

grube, zakurzone kurtyny. Na rozlatujacych sie krzeslach siedzi okolo 40
ludzi, od mlodych po bardzo starych. Na scianie maly, bialy ekran, sprzet
przygotowany juz do projekcji. Zaczyna sie kolejny dzien Warszawskiego
Miedzynarodowego Festiwalu Filmowego „Zydowskie motywy".

W stolicy taka impreza odbyla sie po raz pierwszy. I to w dosc
symbolicznym czasie, bo w 61. rocznice wybuchu powstania
w warszawskim getcie. Festiwal nie byl naszym pomyslem, organizowano
go juz wczesniej w paru innych krajach. Urzad Miasta zapewnia, ze równiez
w Polsce ma sie stac corocznym, waznym wydarzeniem. W tym roku
chyba to troche nie wyszlo... Kiepska akcja reklamowa, w prasie mozna
bylo znalezc o tym tylko male wzmianki, brak zainteresowania ze strony
szkól. Majac tylu sponsorów, patronów medialnych i wspólorganizatorów,
mozna by naprawde wiele zdzialac... A szkoda, bo przeciez festiwal filmowy,
na który wplynelo 269 tasm, a w efekcie odbylo sie w ciagu 9 dni okolo 70
projekcji, to nie byle co. Filmy dokumentalne, fabularne i animowane
z calego swiata walczyly o nagrody- Zlotego, Srebrnego i brazowego
Feniksa. Niestety, laureaci zyskaja slawe tylko w srodowiskach,
czytajacych „Midrasz"...

Na szczescie, w wielu miejscach odbyly sie imprezy towarzyszace,
które przyciagnely troche wieksza publicznosc. W warszawskich kinach
organizowano przeglady filmów Sidneya Lumeta (Amerykanina, który
spedzil dziecinstwo w Polsce, po wojnie zalozyl wlasny teatr, jest
rezyserem m.in. „Czarnoksieznika z krainy Oz" i „Sieci") oraz Izzy'ego
Abrahami ( urodzonego w Bulgarii rezysera filmów dokumentalnych,
wspólwlasciciela „Abrahami-Netz TV Productions"), w kinie „Femina"
puszczano polskie filmy przedwojenne w jezyku jidisz, zorganizowano kilka
wykladów, wystaw i warsztaty dla dziennikarzy.

W tym roku festiwal dotarl prawie tylko do tych, którzy sie ta tematyka
interesuja. Licze, ze w nastepnych latach „Zydowskie motywy" stana sie
pewnego rodzaju forma edukacji, szerzenia wiedzy o losach przedwojennej
Warszawy i calej Europy , II wojnie swiatowej i troche zapomnianej kulturze,
szczególnie wsród mlodszego pokolenia. W wiekszosci przeciez
pokazywane byly wspaniale filmy, nie zydowskie, lecz o Zydach, które
warto  bylo obejrzec chociazby ze wzgledu na walory artystyczne i ich
„innosc".

Pierwsze lody zostaly przelamane... Stolicy co do pamieci o Zydach
jeszcze troche w porównaniu do Krakowa brakuje, ale wszystko idzie ku
lepszemu.  „Zydowskie motywy" to tego najlepszy przyklad.

Nadzieja

KACIK KULTURALNY ZAPRASZA!
Po dlugim i bardzo meczacym tygodniu

warto zrobic sobie przerwe i, pogryzajac Kit Kata
(ach, te male nalogi), gdzies sie dokulturalnic.
Ja, co prawda, pogryzalam napoleonke (z powodu
chwilowego braku innych arcydziel sztuki
cukierniczej), ale wybralam sie do Teatru
Powszechnego na „Biale malzenstwo” Tadeusza
Rózewicza w rezyserii Grzegorza Wisniewskiego.

Jezeli ktos kiedykolwiek czytal cokolwiek
Rózewicza, wie, ze nie nalezy on do latwych
poetów. Ponadto, nalezy do poetów szczerych,
czesto przykrych az do bólu i nieowijajacych
w ladne metafory. Tak tez dzieje sie w przypadku
„Bialego malzenstwa”. Jest to opowiesc
o niemoznosci opanowania pozadania, o tragedii
nieszczesliwego malzenstwa, o problemie
dorastania i niezgodzie na to, czego oczekuja od
nas ludzie, rodzina, tradycja, „normalnosc”;
niezgodzie na to, co powinno byc, a czego my
nie chcemy.

Temat jest trudny i, moim zdaniem, by
przedstawienie bylo godne uwagi, wymaga
pewnego pomyslu inscenizacyjnego oraz dobrego
aktorstwa. Niestety, w przypadku spektaklu
Wisniewskiego kuleje jedno i drugie. Widac, ze
zarówno rezyser, jak i scenograf mieli jakis
pomysl, ale sprawia on wrazenie
niedokonczonego. Glównym elementem
scenografii jest weneckie lustro, niemale
znaczenie ma tez scena obrotowa. Jednakze, ja
ogladajac przedstawienie, przez caly czas mialam
wrazenie, ze mozna je bylo wykorzystac
w jeszcze ciekawszy i bardziej pomyslowy
sposób niz tak, jak to zostalo zrobione. Poniewaz
sztuka mówi o ludzkim pozadaniu, w spektaklu
pojawia sie nagosc, ba, chwilami nawet jestesmy
swiadkami malych orgii. Nie widze w tym nic
zlego, o ile niesie to ze soba przekaz artystyczny,
a niestety to, co pokazal Wisniewski, chwilami
jest, moim zdaniem, wulgarnoscia, która nie wnosi
nic (przekazu tym bardziej). Innymi slowy,
uwazam przedstawienie za, po prostu,
niedokonczone. Pomysl sie tli, jest gdzies
w powietrzu (nad scena, a powinien byc na
scenie), ale nie zostal jeszcze zlapany, tak jakby
rezyser zaprosil publicznosc na próbe (i to nie
generalna, ale jedna z pierwszych). Z aktorami
jest, niestety, podobnie. Nie graja bardzo zle
(mysle wrecz, ze role Pauliny Holtz i Adama
Woronowicza sa zagrane calkiem niezle), ale
czegos im brakuje.

Cóz, dokulturalnilam sie, choc moze nie tak
bardzo, jak chcialam (za to przytyc - przytylam,
napoleonka zrobila swoje). Ale, jak to mówi moja
mama, czasem trzeba zobaczyc cos zlego (no,
bez przesady, w tym przypadku powiedzmy - nie
za dobrego), zeby potem docenic to, co dobre.
Mysle, ze gdyby Wisniewski popracowal nad
swoim spektaklem jeszcze troche, to bylby
on znacznie lepszy. Jak to sie z kolei mówi
w sporcie – falstart.

