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Wstêpniak
Dobra. Powinnam się uczyć polskiego, naprawdę.
Ale praca wzywa, więc niech już będzie, sklecę na
przysłowiowym kolanie tego wstępniaka. Cóż, Ania nas
zostawiła – dołączyła do grona ciężko pracujących
maturzystów. A my ze śvistakiem zostaliśmy. Totalnie sami.
Z gazetą. Czy to aby na pewno dobry pomysł? To się okaże.
Nie będę obiecywać, że zrobimy z CZADKA drugi „Przekrój”
lub „Politykę”, ale myślę, że spokojnie możemy porównywać
się z gazetką wydawaną w mojej parafii – w końcu Czacki
ma przynajmniej równie dużo osiągnięć sportowych, co FC
Józef (drużyna piłkarska ministrantów)… No już, już,
przestaję się wygłupiać. Co będzie, sami zobaczycie.
Może jakieś podziękowania w takim razie: ... Dziękuję
Mamie, Tacie, Babci, mojemu menadżerowi… nie, to nie tu?
A, to przemówienie na Festiwal… No to jeszcze raz: dziękuję
bardzo Ani za ostatnie rady, prof. Ziębie, prof. Kuranowi,
wszystkim Redaktorom za teksty, no i śvistakowi. O... chyba
miałam pisać w liczbie mnogiej, w naszym wspólnym
imieniu… Więc przeczytajcie to jeszcze raz, w liczbie mnogiej,
proszę.
Ja i śvistak.
Ciało rednaczowe Czadka. Ata i śvistak.
[A ja nie pozostanę bezczynny i dołączę swoje gorące
podziękowania – jeszcze raz dla Żuq’a®, która pozostaje
naszym mentorem i autorytetem we wszystkich sprawach,
dotyczących zarządzania Czadkiem, a także dla wszystkich
osób, które w jakikolwiek sposób wspierają Redakcję i
pomagają jej funkcjonować oraz, oczywiście, dla aty, która
będzie musiała znosić moje towarzystwo…:P Kurczę, ale
się rozrósł ten wstępniak… To tyle w takim razie. Miłej lektury!
– śvistak]

WYWIAD Z KONSULEM
Stało się. Gdybyśmy nawet bardzo nie mogli w to
uwierzyć, przyzwyczajeni do grzmiącego głosu w radiowęźle i
rozbrajających przemówień na wszystkich oficjalnych
uroczystościach, Piotr Kulczycki musiał odejść (nie żeby
specjalnie chciał). 20 października ruszyliśmy do urn, by 21 (takiej
szybkości i sprawności organów wyborczych powinni się od nas
uczyć polscy urzędnicy) poznać nazwisko człowieka (mężczyzny
konkretnie), który przez następny rok dbać będzie o nasze sprawy.
Przedstawiam Wam Marcina Wieczorka - nowego Konsula XXVII
L.O. im. T. Czackiego.
Dorwałam Marcina rano, tuż przed drugą lekcją:
ata: No dobrze, to może na początek – usłyszałam
wczoraj takie stwierdzenie – „jaki jest Marcin Wieczorek, każdy
widzi”; to jaki jest ten Marcin, jaki jest nowy Konsul?
Marcin: Oj, nie...nie zadawaj mi takich pytań tak
wcześnie rano....(śmiech).
ata: To może chociaż w trzech słowach?
Marcin: Nie...Zadawaj...Mi...; to ma więcej słów (znów
śmiech), proszę o inny zestaw pytań!
ata: Dobra, w takim razie powiedz mi – budzisz się dzisiaj
rano ze świadomością, że jesteś Konsulem, i co? Co myślisz?
Marcin: Szczerze? Że nie chce mi się iść do Szkoły...
Pospałbym. O Konsulu pomyślałem tak na dobrą sprawę
dopiero w Szkole, kiedy ktoś mi zaczął składać gratulacje na
schodach.
ata: Szkoła czy Samorząd?
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Good
Bye...
Drodzy Czytelnicy,
jest to moje
oficjalne pożegnanie z
funkcją
Redaktora
Naczelnego
gazety
szkolnej. Od marca tego
roku pełniłam tę funkcję
mniej lub bardziej
udanie.
Nie
będę
podsumowywać pracy
Redakcji, bo możecie
zrobić to sami, oceniając
dotychczas
wydane
numery. Powiem tylko,
że
Redaktorzy
i
wszyscy współpracownicy odwalili kawał dobrej roboty i mimo
pomyłek oraz potknięć CZADEK znów żyje.
Pamiętam, jak przykro mi było, kiedy, gdy wyjechał
poprzedni red-nacz (Mateusz Potempski, 5c) gazetka, dzięki
której wielu ludzi z mojego rocznika zyskało argument, by
zdawać do tej Szkoły, przestała się ukazywać. Tym bardziej,
że pomimo wydawania jej przez uczniów odznaczała się
niepospolitym profesjonalizmem. Poprzeczka ustawiona była
wysoko, ale dzięki pomocy Zespołu Redakcyjnego daliśmy
radę!
Teraz oddaję pieczę nad CZADKIEM dwóm, moim
zdaniem, doskonale nadającym się do tego osobom: Agacie
„acie” Tomaszuk i Witkowi „śvistakowi” Granickiemu.
Oczywiście, nadal będę starała się dopomóc Gazecie na
tyle, na ile Matura 2005 mi pozwoli. Wierzę, że nowi Szefowie
nie tylko podołają nowemu zadaniu, ale i poczynią (tak, jak
już zaczęli) wielkie postępy. Życzę Im wytrwałości i wielu
sukcesów, a Wam, jak zwykle, miłej lektury:).
Ex-rednacz: żuq

Marcin: Nie mogę tak po prostu wybrać. Postaram się
te opcje zrównoważyć. Ale bez wątpienia Samorząd będzie mi
sprawiał więcej przyjemności niż, na przykład, chemia czy
fizyka.
ata: Co do tej chemii i fizyki: nie mogę się nie
zgodzić… Dobrze, a Legenda Piotrka? Co tu dużo mówić, on
był świetny w swojej roli; nie boisz się porównań? Czy chcesz,
tak jak on, mieć w przyszłym roku swoją Legendę, być tak
rozpoznawalnym?
Marcin: Nie ukrywajmy (i ja też nie zamierzam się
oszukiwać) – będą porównywać! Piotrek świetnie działał –
w sumie dzięki temu ja mam trochę łatwiej, bo jest już jakaś
podstawa, na której mogę dalej pracować, utrzymywać to,
co Piotrek osiągnął. Co do Legendy, rozpoznawalności...
Wiesz, ja nie mam takiej bródki (śmiech)....Piotrek jest
trochę innym człowiekiem niż ja, szybciej nawiązującym
nowe znajomości, mamy inne charaktery... Ale myślę, że mój
będzie mi zdecydowanie pomagał w prowadzeniu
Samorządu. W końcu udało mi się przekonać ludzi do siebie
w 15 min. – to już coś!
ata: Jak widzisz swoją współpracę z Dyrekcją,
Nauczycielami, no i – oczywiście- z resztą Samorządu?
Marcin: Z panią dyrektor Koszycką - bardzo dobrze
(śmiech). Przyszła wczoraj pogratulować mi, powiedziała,
że cieszy się z naszej współpracy – tak jak ja.
Z Nauczycielami? Myślę, że będzie spoko.
ata: Nowy Konsul o Starym Konsulu.

Marcin: Na Piotrka nie można nic złego powiedzieć –
był świetny. Fajny człowiek, który potrafił coś zorganizować,
ma priorytety - jak coś sobie założy, to doprowadzi sprawę
do końca; bardzo się poświęcał dla Samorządu,
przewodniczył mu z wielką pasją. Myślę, że wszystkiemu,
czym będzie się zajmował w życiu, będzie się równie
poświęcał. Na pewno coś osiągnie.
ata: Jakieś ważne zmiany? Sprawy, nie cierpiące
zwłoki?
Marcin: Inna ordynacja wyborcza w przyszłym roku
– oczywiście, też demokratyczna, ale myślałem o pewnych
zmianach w regulaminie. Boję się tylko, że będzie mało
chętnych. Już w tym roku nie było najlepiej. Poza tym, to nie
ma nic beznadziejnego, co chciałbym teraz zmienić.
ata: A współpraca z resztą Samorządu?
Marcin: Cieszę się ze współpracy z Karoliną
Gwiazdowską – widać, że jej na tym wszystkim bardzo
zależy, fajna dziewczyna. Oprócz tego mam zamiar
pracować ze wszystkim przedstawicielami klas; chcę, aby
cały Samorząd Szkolny działał razem, a nie tylko ograniczał
się do trzech najbardziej odpowiedzialnych za niego osób.
ata: Super. To może jeszcze raz pierwsze
pytanie....Konsul w trzech słowach.
Marcin: Ale tylko w trzech...Niski (śmiech), wesoły
(wbrew pozorom) i...nie wiem. Zostaw puste miejsce, dodam
coś przy autoryzacji (śmiech).
ata : Dzięki za rozmowę.
Rozmawiała: ata

WYWIAD Z BY£YM
KONSULEM
Na Piotrka czekałam przed salą gimnastyczną,
kilkanaście minut po tym, jak oficjalnie przestał być
Konsulem. Nie powiem, żeby miał najszczęśliwszy wyraz
twarzy: cóż, nie byłam tym specjalnie zdziwiona. Usiedliśmy
na ławeczce koło bufetu; Piotrek kupił sobie coca-colę, oparł
głowę o ścianę i powiedział:
Pytaj…
ata: No dobrze…Smutno Ci? To trochę głupie pytanie,
bo widzę…
Dzikus: Tak.
ata: Ale dlaczego? Masz w końcu wreszcie spokój,
nikt Ci nie zawraca głowy, nikt już od Ciebie nic nie chce.
Dzikus: No właśnie. Będę się czuł niepotrzebny.
Nawet nie tyle niepotrzebny, co „niezajęty”. Jak
człowiek lubi udzielać się społecznie, tak jak ja, to kiedy
zostaje pozbawiony umożliwiającej mu to funkcji, robi
mu się szaro, smutno i przykro. Taka stagnacja. Mam
nadzieję, że bycie Rzecznikiem Prasowym Festiwalu
trochę mi to wszystko wynagrodzi (śmiech).
ata: Stary Konsul o nowym Konsulu.
Dzikus: Energiczny człowiek, który zrobi wiele
dla tej Szkoły, człowiek z pomysłami i przede wszystkim
z dużym poparciem (zwłaszcza wśród pierwszych klas),
potrafiący walczyć o swoje. Myślę, że wraz z dwoma
Prokonsulami stworzą świetny zespół i dobrze
poprowadzą nasz „Statek o nazwie Czacki”.
ata: Jak oceniasz swój rok w Szkole?
Dzikus: Można było zrobić więcej. Marzył mi się
na przykład Dzień Tolerancji, żeby promować inne
kultury, zwalczać tak popularne w naszym kraju fobie;
oj, w ogóle marzyły mi się różnie „Dzikie Pomysły”.
Niestety, czasem nie miałem już czasu na ich realizację

lub po prostu nie dało się ich wprowadzić w życie.
Wiesz, moim ideałem jest Samorząd, spotykający się
codziennie i działający codziennie.
ata: Szkoła czy Samorząd?
Dzikus: Samorząd. Uważam, że robienie czegoś
dla kogoś jest ważniejsze niż robienie czegoś dla siebie.
Jeśli podjąłem się publicznej funkcji, to powinienem
zajmować się nią z pełnym poświęceniem, bez względu
na moje osobiste sprawy. Prezydent nie może
powiedzieć na przykład, że dziś nie przyjdzie do
kancelarii, bo właśnie pokłócił się z żoną…Tu nie ma
miejsca na wymówki. Poza tym, szczerze, jestem leniwy
(śmiech). Tutaj chciałbym podziękować z całego serca
Nauczycielom za wyrozumiałość. Zwłaszcza Pani
Profesor Pokorze i Panu Profesorowi Pohoreckiemu.
To nie jest żadne podlizywanie się (śmiech)!
Zachowywali się po prostu bardzo fair. Zaznacz to!
ata: Bycie Konsulem – pomaga czy przeszkadza?
Dzikus: Pomaga! Dzięki temu udało mi się
poznać, nie przesadzę, jeśli powiem, życie Szkoły.
W większości to są znajomości na całe życie, lubię tych
ludzi, podziwiam, poza tym można się z nimi świetnie
bawić (śmiech). Jakie jeszcze profity? Przymknięcia oka
na moje nieuctwo (znów śmiech). Nie, mimo swojej
funkcji byłem traktowany jak normalny uczeń – ze
wszystkimi obowiązującymi mnie zasadami.
ata: Trzy słowa dla nowego Konsula?
Dzikus: Oddaj…Mi…Mój…Fotel (śmiech)? To
cztery…Oczywiście, to żart. Nie wiem.
ata: Coś obaj macie problem z tymi trzema
słowami….Dzięki za rozmowę!
Rozmawiała: ata