Ata

KULTURA

czemu?

czemusmy slabi? zycie pokonuje nas
nie pozwala spelniac marzen i krepuje

czemu najtrudniejsze sa rzeczy najprostsze
a najprostsze slowa najtrudniej wypowiedziec?

dlaczego tracimy panowanie nad soba
mimo ze fizycznie jestesmy silni?

jakaz to cudowna, nieprzemozna sila
pozbawia nas spelnienia pragnien?

szacunek jej sie nalezy i respekt -
- widocznie wie lepiej co nam przeznaczone

czemuz jednak mielibysmy zaniechac staran
i nie dazyc do upragnionego celu?

nadzieja i wiara niech nie zanika
ale pomaga nam
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A CZY 2000 LAT TEMU BYLA LITOSC?

Owszem, l i tosci w ukazaniu tamtych
wydarzen Mel Gibson nie mial ani dla nas, ani dla
Chrystusa, ale czy wtedy, gdy krzyzowano Jezusa,
okazano Mu litosc? Film, faktycznie, byl bardzo
brutalny, bo nawet ja, co dziwne, przez chwile mialam
ochote zlapac za reke pana, który siedzial obok.

„Pasja” jest chora? Nie, „Pasja” pokazuje prawde
o Smierci Jezusa. To nie film a ukrzyzowanie jest
nieludzkie! To nie Gibson jest brutalny, ale ludzie,
którzy wydali Pana na Meke. Drogi Azraelu, czyzbys
nigdy nie ogladal „Koszmaru z ulicy wiazów”, „Krzyku”
czy  „Milczenia Owiec”? Tamte filmy tez ociekaja
agresja. Czy plakales, gdy w pierwszej czesci jednego
z najslynniejszych horrorów (mam na mysli „Krzyk”)
mloda, niewinna kobieta zostala przecieta w pasie
drzwiami garazowymi, tak aby nie umarla, ale zeby
bardzo cierpiala? Czy plakales na „Koszmarze
minionego lata”, gdy niewinny, mlody czlowiek
wleczony byl po ziemi za ogromny hak, wbity w jego
brzuch? Ja nie. I nie mialam ochoty lapac nikogo za
reke. Czemu wiec wzruszylam sie na „Pasji”? Bo tam
znecano sie nad Bogiem. Bo ta historia jest prawdziwa. Bo
Bóg dal sie odrzec ze swej Boskosci i znizyl sie do nas,
pokazujac swe Czlowieczenstwo. Nie wiesz czemu ten film
powstal? Na pewno z róznych przyczyn. Byc moze dla
pieniedzy, mozliwe, ze dla slawy. Zadajmy jednak pytanie: co
zdzialal? Wzbudzil kontrowersje, obudzil drzemiacych, zmusil
nas do zatrzymania i zastanowienia sie.

Powiedz mi, prosze, jaki jest sens krecenia programu
o powodzi pokazujac trzy krople wody? Czy czulbys
niszczycielska moc zywiolu, patrzac na taki program? Jaki
jest wiec sens ukazywania Meki Panskiej, bez ukazania Meki?
Wyobraz sobie, ze z „Pasji” wyciete zostaly wszystkie
brutalne fragmenty, co nam zostalo? Zostal krótki film o Bogu,
ale na pewno nie o jego Mece i poswieceniu. Gdyby nie wbicie
korony cierniowej na glowe Chrystusa, prawdopodobnie
znalazlbys inny fragment, który wydalby Ci sie nieodpowiedni.
Jesli natomiast chodzi o zagiecie gwozdzi, to wiedz (nie wiem
czy kiedys cos budowales), ze jest to niezbedne dla
utrzymania sie ciezszych konstrukcji. Tak po prostu bylo.
Cieszy mnie fakt, iz zauwazyles, ze ogladajac „Pasje” widzimy
cierpienie zwyklego Czlowieka, bo przeciez On „stal sie
czlowiekiem, ukrzyzowanym równiez za nas...”, przeciez
wlasnie Jezus „stal sie nam podobny we wszystkim oprócz
grzechu”. Nie widze nic zlego w przeplataniu scen Drogi
Krzyzowej wspomnieniami Chrystusa. Zgadzam sie, ze jest
to wyciskacz lez, ale tez mocne ukazanie Ludzkiej strony
Boga. To naturalne, ze w ciezkich czasach wspominamy to,
co bylo dobre. To normalne, ze myslenie o bliskich dodaje
nam sil. Piszesz, ze „to samo odczulibysmy, ogladajac kazn
kazdego innego, niewinnego czlowieka (...)”, po czym
dodajesz jednak, ze „filmem o zwyklym czlowieku nikt nie
bylby zainteresowany”. Moze dlatego, ze to nie jest to samo?
Zapominasz, ze Jezus nie zginal tak sobie. On poswiecil sie
dla nas i dlatego mamy Mu co zawdzieczac. To Jego
Poswiecenie jest powodem naszego wzruszenia a czesto
nawet lez podczas ogladania „Pasji”.

Nie moge sie z Toba zgodzic w kwestii tendencyjnosci
przedstawienia postaci. Która z nich jest najpodlejsza? Moja
propozycja to Szatan. Co o tym myslisz? Czy Szatan jest
przedstawiony tendencyjnie? Czy ma ogon, rogi, dlugie kly

i pazury? Czy jego wyglad jest demoniczny? Nie. Jego skóra
jest delikatna a twarz spokojna. Postac Diabla, owszem,

przeraza, ale nie obrzydliwoscia.
Barabasz wygladal jak
psychopatyczny morderca? Zaraz,
zaraz... a kim on byl? Mysle, ze
Pilat nie wygladal jak obdartus nie
tylko dlatego, ze targaly nim
wewnetrzne rozterki, ale tez
dlatego, ze mial pieniadze i jego
higiena stala na odpowiednim
poziomie, czego nie mozna
powiedziec o zloczyncach,
przebywajacych w wiezieniach, czy
na ulicach. Nie zapominaj, ze
niemyte zeby sie psuja (nie bylo
darmowej opieki dentystycznej)
a nieodpowiednia dieta moze
powodowac rózne choroby
(znieksztalcajace cialo). Smiem
wiec twierdzic, ze 2000 lat temu
zloczyncy wygladali  nieco
nieatrakcyjnie, niekoniecznie

z powodu swoich charakterów a raczej z powodu stylu zycia.
Z przerazeniem patrzylismy na Meke Jezusa. Sami

bysmy czegos takiego nie zniesli. Nasz Bóg tego od nas nie
wymaga. Cóz wiec mozemy dla Niego zrobic? Mozemy
skierowac do Niego slowa z ksiegi Izajasza, które On
pierwotnie wypowiedzial do nas: „Bo góry moga ustapic
i pagórki sie zachwiac, ale milosc moja nigdy nie odstapi od
Ciebie”. A za prawde o Bogu-Czlowieku ukazana w filmie nie
mozemy oskarzac Mela Gibsona, bo to nie on przebil
nadgarstki Jezusowi i to nie on rzucal wen kamieniami.