Festiwal czy festyn?
Święto Szkoły, Igrzyska Czackiego, Misterium XXVII
LO, Liturgia Polnej 5. Tymi i jeszcze wieloma innymi
określeniami można by nazwać zjawisko Festiwalu w
Czackim. Jest to wydarzenie, które sprawia, że Szkoła
zamiera na tydzień, zamieniając się w wielki teatr.
Wydarzenie, które zapamiętuje się do końca życia, do
którego wraca się, siedząc na początku grudnia na nudnym
wykładzie lub za biurkiem w pracy. Jakiś charakterystyczny
zapach, dźwięki, inaczej niż zwykle świecące jarzeniówki.
Sojusz uczniów i nauczycieli na rzecz wspólnej sprawy.
Rzecz charakteryzująca i najlepiej podsumowująca naszą
Szkołę. Wydawałoby się, że sądzą tak wszyscy. Niestety,
nie.
Na wstępie zaznaczę, że moim celem, broń Boże,
nie jest szkalowanie Festiwalu; sam jestem jego entuzjastą
i biorę w nim udział. Ale chociaż przez chwilę odważnie
popatrzmy na sprawę od strony malkontentów. Być może
powiemy: „nie mają racji”, ale nie bójmy się polemiki, bo
skrywane wrzody mogą pęknąć, a przecież chodzi o dobro
Festiwalu (i nie jest to wyświechtany frazes jak w przypadku
„dobra polskiej piłki”). We wrześniu na forum internetowym w
dziale „Nowi Uczniowie” doszło do ostrej polemiki Andy’ego
(zeszłorocznego wiceszefa Festiwalu) z 3o4u – Anetą.
Pomijając dyskusję, nie prowadzoną na zbyt wysokim
poziomie, warto zauważyć, że opinie krytyków Festiwalu są
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coraz głośniejsze i właśnie dlatego nie powinno się ich
lekceważyć, ale rozmawiać. Inna rzecz, że moje ziomki –
festiwaloentuzjaści - często nie potrafią w tej kwestii
prowadzić spokojnej rozmowy. Dobrze powiedział „Conan”:
„Jesteście jak nakręcane żołnierzyki. Ktoś powie: “Festiwal
jest beznadziejny” i już się nakręcacie...”.
Głównym zarzutem przeciwko Festiwalowi było i jest
przyjmowanie do sekcji. Przeciwnicy zarzucają Szefostwu
przyjmowanie po znajomościach ludzi, których się zna. O.K.
Powiedzcie mi zatem, gdzie jest zapisane, że nie można
przyjmować po znajomościach, to po pierwsze (regulamin
Festiwalu dopiero powstaje, więc ponieważ nie ma prawa,
mówiącego, że do danej sekcji należy przyjmować osoby
takie a takie, prawo nie jest łamane!); po drugie zaś
stwierdzenie to jest nieprawdziwe. Większość przyjętych
osób nie jest znana szefom, nie jest im rekomendowana i
nie miała rodziny w Czackim. To każdy może sprawdzić.
Owszem, niektóre osoby dostają się po znajomości, ale
dlatego, iż szefowie wiedzą, że będą one: przydatne,
pracowite i że znają się na danym fachu i te osoby ujmy
Festiwalowi nie przynoszą. Dość powiedzieć o
zeszłorocznym przyjęciu Michała Judy, który potwierdził
chyba swoją przydatność ponad wszelką wątpliwość... Poza
tym za przyjmowaniem ludzi, których się zna, przemawia to,
że każdy Szef chce mieć w miarę zgrany team, co nie jest
dziwne. Festiwalosceptycy!!! Któż z Was, mając przed sobą
dziesięć tak samo dobrych zdolnych osób, nie przyjąłby
jednej, którą już zna i wie o niej, że jest bezkonfliktowa i
solidna?
Następne zarzuty dotyczą pracy Jury. Werdykt
zeszłoroczny był kontrowersyjny, nie podobał się wielu, to
prawda. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że Jury nie miało
łatwego zadania (również przez system głosowania, który
jest zły i chyba w tym roku zostanie zmieniony), przede
wszystkim dlatego, że oto miało do wyboru cztery
równorzędne sztuki, lecz każdą z nich inną, przedstawiającą
inny nurt w teatrze. To, że nie wybrało „Egeszegedre”, które
bez wątpienia było dziełem, spektaklem głębokim i
perfekcyjnym, tylko ludyczne, komediowe „Rozmowy...”, być
może jest po prostu sposobem pojmowania Festiwalu: że
ma on być zabawą, integrującą scenę z widzami, a nie
miejscem powstawania prawdziwej sztuki. Nie bronię
werdyktu; ja głosowałbym na „Egeszegedre”, ale ja inaczej
rozumiem ten Festiwal. Być może w tym roku w Jury
zasiądzie zawodowy aktor i wszystko będzie wyglądało
inaczej; będzie miejsce na rozmowę w Jury o tym, jaki ma
być Festiwal „przedstawiony” w werdykcie, jaka definicja
sztuki najlepszej.
Najpoważniejszy zarzut zostawiłem na koniec; głosi
on, że spora część uczniów jest niezaangażowana w Festiwal
i nie bierze w nim udziału: nie dostał się do sekcji, klasa nie
wzięła go do sztuki, zabrakło dla niego biletów. Problem ten
jest rzeczywiście poważny. Chodzi o to, żeby nikt nie był
pominięty, żeby każdy miał szansę. Niektóre klasy wybierają
ludzi, realizujących sztukę w sposób niedemokratyczny. Apel
do nich: dajcie szansę wszystkim. Jeśli chodzi o wejścia, to
w propozycjach mych dzikusowych podsunąłem Kacprowi
pomysł: telebimy dla tych bez biletów. Miejmy nadzieję, że
w tym roku nie będzie ludzi, którzy chcieli, a nie mogli
uczestniczyć w naszym Święcie.
Pozostałe rzeczy - to zarzuty techniczne: w tym
długość Gali. Miejmy nadzieję, że i to się zmieni.
Na koniec prośba do wszystkich: zakaszmy rękawy i
sprawmy, by XVII Festiwal był tym, do którego każde z nas