anetAFESTIWAL WE FRANCJI

Polska w Unii, wiec trzeba sie ladnie przywitac
i (jakbysmy tego nigdy wczesniej nie robili) odwiedzic
blizszych i dalszych sasiadów. W ramach realizacji tego planu
Czackiewicze (uklon w strone tych, którzy nie lubia tego
sformulowania, ja tez nie, ale musialam jakos napisac) wybrali
sie do Francji, konkretnie do Metz, a jeszcze bardziej
konkretnie - na festiwal teatralny. O tym jak bylo, kiedy nie
zajmowalismy sie teatrem, ma napisac Marta Wróblewska,
wiec ja, mimo iz palce mnie swierzbia, musze ograniczyc sie
jedynie do zrelacjonowania samego festiwalu.

 Na wstepie pragne zaznaczyc, ze moje umiejetnosci
jezykowe nie wykraczaja poza „nous ne comprenons pas”
i „je voudrais....(wpisz odpowiednie)” i, co za tym idzie, mój
odbiór festiwalowych sztuk, a tym bardziej pózniejsze ich
omówienie byl bardzo ograniczony. Osoba, która mówi po
francusku biegle (mówi wrecz jezykiem elit, jak twierdza sami
Francuzi) i bylaby bardziej kompetentnym sprawozdawca,
w„ostatniej chwili odmówila napisania artykulu. Musicie wiec
zadowolic sie tylko mna i moimi spostrzezeniami. Ad rem!

Jadac do Longwy (bo tam odbywal sie festiwal, w Metz
tylko (a wlasciwie „az”) mieszkalismy), mielismy w glowach
kilka zalozen dotyczacych czekajacej nas imprezy. Po
pierwsze, ze spotkamy tam mlodziez z Niemiec, Belgii
i Luksemburgu. Po drugie, ze bedzie to mlodziez w wieku
licealnym. Po trzecie, ze warsztaty teatralne beda naprawde
warsztatami. Po czwarte, ze ktos moze nie zrozumiec
naszych jednoaktówek. Cóz...Pierwsze zalozenie okazalo sie
falszywe juz na samym wstepie, to znaczy wtedy, gdy
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zobaczylismy program. W sumie wtedy tez i drugie
zalozenie okazalo sie bledne (o czym dobitniej
przekonalismy sie po obejrzeniu pierwszego spektaklu).
Mlodziez byla tylko z Francji i w znakomitej wiekszosci
z gimnazjum lub podstawówki. Ja do tych etapów
ksztalcenia naprawde nic nie mam, bardzo dobrze
wspominam ten okres w swoim zyciu. Niestety, w tym
przypadku zintegrowanie ludzi w tak róznym od siebie
wieku, czyli, de facto, zestawienie ze soba sztuk o bardzo
odmiennym poziomie artystycznym uczynilo festiwal
nieciekawym. Przynajmniej dla nas. Nie mówiac juz
o tym, ze nasze jednoaktówki slabo wkomponowywaly
sie w reszte prezentowanych spektakli. Zdaje sobie
sprawe, ze nasza (w wiekszosci przypadków)
niedostateczna znajomosc jezyka bardzo utrudniala
wlasciwy odbiór przedstawien, ale zdarzalo mi sie widziec
w swoim zyciu obcojezyczne sztuki, na tyle ciekawe
i jasne inscenizacyjnie, ze znajomosc jezyka nie byla
potrzebna do ich zrozumienia. Oczywiscie zdaje sobie
sprawe, ze mielismy tu do czynienia z amatorami
(którymi my równiez jestesmy), wiec nie mozna sie bylo
spodziewac cudów. Mimo wszystko, biorac po uwage
to, co zrozumielismy (i co powiedzieli nam ci, którzy
lepiej znaja ojczysty jezyk Napoleona) spektakle wydaly
sie nam raczej nieciekawe. No dobrze, tak krytykuje
i krytykuje, a jak my wypadlismy? W swoich wlasnych
oczach oczywiscie wspaniale, he, he! Mówiac,
a wlasciwie piszac powaznie, to chyba dobrze. W czasie
pobytu jeszcze przed festiwalem udalo nam sie
zwiekszyc ilosc spektakli  z dwóch do czterech
(iiiiiiiiii....co to dla nas!) i, pomijajac pewne potkniecia
techniczne wynikajace z tego, ze francuski operator
swiatla nie rozumie po francusku, to nic sie nie
pop....sulo.  Niestety, wracajac do naszych
przedfestiwalowych zalozen, tak jak przypuszczalismy
– nasze artystyczne „wyzycie sie” nie zostalo nalezycie
zrozumiane. Smiem zaryzykowac stwierdzenie, ze juz
tradycyjnie zostalismy „posadzeni” o nawiazania religijne
i  krytyke systemu
komunistycznego. I to jest,
jak sie nad tym glebiej
zastanowic, dosc smutne,
ze nasz kraj za granica
kojarzy sie tylko z takimi
przeslaniami, ze mlodzi
ludzie z Polski, osobiscie
nie majacy na przyklad
z komunizmem juz nic wspólnego, zdaniem naszych
sasiadów, nie moga mówic, a tym bardziej tworzyc sztuki,
o niczym innym. To troche tak, jakby ktos na sile próbowal
nam udowodnic, ze tkwi w nas pewien kompleks, którego,
naszym zdaniem wcale nie ma. Ogólnie rzecz biorac, to
przyjeto nas tam bardzo milo i cieplo, a warsztaty teatralne
okazaly sie w miare ciekawe, ale mimo wszystko,
pozostalo pewne rozczarowanie. Rozczarowanie jakie
przyniosly festiwalowe przedstawienia, ale takze
rozczarowanie, wynikajace z niezrozumienia, a to jest
dla artysty (nawet amatora) raczej przykre.

Oczywiscie nie zamierzam tu wprowadzac swoim
artykulem nastrojów antyfrancuskich, bo i tak bawilismy
sie znakomicie. Moze innym razem bardziej wstrzelimy
sie we francuskie gusta? Co powiecie na Moliera?

ata

"RAJSKI OGRÓDEK" W STAREJ PROCHOWNI

Od jakiegos czasu nasza Szkola ozywala takze w niedziele -
toczyly sie próby dwóch jednoaktówek Rózewicza: "Metamorfozy"
i "Rajski ogródek". Przedstawienia te byly przygotowywane
specjalnie na festiwal teatralny, odbywajacy sie w Francji w drugim
tygodniu maja. Ja sama mialam przyjemnosc uczestniczyc
w "Rajskim ogródku" i moge zapewnic, ze próby byly naprawde
intensywne, ale takze niezwykle przyjemne i zabawne. Na poczatku
sadzilismy, ze wystawimy "Rajski ogródek" jedynie we Francji, ale
okazalo sie, ze 20.04 odbywa sie przeglad teatralny w Starej
Prochowni, na który postanowilismy sie zglosic, by spróbowac
naszych sil przed festiwalem francuskim. Decyzje o wystapieniu w
Prochowni podjelismy w ostatniej chwili, niedlugo przed samym
przegladem.

Dwudziestego kwietnia odbylismy próbe generalna i pelni
optymizmu ruszylismy w strone Starówki.  Zostawilismy nasze
rzeczy w garderobie i zajelismy miejsca na sali, by ogladac twórcze
zmagania innych "zespolów" teatralnych. Przed nami pokazano
przedstawienie pt. "Duchy", które mi nie przypadlo do gustu
(uwazam, ze bylo po prostu nudne, a poza tym aktorzy mówili dosc
niewyraznie, a sama sztuka byla nieco pozbawiona puenty).
Nastepnie nadeszla pora na zespól, po którym my mielismy
wystepowac. Mysle, ze dopiero od tej chwili zaczelismy odczuwac
niewielka treme, kazdy po cichu powtarzal sobie tekst, ale tak
naprawde wiedzielismy, ze nie mamy sie czego bac, bo doskonale
znamy caly scenariusz - pierwsze slowa mamy „Grazynko!"
i odpowiedz córki "Co, mamo?" i tak dalej - mozna nas z tego pytac
na wyrywki. Nie wiedzielismy jeszcze, jak dobrze bedziemy mogli
przypomniec sobie tekst, zanim wystapimy. Grupa, grajaca przed
nami, równiez miala wystawiac przedstawienie na podstawie tekstu
Rózewicza.

Tytul ich sztuki byl nam znany - sami kiedys rozwazalismy
wystawienie tej wlasnie jednoaktówki. Ale, jak sie okazalo,
przedstawienie tej grupy (choc nic w tytule na to nie wskazywalo)
skladalo sie z kilku krótkich przedstawien. Na poczatku na scene
wyszla dziewczyna, która zawolala: "Grazynko!". W tej chwili miedzy
nami podniósl sie zlowrogi szmer. Chwilke potem na scene weszla
jeszcze jedna dziewczyna, która spytala: "Co, mamo?" - i wtedy
nie mielismy juz watpliwosci, co bedzie dalej. Siedzielismy,
wpatrujac sie w sztuke, która MY mielismy wystawiac chwile potem!!!!
Wprawdzie sama aranzacja byla zupelnie inna od naszej, ale na
pewno nikt z nas nie czul sie podbudowany. Gdy przedstawienie
sie skonczylo, weszlismy do garderoby, pelni róznych wrazen. Padly
glosy, zeby wracac do domu, zeby sobie odpuscic, ale tez glosy
optymistyczne - ze przeciez niewazne, kto byl przed nami, ze
jestesmy niezli i dlaczego mielibysmy zrezygnowac. Ten drugi,
optymistyczny glos zwyciezyl i weszlismy na scene.

Wszystko toczylo sie tak, jak toczyc sie powinno. Niestety,
na samym koncu mielismy problem natury technicznej - zastyglismy
w bezruchu i czekalismy na wygaszenie swiatla... i czekalismy....
i czekalismy.... i swiatlo nie gaslo. Publicznosc nie wiedziala, czy
to koniec, czy moze pokazemy cos jeszcze, az w koncu,
zniecierpliwieni, po prostu ustawilismy sie do uklonu. Jednak, gdy
opuscilismy Prochownie, wcale nie bylismy zmartwieni, wrecz
przeciwnie - bylismy zadowoleni, ze zagralismy tak, jak mielismy
w planie, ze jednak zostalismy, nie ucieklismy do domu. Mysle, ze
to niewielkie (bardzo niewielkie) fatum, które zaciazylo nad "Rajskim
ogródkiem", moze obrócic sie w powodzenie na festiwalu we Francji.
Tam, na szczescie, nie bedziemy musieli czekac na wygaszenie
swiatla - bedzie kurtyna. Poza tym jest mniejsze
prawdopodobienstwo, ze jakas inna grupa wystapi z tekstem
Rózewicza...

Kasia
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KULTURA
SWIEC TYSIACE PALILI MU...

Wielka Sobota. Dla chrzescijan czas radosci ze
Zmartchwychwstania. Jednak w tym roku bylo troche inaczej,
dla wielu byl to czas smutku i pewnego rodzaju osamotnienia....
W gdanskim szpitalu, majac 47 lat, zmarl WIELKI CZLOWIEK-
Jacek Kaczmarski.

Krzycze, krzycze, krzycze, krzycze wnieboglosy!

Kaczmarski byl
specyficznym artysta.
Jego najwieksze przeboje
powstaly, gdy wiekszosc
z nas byla jeszcze mala,
a przeciez na jego
koncertach widac bylo
ciagle tlumy mlodziezy.
Byl kims, kto laczyl nas
i pokolenie naszych
rodziców. Dla starszych
byl bardem Solidarnosci,
dla nas kims
protestujacym przeciwko
glupocie, zlu, przemocy.

Byl wieszczem XX wieku...

W tworzeniu szkodzi marzen niecierpliwosc.

Wszystko zaczelo sie od "Oblawy"i debiutu w 1977 r.
na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W 1979 roku
przygotowal z Przemyslawem Gintrowskim i Zbigniewem
Lapinskim program poetycki pt. "Mury". W rok pózniej na
festiwalu w Opolu zdobyl nagrode dziennikarzy. Od 1981 roku
przebywal na emigracji, pracowal, miedzy innymi, w Radiu
Wolna Europa, koncertowal w Europie i Ameryce. Mówil sam
o sobie, ze jest "krnabrnym sluga sentymentalnej panny S."

Zwlaszcza, ze póki slonce swieci,
Wciaz beda rodzic sie poeci.

Kaczmarski to nie tylko muzyk. Byl równiez poeta
i pisarzem. Inspirowaly go: Pismo Swiete, malarstwo,
twórczosc Wlodzimierza Wysockiego i Bulata Okudzawy. Byl
obdarzony cudownym, silnym glosem, który wykorzystywal
najlepiej, jak mógl.

Ale zbaw mnie od nienawisci
Ocal mnie od pogardy, Panie.