4 CZADEK

będzie wracać myślami, siedząc za 50 lat w bujanym fotelu
lub rozmawiając z wnukiem - uczniem Czackiego. Niech po
prostu Czacki Festiwalem stoi!!!
Dzikus

Propozycje Dzikusa
(przedstawione Kacprowi, wybrane z tych proponowanych
przez ludność :) naszej Szkoły)
·

·

·
·
·

·

skrócić Galę tzn. zrezygnować z lwiej części
nagród, zostawić najważniejsze kategorie,
zlikwidować nagrody prywatne, w niektórych
kategoriach: np. muzyka – przyznawać tylko jedno
miejsce,
uatrakcyjnić Galę, np.: każdą nagrodę wręcza kto
inny, ale najlepiej uczniowie znani lub nauczyciele
(jak w Oscarach),
w wyborach do sekcji przydzielać punkty za różne
rzeczy,
gazetka festiwalowa: do przedstawienia każdego
dwie recenzje (2 recenzentów na sztuce),
Jury; zmiana systemu głosowania, członkowie po
równo: nauczyciele i uczniowie + ekspert (człowiek
z wykształceniem artystycznym),
obniżenie cen biletów, sprawdzanie biletów przy Sali,
aby osoby bez biletów mogły oglądać spektakle na
telebimach (audiowizualna + jeszcze gdzieś).

Wywiad z Kacprem
Rozenbaumem
(szefem XVII Festiwalu Teatralnego w Czackim)

- Sie ma.
- Sie ma.
- Lubisz liczbę 17?
- Lubię.
- Powiedz mi o czymś, co dręczy wielu: jak się zostaje
Szefem Festiwalu?
- Szefa Festiwalu wybierają poprzedni Szefowie.
- A może udzielisz nam więcej informacji?
- Po zakończeniu Festiwalu jego Szefowie wybierają
następcę i przedstawiają go Pani Dyrektor. I jeśli Pani Dyrektor i
Rada Pedagogiczna go zaakceptują, to zostaje Szefem Festiwalu.
- Dlaczego Festiwal jest taki wspaniały i tak pozytywnie
kręci ludzi? Twoja definicja.
- Moim zdaniem, Festiwal jest taki wspaniały właśnie
dlatego, że wymyka się wszelkim definicjom

- Ilu uczniów jest zaangażowanych w Festiwal, Twoim
zdaniem?
-Trudno mi podać jakąś konkretną liczbę, ale myślę, że
zdecydowana większość.
- A ilu nie jest?
- Na pewno są takie przypadki, ale myślę, że większość
uczniów naszej Szkoły choć na jeden dzień przychodzi na Festiwal.
- Festiwal jedyny, niepowtarzalny, ale również
kontrowersyjny – zgadzasz się z tą opinią?
- Jest wiele elementów Festiwalu, które mogą się wydawać
kontrowersyjne i wiele osób tak to odczuwa, ale myślę, że nie da się
zrobić wszystkiego tak, by było jasne i klarowne.
- Kacper, wiesz, że część uczniów jest niezadowolona. Na
forum są głośne opinie o sekcjach jako o „lepszych”, „wybranych”.
Cytuję wypowiedź z forum: „WNIOSEK: festyn śmierdzi i to nie
przez sekcję info, ale przez wszystkich łącznie z jury (bleeeee).
Inicjatywa fajna, wykonanie gorsze, impreza przereklamowana,
ludzie napompowani.”Co byś powiedział takim osobom?
- Nie będę podejmował polemiki na takim poziomie.
- Sekcja info i pozostałe sekcje. Zgadzasz się na taki
podział? Co jest przyczyną konfliktu?
- Jeśli chodzi ci o zeszły rok, to myślę, że nie był to podział
„sekcja info i pozostałe sekcje”, ale może raczej „pozostałe sekcje i
Mateusz Potempski” (problem kartki na drzwiach sali nr 13), bo z tego,
co pamiętam, to dwa lata temu nie było takich problemów. Ale jeśli
już szukasz jakiegoś podziału, to myślę, że jedynym podziałem jest
to, że sekcja info urzęduje gdzie indziej niż pozostałe sekcje.
- Przedstawiłem ci kilka propozycji zmian, wybrałem te
najlepsze. Ale są też takie postulaty ludzi, których tu nie ma. Więc:
sekcja porządkowa ..zostaje...?
- Oczywiście, bez niej Festiwal nie mógłby się odbyć.
- Które z tych propozycji uważasz za możliwe do
spełnienia?
- Na razie nie powiem dokładnie, jakie będą zmiany (choć
szykujemy kilka). Musicie z tym wszyscy poczekać do Festiwalu.
- No cóż, trzeba. Z innej paki: co Szef Festiwalu lubi robić
najbardziej? Trzy rzeczy - tylko bądź grzeczny.
- No to może tak: windsurfing, imprezy, spotkania ze
znajomymi.
- Jakieś własne pomysły, innowacje festiwalowe, czy
może jesteś konserwatystą?
- Będzie kilka innowacji, ale na razie nie będę zdradzać
szczegółów.
- Twój zastępca, Szlachcior, to ktoś, na kim możesz
polegać. Czy będzie wszędzie, tak jak Andy w zeszłym roku?
- Mam taką nadzieję.
- Nabór do sekcji – ten straszny moment, który kończy się
smutkiem lub radością. Ile osób przyjmiecie?
- Do każdej sekcji, myślę, ze dwie, trzy osoby. To ustalają
szefowie poszczególnych sekcji.
- Czy kogoś pożegnacie (z obecnych sekcyjnych)?
- Możliwe, że tak się stanie.
- Czemu nie ma żadnego regulaminu Festiwalu?
Samorząd przyjął już regulamin; aż się prosi, by i Festiwal miał
„prawne” oparcie...
- Pracujemy nad tym.
- A jaki powinien być Festiwal artystycznie, wg ciebie, bo
ten problem miało Jury w zeszłym roku i spośród przedstawień:
klasycznego, ambitnego, kontrowersyjnego i komediowego
wybrało to ostatnie.
- Ja nie mam wpływu na artystyczną stronę Festiwalu. Tutaj
najwięcej do powiedzenia ma Jury. Myślę, że co roku wybierane są
inne sztuki.
- Ile jeszcze przetrwa Festiwal, będzie 18?
- Oczywiście.
- Jaki będzie ten „Twój” 17? W 3 słowach?
- Najlepszy Ze Wszystkich.
- Dzięki.
- Dzięki.
Wywiad przeprowadził Dzikus