Pare lat temu wykryto u niego raka krtani. Stal sie
malarzem bez rak... Nie mógl robic tego, co dawalo mu sile,
co kochal. W 2002 roku przeszedl operacje w Innsbrucku.
Cala Polska byla z nim. Organizowano koncerty charytatywne,
ludzie wykazali duzo dobrej woli. Artysta byl wzruszony:
„Ludzie okazali sie szczodrzy w solidarnosci ze mna. Nie
mam slów, postaram sie odwdzieczyc w momencie, kiedy
bede w stanie". Wydawalo sie, ze wszystko bedzie dobrze,
jednak smierc przyszla niespodziewanie.

Ci wszyscy ludzie - czyli wszyscy my
My pominieci, my pochowani.

Nie bedzie juz drugiego Jacka Kaczmarskiego...
Pozostawil on po sobie pewna pustke, samotnosc,
niedoscigniony wzór do nasladowania. Jego utwory, jak:
„Mury", „Modlitwa", „Zbroja", „Dzieci Hioba" i wiele innych, na
dlugo pozostana w pamieci Polaków. Najpiekniej, jak potrafil,

NIGDY W ZYCIU!
Ostatnio postanowilem, ze musze tworzyc bardziej

krytyczne recenzje. Nadarzyla sie okazja, zostalem
wyciagniety do kina i… sie zawiodlem. Niestety, nie moge
napisac ani jednego krytycznego slowa o filmie „Nigdy
w zyciu". Jest on, co prawda, kontrowersyjny, tzn. moze
powodowac ozywiona wymiane pogladów miedzy osobnikami
przeciwnych plci, zostalo w nim jednak zawarte i w bardzo
dobry sposób ukazane kilka istniejacych w spoleczenstwie
postaw zyciowych zarówno mezczyzn, jak i kobiet. Pisze
w tej kolejnosci, bo przede wszystkim mezczyznom zostalo
wytkniete kilka bledów
w postepowaniu; bardzo
dobrze, ze panie nie
szczedzi ly takze
samokrytyki (f i lm
powstal na podstawie
powiesci Katarzyny
Grocholi pod tym
samym tytulem,
scenariusz napisala
Ilona Lepkowska), bo powstalaby wtedy produkcja wybitnie
feministyczna. Jednak dzieki odpowiednim proporcjom i sporej
dawce humoru film jest w odbiorze lekki, a jednoczesnie niesie
ze soba wazne przeslanie. To tyle chyba moich przemyslen,
pora na kilka faktów. „Nigdy w zyciu" to historia kobiety,
porzuconej przez meza, która po kilkunastu latach wzglednie
szczesliwego zycia staje na skraju zalamania; na szczescie,
z pomoca przyjaciólki udaje jej sie przezwyciezyc kryzys,
powoli zaczyna dzialac zgodnie z dewiza „carpe diem".
Poswieca sie równiez pracy, polegajacej na odpowiadaniu na
listy, przychodzace do redakcji poczytnego magazynu. W ten
tez sposób nawiazuje kontakt z pewnym mezczyzna. Czy
jednak zdola zaufac facetowi?

„Nigdy w zyciu" to znakomity obraz, który powinni
zobaczyc i przyswoic sobie przede wszystkim mezczyzni,
aby nie popelniac wielu „standardowych" bledów, tym niemniej
nadaje sie on dla wszystkich. Zachecam wiec. Wybierzcie
sie koniecznie na „Nigdy w zyciu". W dzisiejszych czasach
coraz trudniej zobaczyc tak dobrze zrobiona i wartosciowa
produkcje.

zapisal sie na kartach historii. Zyl tylko 47 lat, lecz co to bylo
za zycie...

Szly tlumy biale, szly tlumy biale
Nad umowna krawedz przepasci.

Nie kazdy musi sie ze mna zgadzac. Jacek Kaczmarski
jest troche kontrowersyjna postacia i kazdy ma prawo do
wlasnej opinii. Dla niektórych byl on bardzo wazny, dla
niektórych byl po prostu artysta jednym z wielu. Jednak dla
wielu byl Kims. Oto, co napisali ludzie, dowiedziawszy sie
o jego smierci: „Jacek potrafil dac do myslenia, mam wobec
niego wielki dlug"; „O mój Boze...Dowiedzialam sie wczoraj,
ale jeszcze to do mnie nie dotarlo...Niemozliwe...", „Wielcy
nigdy nie odchodza", „Odszedl Mistrz, ale przeciez jeszcze
dlugo bedzie zyl w swoich piosenkach, w NAS... ", „Dotad nie
wiedzialam, ze czlowiek, którego zna sie tylko poprzez jego
twórczosc, moze stac sie tak bliski... Pewnie dlatego to tak
boli. I co z tego, ze "wciaz beda rodzic sie poeci", jesli juz
nigdy nie narodzi sie taki jak On." Na jego pogrzebie niebo
plakalo rzewnymi lzami....

Nadzieja

svistak
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- ALARM DO ZAGLI
Dlugi, bolacy dzwiek dzwonka. Halas. Glosy ludzi. Duzo

bezladnych glosów. Ktos mnie szturcha, jednoczesnie cos do
mnie mówiac. Ów czlowiek nachyla sie nade mna, ale nie moge
zrozumiec jego slów. Gdzie ja jestem? Ostre swiatlo. Trzask
drzwi. Powoli wraca mi swiadomosc. Ksztalty nabieraja ostrosci.
Poznaje twarz. To Michal. Juz wiem, jestem w swojej koi. Dziwne
dzwieki, które wydaje mój kumpel, zaczynaja ukladac sie
w slowa. „Wstawaj, Mateusz! Slyszysz mnie?! Alarm do zagli!
Sztormiak, szelki i na poklad!". Nie mysle dalej nad tym, co sie
dzieje. Wyrzucam z siebie „juz, juz!" i podnosze sie ze
statkowego lózka – mojego jedynego prywatnego kacika na
„Chopinie". Spalem w ubraniu, wiec tylko mechanicznie
zakladam buty, narzucam kurtke od sztormiaka i chwytam szelki.
Wychodze na korytarz. Mocne bujniecie powoduje utrate
równowagi; potracam Ostrego - mojego Oficera, który pojawia
sie w drzwiach naprzeciwko. Kieruje sie w strone dziobu.
Naprawde porzadnie buja - slychac stukot walajacych sie po
zlewie niezmytych szklanek i kubków. Mijam kuchnie, mocno

chwytam porecz przy
schodach, prowadzacych na
góre. Caly Zaglowiec kolysze
sie rytmicznie – czuje, jak
zoladek podchodzi mi raz po
raz do gardla. Szelki, które
staram sie zalozyc na siebie,
wciaz dzwiecznie stukaja
o sciany. Otwieram drzwiczki
dziobowej zejsciówki i w ciagu
ulamka sekundy zostaje od
nich odepchniety na ponad
metr. „Nie tylko buja, ale
jeszcze dmucha jak diabli. To
co dopiero bedzie sie dzialo,
jak nam kaza
wchodzic na
góre?!".

Wyszedlszy na poklad, orientuje sie, ze
jeszcze trwa noc, a wszechobecna jasnosc
spowodowana jest przez kilkanascie halogenów,
oswietlajacych maszty w celu umozliwienia pracy
na rejach. Deski pokladu splywaja slona woda.
Fala raz po raz rozbryzguje sie o burte. Deszcz
zacina w twarz. „A moze to nie deszcz? Tak, to
chyba tylko fala". Wszechobecna morska woda
uderza we mnie gradem kropel. Ide pod drugi
maszt - rejon mojej, II wachty. Juz sa prawie
wszyscy. Kapitan Ziemowit Baranski uklada plan
dzialania stojac na mostku. Mechanik tez na
pokladzie - „Czyli znowu idziemy takze na
silniku!”. Wieje naprawde mocno, ale na
masztach nadal duzo „szmat". Na dolnej rei
pierwszego masztu widac jakichs ludzi,
zwijajacych zagiel. Podchodze do Agaty, Agi
i Olaski. Jeszcze ukladaja sobie szelki. „No to
co? Idziemy na nocny spacerek, dziewczyny?
Na górze bedzie lepiej widac gwiazdy...". Nie
jestem do konca pewien, czy mnie uslyszaly.
Wiatr wpycha mi slowa do gardla. Agata rzuca
pytanie, krzyczac: „czy wiecie moze, która jest godzina???".

Aga, jak zwykle zorientowana: „za piec pierwsza.". Czyli
polozylem sie na niecala godzine. Dziwne, ze w tak krótkim
czasie wiatr wzmógl sie az tak bardzo.

Z mostka padaja
pierwsze komendy:
„przygotowac fokbramsel, fok
dolny i górny marsel oraz grot
górny i dolny marsel do
zrzucenia". Chce isc na góre,
wiec tylko patrze blagalnie na
Ostrego, który przyzwalajaco
kiwa glowa. Ciagne za soba
Olaske i juz jestesmy na
drablinkach. Za nami jeszcze
widac Age i Slazaka.
„Najpierw na górnego?!" -
- krzycze, starajac sie
pokonac wiatr. Pytanie pozostaje bez odpowiedzi, wiec
dochodze do wniosku, ze musialo zostac odebrane jako
retoryczne. Przez „szczekaczke" slychac komendy na
dziób: „fokbramsel dól.". Reszta wachty na dole, z pomoca
grupki osób z III, dzierzy w pogotowiu szoty, gejtawy i gordingi
– liny obslugujace czworokatne zagle, gotowa na komende
wybierac i luzowac liny w celu zrzucenia plótna. Gdy
jestesmy na marsrei. zauwazamy z Olaska, ze na
fokmaszcie l wachta juz przymocowuje bramsla do rei. Pada
haslo: „grot górny marsel dól.”. Wchodzimy na wysokosc
górnej marsrei. Slychac pisk bloków i halas wybieranych
lin. „Zagiel z wielka sila zaczyna sie rzucac i szarpac,
pochlaniajac kolejne podmuchy wiatru. Juz plótno jest
podciagniete pod reje. Teraz nasza kolej.

Przechodzimy z masztu na poprzeczne drzewce,
wpinajac sie szelkami w lifeline. Ja z Aga kierujemy sie
w strone konców rei, prowizorycznie przymocowujac marsla.
Przez glowe przelatuje mysl: „cholera, rece mi dretwieja,

jest chyba zimniej, niz mi sie
wydawalo... poza tym moglem
zalozyc te wodoodporne
spodnie!". Przez szczekaczke
slychac kolejne komendy
Kapitana. „Fok górny marsel
i fok dolny marsel dól”. Po kilku
minutach nasz zagiel jest
sklarowany - na morsko -
- brzydko i nieelegancko, ale
w takich momentach nie ma
czasu na ladne ukladanie
plótna na rei. Slychac glos
Kapitana: „grot dolny marsel
dól”. Do moich uszu doszla
odpowiedz Ostrego: „jest grot
dolny marsel dól”. Schodzimy
o pietro nizej i znowu to samo.
Po kolejnych kilku minutach
praca skonczona. Wichura sie
wzmaga. „Boze, ciekawe, ile
jest w skali Beauforta? 8?
W kazdym razie na pewno
sztorm.”. Olaska usmiecha sie
do mnie radosnie, choc widac,

ze sie zmeczyla. Ale przeciez wlasnie o to chodzi.

„Szkola pod Zaglami"
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Zmeczenie, zdrowe zmeczenie daje nieopisana radosc.
Jestesmy juz na dole, razem z reszta naszej wachty.

Oficer chwali nas za sprawna i dobra robote. Na foku jeszcze
sie grzebia z marslami. Czekamy na dalsze dyspozycje.
Pomimo duzej ilosci adrenaliny, która wygenerowal mój
organizm, jestem spiacy. Przypominam sobie o klasówce
z matematyki, która czeka mnie jutro rano... Niedobrze,
jeszcze sie wszystkiego nie nauczylem. Kapitan Baranski

podaje kolejna
k o m e n d e :
„Przygotowac sie do
brasowanie foka
i grota naokolo!”.
Bedziemy obracac
reje wzgledem wiatru.
Przypomina mi sie, ze
trzeba to robic nawet
wtedy, gdy nie ma
postawionych zagli.

Chodzi o to, zeby drzewce dawaly mniejszy opór. Zrzucamy
zólte liny - brasy rei na foku. I wachta juz zakonczyla prace
i schodzi na poklad. „Fok i grotmaszt naokolo" - pada haslo
z glosników. Lewe wybieramy, prawe luzujemy. Kilkadziesiat
bloków skrzeczy niemilosiernie. Na ziemi klebia sie liny. Dlonie
coraz bardziej bola. Pomimo tego, ze „Szkola pod Zaglami”
trwa juz ponad miesiac, przez caly czas grube trójsplotki rania
rece przy wybieraniu.

Po wyrównaniu i sklarowaniu lin mamy chwile na to, zeby
odetchnac. Przez caly czas nie wiadomo, czy Kapitan „jeszcze
czegos nie wymysli”. Gdy juz tracimy nadzieje, gasna
halogeny. Ogarnia nas nieprzenikniona ciemnosc. Lekko tli
sie tylko swiatlo w nawigacyjnej oraz lampy pozycyjne. Ostry
rzuca zbawienne zdanie: „czekacie na zbawienie, czy co?
Wracac do koi. O 7 pobudka, a potem lekcje! Trzeba sie
wyspac.”. Nie zauwazam, kiedy znalazlem sie u siebie

w poscieli. Jestem przemarzniety, ale szczesliwy. Tylko ta
klasówka z matematyki wcale mi sie nie podoba. Mysle
jeszcze chwile o alarmie. Gdy mijalem kuchnie, Dagny
rozmawiala z Ela o sile wiatru. „III Oficer powiedzial mi, ze
w szkwalach wieje 10°B”. „A jednak!" - mówie do siebie. Powoli
trace kontakt z rzeczywistoscia. Ledwo widoczne na suficie
zdjecia moich bliskich rozmazuja sie. Zasypiam...