Œlubowanie
Dziewiąta pięćdziesiąt pięć. Pan Olech właśnie kończy
niezbędne przygotowania. W naszych żyłach zwiększa
się ciśnienie. Jeszcze tylko chwila i... zaczęło się
ślubowanie klas pierwszych, w tym również moje. Był to
nasz ostatni krok na drodze do oficjalnego przyjęcia miana
Czackiewicza. Trzeba to przyznać – bardzo piękny i
doniosły krok.
Uroczystość zaczęła się od wniesienia Sztandaru
naszej Szkoły na salę, odśpiewania hymnu narodowego i
inaugurującej mowy pani dyrektor, Teresy Elmerych-Kuran.
Było to przemówienie bardzo podniosłe, dzięki czemu
wzbudziło we mnie uczucie, że to wydarzenie rzeczywiście
jest czymś wielkim. W tym przekonaniu utwierdził mnie
sam ceremoniał ślubowania i wręczania reprezentantom
klas tarcz z godłem Szkoły. Wszystko poszło bez żadnych
kłopotów, gładko. Nikt nie pomylił słów, nikt przy
komendzie „SPOCZNIJ!!” nie kopnął w krzesło przed sobą.
Po wypowiedzeniu formułki i powrocie pocztu
sztandarowego na swoje miejsce dostaliśmy liczne
gratulacje i życzenia pomyślności od osób, powiązanych
z Czackim na różne sposoby. Zdecydowanie najciekawsze
przemówienie miał samorząd szkolny z Dzikusem na
czele. Chyba pierwszy raz w życiu ktoś mi życzył
pomysłowości i kreatywnego podejścia. Na ogół
nauczyciele w gimnazjum tępili uczniów, w taki sposób
wyróżniających się z grupy, gdyż trudno było nad nimi
zapanować. Ciekawe były również słowa jednego z

absolwentów i zarazem rodziców: „Rocznik ’66 Was
pozdrawia”.
Po tym nastała chwila na wręczenie „Nagród Dyrekcji”.
Zostali nimi wyróżnieni wszyscy wychowawcy oraz inni
członkowie kadry nauczycielskiej. Co nie mniej ważne,
nagrody dostały również nasze wspaniałe ciocie, bez
których Szkoła tonęłaby w, nazwijmy to, „nieczystościach”.
Na koniec uroczystości została przewidziana część
artystyczna. Były drobne problemy z rozruchem, ale po
kilku minutach wszystko poszło jak należy. Na początek
zostaliśmy poczęstowani tematem z Notting Hill, po którym
słuchaliśmy występów na skrzypcach, gitarze i pianinie.
Miłym akcentem, choć dość przygnębiającym, była
monodrama w wykonaniu Jacka Mikulskiego oraz solowy
występ Marii Mikłaszewicz na altówce. Pokaz zakończyły
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Premiery listopadowe

KINO

uczennice klas drugich i trzecich (w składzie: Anna Żaczek,
Karolina Kazoń, Zosia Smolarska oraz Asia Tomczak),
wykonując dwa utwory czarnej muzyki religijnej przy
akompaniamencie duetu skrzypcowego Gosi Grabowskiej i
Klementyny Walczyny. Pomysł był bardzo dobry i
wykonanie nie gorsze. Szkoda jedynie, że większość
repertuaru utrzymano w dość smutnym tonie. Według mnie,
repertuar naszego ślubowania powinien raczej zagrzewać
do tańca niż skłaniać do płaczu. W końcu jest to nasze
wielkie święto i nie mamy żadnych powodów do smutku.
Część artystyczna zakończyła się wręczeniem kwiatów
wychowawcom i osobom, dzięki którym wszystko tego dnia
wyglądało tak, jak wyglądało. Teraz zostało nam już tylko
świętowanie, w którym bardzo pomagał nam fachowo
przygotowany catering, oraz spotkanie z wychowawcami w
klasach. Co było później? Myślę, że na to pytanie każdy
ma już swoją, indywidualną odpowiedź.
KoZa

CKM - Czadkowa
Kultura Masowa

TEATR

8 października
 „Pręgi”
15 października
 „Człowiek w ogniu”
 „Ocean strachu”
 „Paszport do Raju”
 „Wesele”
22 października
 „Alex i Emma”
 „Galindez Misterty”
 „Pan od muzyki”
 „Płonąca pułapka”
 „Popatrz na mnie”
 „Teksańska masakra piłą
mechaniczną”
 „Życie, którego nie było”

8 października
 „Romeo i Julia” – Studio Buffo
14 października
 „Ich siedmioro” – Stara ProchOFFnia
16 października
 „Ryszard II” - Teatr Narodowy
 „Muerta Operita” – Teatr Studio
 „Zatrudnimy starego clowna” – Teatr
Ateneum
23 października
 „Sztuka” – Teatr Ochoty
24 października
 „Zapasiewicz gra Becketta” – Teatr
Powszechny
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Premiery grudniowe

KINO

KINO

Premiery październikowe

5 listopada
 „Obcy kontra Predator”
 „Powrót do Garden State”
 „Porządek musi być”
 „4 piętro”
 „Upadek”
12 listopada
 „Bridget Jones 2 – W pogoni za
rozumem”
 „Pięć nieczystych zagrań”
19 listopada
 „Zabawy z piłką”
 „Iniemamocni”
 „Super Size Me”
26 listopada
 „Męskie sprawy”
 „Zły Mikołaj”
 „Święta Last Minute”
 „Bezprawie”
 „Świat jutra”
 „Apartament”
 „Hotel Splendide”

3 grudnia
 “Dziś 13, jutro 30”
 „Immortal – kobieta pułapka”
 „Ekspres polarny”
 „Spartan”
 „Przetrwać Święta”
 „New York Taxi”
10 grudnia
 „Komórka”
 „De - lovely”
17 grudnia
 „Lemony Snicket – księga niefortunnych
zdarzeń”
 „Pamiętnik księżniczki 2”
24 grudnia
 „Wimbledon”
31 grudnia
 „Dziewczyna z sąsiedztwa”
Zebrała Kaśa