STS „Fryderyk Chopin” jest najmlodszym polskim
Zaglowcem. Zostal zbudowany w latach 1990-92 specjalnie
na zlecenie Fundacji „Miedzynarodowa Szkola pod Zaglami".
Pomyslodawca i prezesem tej organizacji byl kapitan Krzysztof
Baranowski, a jego bliskim wspólpracownikiem oraz zastepca
– kapitan Ziemowit Baranski. Bryg od poczatku byl
projektowany jako statek dla „Szkól pod Zaglami!'. Jego glówny
konstruktor to slynny Zbigniew Choren.

Ze swoimi dwoma masztami urejonymi „Chopin" jest
jednym z najwiekszych brygów na swiecie (55,47 m).
Wysokosc masztów od pokladu to 36,2 m, a od wody okolo
40 m. Statek posiada na kazdym maszcie az 6 rei (co jest
bardzo rzadko spotykane), ma prawdopodobnie najdluzszy
(w stosunku do kadluba) bukszpryt na swiecie oraz rozwija
bardzo duze predkosci (jest w stanie plywac pod zaglami
nawet 16 wezlów). Powierzchnia jego 22 zagli to 1 200 m2.

Zaloga to maksymalnie 50 osób, z czego 30 osób to
uczniowie, okolo 6 to nauczyciele, a reszte stanowi zaloga
stala (kapitan, 3 oficerów, 2 bosmanów, kuk, mechanik
i elektryk).

Legenda do artykulu znajduja sie w gablocie przy  s.9

fh:)

www.bractwocrygowe.org.pl - wiecej informacji
o “Szkole pod zaglami”



14 CZADEK

GALERIA REPREZENTACJI SZKOLY W
PILCE NOZNEJ :)

SPORT
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AFERA CZASOWA I DZIKA BRAMKA

Oto juz sie wszystko rozstrzygnelo.
Wiadomo, ze w Wielkim Finale zagraja ze soba
IId

z IVb, a w meczu o 3. miejsce IIc z IIb.
Wszystkie mecze cwiercfinalowe staly na
wysokim poziomie.
PO PIERWSZE: IV B I II B

Niespodzianka - to jedyne slowo, mogace
okreslic wysoka porazke IVd w cwiercfinale.
Humanisci  z IVb wygrali 3:0, zdobywajac gole
po kontratakach. Ani Haski, ani Jagiel nie
znalezli sposobu, by pokonac Jaworskiego.
Dwa trafienia zaliczyl Konrad Was, co jeszcze
bardziej wzmocnilo jego pozycje najlepszego
strzelca.

IIb mimo oporu defensywnie ustawionej IIe,
poradzila sobie z rywalem, wygrywajac 3:1 po
bramkach Rozenbauma (dwie) i Piechoty. Na
pozegnanie Mistrzostw honorowa dla IIe zdobyl
Wolczaski.
PO DRUGIE: IIC I IID

Mecz IIc z IVc przebiegal w dramatycznej
atmosferze. W pierwszej polowie na
prowadzenie wyszla IVc po golu Ziólkowskiego.
Przez cala pierwsza i druga polowe IIc usilowala
wyrównac, czego dokonal Sychowicz
w doliczonym czasie gry. I w tym miejscu czas
na tzw. afere czasowa... Mecz przedluzono o 3
min. (sedziowal Michal Kapa, na linii Dzikus,
a jako techniczny Kacper Rozenbaum). IVc
zarzuca jednak Kacprowi, ze juz wczesniej
doliczyl dwie minuty i poinformowal o koncu
czasu juz po doliczeniu. W rezultacie mecz
mial trwac 5 minut dluzej. Podobno mialo na
tym zalezec niektórym z widzów, którzy
obstawili zwyciestwo IIc... Tak czy siak
o zwyciestwie miala zadecydowac dogrywka
2 x 5 min. W dogrywce do siatki IVc dwa razy
trafil Szatynski i do pólfinalu awansowala IIc...

W drugim meczu IId, przegrywajac 2:1 z Ic
po strzalach Manteuffla i Chwialkowskiego,
zdolala strzelic dwie bramki i awansowac do
pólfinalu...
PO TRZECIE: PÓLFINALY

IId po goracej L finauu poradzila sobie,
wygrywajac 4:2 w ladnym stylu z IIc, i w ten
sposób odtrabiony faworyt znalazl sie w finale
...

Drugi pólfinal...byl dziki... po pierwszej
polowie bylo 2:1 dla IVb, przy czym przy
bramce Wojciechowskiego zawinil Dzikus,
a przy bramce Wasia Rozenbaum. Odpowiedz
drugoklasistów pod koniec polowy w wykonaniu
Ungiera. W II polowie gra byla o wiele bardziej
wyrównana. IIb wyrównuje.  Pilke, podana przez
Ungiera, w siatce umiescil rekonwalescent
Niemojewski. Bylo 2:2 i  wszystko
mozliwe...gdyby nie dzika bramka. Tak, to nowy
termin, ale tylko tak mozna okreslic szmate,

jaka puscil Dzikus, dajaca awans IVb. Otóz, bramke te zdobyl
z piatki...Jaworski, strzelajac swojemu przeciwnikowi w bramce za kolnierzyk.
Wszystko to sprawilo, ze gra stala sie bardziej ostra. Pod koniec meczu w
zamieszaniu w polu karnym Jaworski pociagnal za nogi Piechote i, sedziujacy
to spotkanie, Andy Nowicki podyktowal karnego. Kacper jednak strzelil Panu
Bogu w okno i IVb znalazla sie nieoczekiwanie w finale..
PO CZWARTE: DZIEN SPORTU DNIEM PRAWDY

W finale, w czerwcowy Dzien Sportu, IId zagra z IVb, która wygrala
wszystkie mecze do tej pory..oprócz grupowego z IId, który przegrala 6:0.
Wszystko jednak moze sie zdarzyc, choc na pewno latwiej wskazac faworyta
tu niz w meczu o 3.miejsce, w którym zmierza sie IIb i IIc. Czy IIb utrzyma 3.
pozycje w Szkole? Pewne jest jedno: 4 najlepsze druzyny Czackiego
bedziemy mogli obejrzec juz w czerwcu.
MECZ O 3. MIEJSCE

II B - II C, sedziuje: Kapa (IV B) jako glówny oraz Szlachcic (II D) i Nowicki
(IV D) jako liniowi.
FINAL

II D - IV B, sedziuje: Bebenek (IV C) jako glówny oraz „Dzikus" (II B)
i Czapski (II C) jako liniowi.