„Coffee and
cigarettes”
– czyli nietypowa recenzja o nietypowym filmie
-Jedną kawę proszę..., gdzie jest moja zapalniczka?
- nerwowo szukam w torbie. O, jest. Wyciągam napoczętą
paczkę papierosów, zapalam, zaciągam się. No to pięknie.
Za oknem kawiarni biegnie sobie spokojnie Nowy Świat,
zatopiony w wieczornym półmroku. Gdzieś nad sobą słyszę
Alicię Keys. Uśmiecham się, nie mogąc ukryć zadowolenia –
ostatnio prawie bez przerwy słucham tej płyty. Rozsiadam się
wygodnie w fotelu; wgapiając się dalej w okno, zaczynam

myśleć
nad
imieniem dla psa,
jej, gwoli ścisłości.
Co ciekawsze, to
nawet nie mojego
psa,
tylko
znajomego.
Moje myśli z psa
powoli przenoszą
się na samego
znajomego. Nawet
nie zauważam,
kiedy przynoszą
kawę. Odrywam się
od okna, biorę łyk z
kubka i rozglądam
się
po
sali.
Naprzeciwko mnie siedzi jakaś para starszych panów. Jeden
z nich pali. Właśnie uświadamiam sobie, że mój papieros
wymaga zastąpienia nowym. Bez zażenowania wyciągam
następnego; w tym momencie słyszę, jak drugi z panów mówi
do pierwszego: -Te fajki kiedyś cię zabiją! Tyle razy mówiłem,
rzuć to! Kawa i papierosy: to będzie cały twój lunch?
Spoglądam na zegarek, pora lunchu dawno już minęła.
A zresztą, nieważne, przenoszę swój wzrok na dwie młode
kobiety, siedzące obok mnie. Pierwsza z nich ubrana jest w
ładny żakiet, druga w skórzaną kurtkę, glany i kraciaste
spodnie. Bezczelnie przysłuchuję się rozmowie. To chyba dwie
kuzynki, które się bardzo dawno nie widziały. Ale jakoś
niespecjalnie się ze sobą dogadują. Ta w żakiecie jest aktorką,
ta w kurtce mówi coś o punkowym zespole. Nerwowo się
uśmiechają, co rusz upijają trochę kawy bądź zaciągają się
cygaretkami. W drugim końcu sali jakiś kelner zgadał się z
dwoma młodymi chłopakami w szerokich spodniach i
sportowych kurtkach. Jeden z nich coś zawzięcie pokazuje
kelnerowi.
Mój wzrok przenosi się z powrotem na okno. Co za
dziwni ludzie mnie otaczają. Ale w sumie ja niczym się od
nich nie różnię – siedzę sama przy oknie, wypalając już
trzeciego papierosa, myśląc nad kolejną kawą i imieniem dla
psa.
„Kawa i papierosy”- najnowszy film Jarmucha,
składający się z ośmiu pozornie nie związanych ze sobą
epizodów - opowiada właśnie o takich spotkaniach w kawiarni.
Rozmowach ludzi, którzy nie zawsze mają sobie coś do
powiedzenia lub to, co mówią, jest totalnie absurdalne czy,
wręcz odwrotnie, do bólu zwyczajne. Co to za ludzie? A mówią
Wam coś takie nazwiska jak Kate Blanchett, Roberto Begnini,
Iggy Pop czy Tom Waits? Grają siebie, ale czy
mówią o sobie? I wszystko spowite zapachem
kawy i tytoniu. Do zobaczenia, koniecznie!
ata

“Upadek”
20.10.04 na terenie WFDiF w Warszawie
odbył się pokaz filmu „Upadek” Olivera
Hirschbiegela, zorganizowany dla uczniów
warszawskich liceów przez czasopismo
„Perspektywy”. Ja sam w grupie trzech osób z
naszej Szkoły (nie licząc pana profesora Małki),
które miały udać się na wspomniany pokaz,
znalazłem się w zastępstwie mojej koleżanki z

klasy, która nie mogła pójść na wspomniany film. W planie
oprócz projekcji „Upadku” była również dyskusja, na której
została jedynie garść widzów. Niestety, większość
oglądających ulotniła się zaraz po seansie. Chociaż może
to i dobrze? Dzięki temu dyskusja toczyła się w bardziej
kameralnym gronie.
Cóż, chyba należy zacząć od samego filmu, który
nie wszedł jeszcze w Polsce na ekrany kin, a w samych
Niemczech wzbudził wiele kontrowersji. Zarzucano mu m.in.
idealizowanie Hitlera czy ukazywanie Niemców jako ofiar.
Ja jednakże, oglądając „Upadek”, odniosłem zupełnie inne
wrażenie. Postać Hitlera nie została w nim wyidealizowana,
lecz pokazana od strony prywatnej, co uważam za wielką
zaletę tego filmu, bowiem we wcześniejszych produkcjach
kinematograficznych Hitler ukazywany był jedynie jako
przywódca, nieustannie wykrzykujący w amoku swoje
obłąkańcze idee, wydający kolejne, mające na celu
eksterminację podbitych narodów, rozkazy. Jednakże nie w
takim prezentowaniu Hitlera tkwi klucz do zrozumienia jego
osoby. Otóż, aby uświadomić sobie ogrom zła, jakie
wyrządził Hitler i jego podwładni, musimy zrozumieć, że
był on także zwykłym człowiekiem, takim jak my, który
kochał dzieci i zwierzęta, a dla najbliższych potrafił być
bardzo ciepłą, miłą w obejściu osobą. Właśnie w zestawieniu
z człowieczeństwem Hitlera jeszcze wyraźniej widać całe
zło, jakie wyrządził on światu. Robienie z niego nieludzkiej
bestii jest chyba najgorszym wyjściem z możliwych,
ponieważ sprawia, że przestajemy postrzegać wszystkie
okropności nazizmu jako dokonane przez człowieka, a
przecież pamięć o tym, że wszystkich tych zbrodni dokonali
ludzie, jest kluczem do uniknięcia podobnych zdarzeń w
przyszłości. Tak więc, zabieg odmitologizowania Hitlera w
„Upadku” uważam za jedną z głównych zalet tego filmu.
Nie mogę również zgodzić się z opinią, że Niemcy
zostali pokazani w tym filmie jako ofiary. W filmie wyraźnie
podkreślone jest to, że naród niemiecki sam zgotował sobie
taki los i klęskę, ślepo podążając za swoim wodzem. Nie
należy mylić przedstawiania tragedii, jaką również dla
Niemców była wojna( a szczególnie poczynania Armii
Czerwonej na terenach Niemiec), z kreowaniem się na ofiary
wspomnianego konfliktu. Jednakże dla mnie „Upadek” jest
wartościowym filmem nie tylko ze względu na rzetelne
pokazanie osoby Hitlera, ale głównie z powodu ciekawego
przedstawienia zachowań poszczególnych osób na tle
upadku ich „ nazistowskiego świata”. Mamy w tym filmie z
jednej strony bandę fanatyków, którzy tkwią w bunkrze wraz
ze swoim wodzem, do samego końca wykrzykując
wyświechtane frazesy o „ostatecznym zwycięstwie”,
jednakże oni nie potrafią wyjść na ulice
płonącego Berlina i walczyć za swoją
umierającą ideę. Zamiast tego tchórzliwie
posyłają do walki niedobitki oddziałów
Wehrmachtu i formacje Volkssturmu, złożone
w większości z dzieci i starców. Z drugiej
strony widzimy grupę ludzi, którzy zdają sobie
sprawę, że to już koniec, ale usiłują ratować
to, co się da. Przykładem jest tu postać
lekarza SS, profesora Schenkca, który mając możliwość wyjechania z Berlina zostaje, aby nieść pomoc rannym niemieckim
żołnierzom. Ukazana została nam jeszcze
jedna grupa osób, tych, które walczą za
swojego fuhrera do końca, którzy omamieni
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ideą zabijają się, aby nie widzieć porażki, lub w momencie,
gdy Hitler myśli już tylko o samobójstwie, wieszają na
latarniach domniemanych dezerterów. Ważne również jest
to, że „Upadek” jest filmem nakręconym przez Niemców i
stanowi dla nich swoiste rozliczenie się z własną
przeszłością, a także stanowi on wartościową pozycję dla
wszystkich innych narodów, które w jakikolwiek sposób
zetknęły się z hitlerowskimi Niemcami.
Po seansie i dziesięciominutowej przerwie
przeszliśmy do dyskusji na temat filmu i naszych odczuć, z
nim związanych. W dyskusji brali udział m.in. dziennikarze
czasopisma „Mówią Wieki”(zniknęli zaraz po tym, jak zabrali
głos, więc raczej nie można powiedzieć, że wzięli udział w
dyskusji) oraz „Faktu” (niestety). Oni zgodnie ze swoją
„faktową” metodą sporządzania artykułów zrobili pięćdziesiąt
zdjęć i zadali może jedno pytanie. Ale wracając do sedna
sprawy: opinie o filmie były różne, choć przeważały te
pozytywne. Pojawiły się między innymi głosy, że film mógłby
być trochę mniej szczegółowy, a bardziej skupiać się na
ogólnej stronie upadku III Rzeszy. Moim zdaniem, ukazanie
filmu od strony ludzi, biorących udział w tamtych
wydarzeniach, było jego głównym założeniem i stanowi jego
największą siłę. A spojrzenie na całą zaistniałą wtedy sytuację
od wewnątrz ułatwia nam jej zrozumienie i tego pragnęliby
chyba twórcy filmu. Na zakończenie należy chyba jeszcze
dodać, że „Upadek” będzie reprezentował Niemcy w wyścigu
po „Oscary”. Jeśli ktoś ma ochotę dowiedzieć się czegoś
więcej o samym pokazie i o dyskusji, to zapraszam do
kolejnego numeru „Perspektyw”, gdzie powinien ukazać się
o tym artykuł. Mi samemu na zakończenie pozostaje zaprosić
wszystkich do obejrzenia „Upadku” i wysnucia własnych
refleksji, ponieważ jest to jedna z niezaprzeczalnych zalet
tego filmu – zmusza on do zastanowienia…
CARRION

masa aluzji, które rozumieją może trzy osoby w Szkole, a
reszta zastanawia się, o co w tym wszystkim chodzi. W
mojej opinii, również popisywanie się znajomością języka
francuskiego jest nie na miejscu. Sprawia to wrażenie
zadufania w sobie. Jak by Ci to powiedzieć, Xaos, w
najpiękniejszym języku świata: ZEJDŹ NA ZIEMIĘ! Na koniec
chciałbym wyrazić to, co mnie najbardziej wkurza w Twoim
tekście: hipokryzja. Z jednej strony kreujesz się na dobrego
człowieka, który bezinteresownie niesie pomoc zagubionym
pierwszakom, jesteś dla nich słodki aż do obrzydzenia, ale
w rzeczywistości chodzi Ci o coś zupełnie innego. Nie będę
mówił, o co, bo chyba sam powinieneś zdobyć się na
szczerość tak, jak potrafisz ze starszymi osobami, i
powiedzieć im to sam. A teraz lepiej idź, temperuj ten swój
ołówek. Tylko nie zrób sobie krzywdy.

Krytyka

kolejny cudowny weekend. Weekend pod znakiem Gospel.

Chciałbym wypowiedzieć się na temat jakości
pewnych artykułów, które zostały zamieszczone w ostatnim
numerze „Czadka”. Otóż poziom niektórych z nich był
żenujący. Uderzyły mnie szczególnie dwa artykuły. Autorstwa
Xaosa i Kozy. Obydwa dotyczyły tematu nowo przybyłych
do Czackiego klas pierwszych i problemu „kocenia”.
Na szczęście, jak donieśli nam z radością wspomniani
autorzy, ten problem naszej Szkoły nie dotyczy – odkrycie
wprost porażające. Jak wynika z tekstu Kozy, Szkoła pełna
jest sympatycznych, chętnych do niesienia pomocy
pierwszakom starszych uczniów. Natomiast Xaos rewanżuje
mu się stwierdzeniem, jak to go pozytywnie zaskoczyły
pierwsze klasy, obrażając przy tym uczniów klas starszych.
Ogólnie z obydwu tekstów wyłania się dosyć sielankowy
obraz Czackiego. Xaos z Kozą poklepują się wzajemnie po
plecach i mówią sobie, jacy to oni są fajni. Proponuję, aby
obok kącika kulturalnego w „Czadku” zorganizować „Kącik
wzajemnej adoracji”, redagowany przez wspomnianych
redaktorów. Ewentualnie można takie teksty umieszczać w
rubryce z humorem. Myślę, że w przypadku obydwu
wypowiedzi nie popisała się „czadkowa kontrola jakości”.
Następnym razem proszę powiedzieć wspomnianym
redaktorom, że jak chcą prawić sobie komplementy lub
dowartościować się, to niech to robią prywatnie. Załamujące
są jeszcze inne cechy artykułu Xaosa. Pojawia się w nim