Dzikus
 Z RAKIETA NA WARSZAWIANCE...

W ostatnim tygodniu kwietnia wiekszosc Warszawiaków zyla
szczytem gospodarczym w stolicy i demonstracjami „alterglobalistów”. Jak
sie potem okazalo przezywali niepotrzebnie... Z kolei inna czesc
mieszkanców stolicy postanowila wybrac sie na Warszawianke i sledzic
na zywo 3. edycje Turniej J&S . Tak spedzony czas mozna chyba zaliczyc
do udanych, gdyz na zalanych sloncem kortach bylo na co popatrzec.
Najwiecej powodów do radosci dostarczyla nam chyba Marta Domachowska
, która w dobrym stylu pokonala Amerykanke Kristen Schlukebir,
a w nastepnym meczu pokazala jeszcze wieksza klase (chociazby kilka
asów, które nie zdarzaly sie czesto, nawet takim zawodniczkom jak
Williams). Niestety mecz przegrala, ale po zacietej walce. Rokuje to dobrze

na przyszlosc. Bylo pare niespodzianek np.
nieobecnosc Amelie Mauresmo w pól finale,

ale chyba w tym tkwi piekno sportu. Pól
final Schiavone – Kuznetsova byl, wg

mnie, najlepszym meczem calego
turnieju- swietne drop shoty, asy

serwisowe, pilki „tuz
w linie” i przede

wszystk im
wola walki
z obu
stron, a co
za tym
i d z i e
r ó w n i e z
d o p i n g

k i b i c ó w ,
którzy naprawde

pokazali sie z jak najlepszej
strony. Oprócz meczy naszej reprezentantki (czego chyba nie mozna miec
nikomu za zle) publicznosc byla bezstronna i zawsze zagrzewala do gry.
Po finale najbardziej chwalila ja triumfatorka Venus Williams, ale slów
uznania nie skapila takze Swietlana Kuznetsova, która podczas calego
finalu zagrzewal do gry cieniutki glosik z trybun, kilkuletniej dziewczynki:
„Sweta dawaj!!!” wywolujacy lekkie rozbawienie wsród widowni. Tenisistki
pokazaly gre na swiatowym poziomie, ale wazna jest takze rola kibiców w
tym przedsiewzieciu. Warszawski J&S to na pewno nie Wimbledon, bo
i korty nie takie i stawka nie ta, ale zachowanie publicznosci za bardzo

SPORT



16 CZADEK

SPORT

“Pozwolilem sobie podpylic ksiazke”
p. prof. Olech

“Kobiecie w ciazy nalezy sie szacunek, ale nie wspólczucie”
p. prof. Olech

“Idzie Hindus a dwa metry za nim Hinduska, zakutana jeszcze,
bo tam taka moda jest”

p. prof. Olech

“On jest dobry, on jest mezczyzna - w polskim to mamy rózne
przypadki”

p. prof. Swoboda

“Wracam jednak do tego wegla. Ale mysle, ze nie musimy
zjezdzac do kopalni”

p. prof. Najder

„Prosze podejsc do tablicy, to zrobie pani dobrze”
p.prof. Koszycka

”Udajemy sie teraz na wycieczke pod tytulem „Poznaj swój
podrecznik”

p.prof. Bras
Spisali .Xaos i marcin

TEKSTY NAUCZYCIELI...

ZUK

 JAN BRZECHWA

DO  BIEDRONKI PRZYSZED L  ZUK,
W OKIENECZKO PUK - PUK  - PUK.
PANIENECZKA WIDZI ZUKA:
“CZEGO PAN TU UMNIE SZUKA?”

SKOCZYL ZUK JAK POLNY KONIK,
Z GALANTERIA ZDJAL MELONIK.
I POWIADA: “WSTAN, BIEDRONKO.
WYJDZ, BIEDRONKO, PRZYJDZ N A SLONKO.
WEZME CIEBIE AZ NA LACZKE

I POPROSZE O TWA RACZKE.”
OBURZYLA SIE BIEDRONKA:
“NIECH PAN TUTAJ SIE N I E BLAKA,
NIECH PAN ZMIATA I N I E LATA,
I ZOSTAWI LEPIEJ MNIE,
BO JA JESTEM PIEGOWATA,
A PAN - NIE!”

POWIEDZIALA, CO WIEDZIALA,
I CZYM PREDZEJ ODLECIALA,
POLECIALA, A WIECZOREM

SLUB JUZ BRALA - Z MUCHOMOREM.
BO OD SRODKA AZ PO BRZEGI

MIAL WSPANIALE, WIELKIE PIEGI.
STAD NAUKA

JEST DLA ZUKA:
ZUK NA ZONE ZUKA SZUKA.

poziomem nie odbiega (telefony komórkowe dzwonia i tu i tam).
Na trybunach panuje lekka atmosfera, mozna bez krepacji
wymienic opinie z ludzmi na poziomie, którzy nieraz chodza
na tenisa od wielu lat a mimo to nie patrza z góry na kogos kto
poszedl na korty po raz pierwszy i to z czystej ciekawosci. To
kolejna sytuacja, która zaprzecza stereotypowi, ze
Warszawiacy to gbury i chamy. Bo na Warszawiance mozna
zaobserwowac przekrój wielu ludzi, rózniacych sie wiekiem,
zainteresowaniami, plcia, zasobnoscia portfela i tymi wszystkimi
powodami, na tle których rodza sie uprzedzenia czy konflikty.
A jednak nikomu to nie przeszkadza, bo chyba chodza tam
naprawde wyluzowani ludzie ( no dobra, jak Zvonareva uderzala
rakieta w siatke to po trubunach przeszedl pomruk
niezadowolenia, ale w koncu jakies konwenasne w tym tenisie
obowiazuja).

W kazdym razie Wawa dala swiadectwo, ze z nasza
kultura nie jest az tak zle : chodniki sa tak, jak byly zepsute i
na swoim miejscu (w Europie zazdroszca nam takiego
„spokojnego szczytu”) a „nasza warszawska Venus” (jak
okrzyknieto jedna z sióstr Williams) mówi, ze warszawski turniej
to jeden z tych, do których lubi wracac (a my nie dociekajmy,
na ile sa to szczere wypowiedzi, a na ile zwykla kurtuazja
swiatowej damy kortów). W koncu mówia, i to dobrze?

pch
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