Dwudziesty trzeci i dwudziesty czwarty października
pewną grupą z Czackiego z domieszką znajomych
spędziliśmy, ucząc się od świtu do nocy piosenek.
W Krakowie na VI Warsztatach ponad 800-osobowy chór
prowadziło trzech instruktorów: znana wszystkim
gospelującym Polakom, Ruth Lynch z Wielkiej Brytanii oraz
jej rodak Clinton Jordan, a także Norris Garner (USA), twórca
m.in. takich utworów, jak „Celebrate” czy „He’s blessin me”.
W błyskawicznym tempie przyswoiliśmy dziesięć kompletnie
nieznanych nam wcześniej pieśni, które w niedzielę
wieczorem wykonaliśmy dla ok. tysięcznej publiczności na
koncercie finałowym.
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CARRION
Od aty słów kilka: O ile do tekstu KoZy nic nie mam i
podobały mi się jego artykuły do obecnego numeru CZADKA,
tak tekst Xaosa też wzbudził we mnie zdziwienie. Nie byliśmy
wtedy ze śvistakiem Redaktorami Naczelnymi, nie do nas
należała decyzja, ale myślę, że w przyszłości taka sytuacja
i taki artykuł się już nie powtórzy. Ktoś może mi zarzucić, że
tekst Carriona też obraża – tym razem KoZę i Xaosa (przede
wszystkim); cóż, drukujemy go ze względu na to, że jest to
polemika i odpowiedź na zamieszczone w poprzednim
numerze teksty.

Krótkie wspomnienie
Poniedziałek 25.10.2004, godzina 8.50, Szkoła.
Wbiega małe niewiadomoco w czarnym płaszczu i z
plecakiem, większym od siebie, na plecach. Mija kilku
pierwszoklasistów, wpada na prof. Makuch, po czym siada i
pisze olimpiadę. Prosto z dworca do Szkoły. Mniejsza o
olimpiadę, mniejsza o plecak i płaszcz, bo właśnie minął

Wycieńczeni, ale wciąż reagujący uśmiechem na
wyraz: „Gospel”, wróciliśmy do codzienności bogatsi nie tylko
o nowe melodie, ale i modlitwy zawarte w słowach piosenek,
które bardzo często napisało życie. Zapewne już niedługo
każdy z Was usłyszy na korytarzu jakieś bliżej nieokreślone
fragmenty tych utworów. Wybaczcie, ale nie jestem w stanie
opisać tego, jak działa na mnie Gospel. Wystarczy popatrzeć
na zarażonych tą pasją. Doprawdy brak słów.
Czasem po prostu śpiewam sobie pod nosem, innym
znów razem tłumaczę sobie słowami piosenek bieg życia.
Gospel oparty jest na wierze w Boga. On przez teksty tych
utworów trafia do mnie. Na każdą sytuację znajduję

odpowiedź w Gospel. W końcu Gospel znaczy Ewangelia.
Znaczy Dobra Nowina. I właśnie Ona znów zakwitła za sprawą
muzyki w moim sercu.
Żuq

Rej vs. Czacki

Krzyszowski). W 26 minucie pierwszą bramkę dla nas strzelił
Szlachcic z podania Marka Bergera. Taki wynik pozostał do
przerwy. W drugiej połowie zmienił się trochę skład: za
Tymona Mroczkowskiego wszedł Tomek Szychowicz, a pod
koniec Cyryl Skibiński zmienił Piotrka Blachowicza. Teraz
to dopiero się rozbrykali :) Kolejne trzy bramki były całkiem
efektowne. Ich autorzy to Marcin Szlachcic i dwukrotnie
Michał Skaryszewski. Mecz, niestety, szybko się skończył;
według mnie był niezły, a w pamięci utkwiła mi gra Krzyśka
Jackowskiego i kapitana Piotrka Szatyńskiego, no i przede
wszystkim podania między całą drużyną. Niesamowicie
dokładne. Nie można zapomnieć o Soplu, który, choć czasem
zbyt nerwowy (gdzie on wybiegał po tę piłkę???), bronił
dzielnie naszego honoru. Drużyna, chociaż totalnie
zmęczona, sama przyznała, że jest szczęśliwa.
Jaki ten świat przekorny – najsłabszy skład kończy
mecz wynikiem 4:1 :) Można jeszcze tylko mieć nadzieję,
że więcej osób, siedząc na widowni, będzie miało okazję
zobaczyć takie wygrane.
q_ska

Czacki kontra
„Poniatówka”

Jaki ten świat potrafi być przekorny... Im więcej się
uczysz,
tym
gorsze
oceny
otrzymujesz,
Wygraliśmy z Rejem. Super. Ale teraz nadchodzi
pod
srebrnym
paskiem
zdrapki trudniejszy przeciwnik – 5 L.O. – „Poniatówka”. Jednak czy
nigdy nie znajduje się upragnione 100000 zł,
na pewno? Otóż, okazuje się, że niekoniecznie…
12 października, godzina 12.30 – napięcie rośnie –
a na mecz reprezentacji Szkoły w piłkę nożną zostaje
obie
drużyny
są zdesperowane i zapowiada się, że mecz
wysłana osoba z mat-inf’u, która, widząc zielone boisko na
będzie
niełatwy.
Gwizdek sędziego – czas start.
ekranie telewizora, czym prędzej zmienia kanał. Jak
Nasi
już
od
początku starali się nacierać, lecz, grając
wiadomo, kobieta pracująca żadnej roboty się nie boi, dlatego
bardzo
nerwowo,
dopuszczali
do niebezpiecznych manewrów
6 października postanowiłam zostać sprawozdawcą
przeciwnika
pod
własną
bramką.
Jednak pomimo starań i kilku
sportowym.
brawurowych akcji pierwsza połowa obyła się bez większych
Rzecz zaczęła się na swój sposób zabawnie. emocji – jeśli jakieś się pojawiały, to raczej te negatywne.
Chłopaki z drużyny, gdy dowiedzieli się, że ja i śvistak Komentarz trenera „Poniatówki”: „Czacki gra mizernie”. Nie
jesteśmy z CZADKA, z mało zachęcającym wyrazem twarzy chciałbym być nieuprzejmy, ale o własnej drużynie lepszych
spytali, czy nie możemy pojechać na mecz za tydzień, bo słów też użyć nie mógł.
skład, grający w tym dniu, jest jednym z najbardziej
W drugiej połowie wyraźnie widać było dominację
beznadziejnych w historii naszej Szkoły. Nie miałam pojęcia, Czackiego – akcje Skaryszewskiego i Szlachcica dawały
jak gra nasza reprezentacja, więc spodziewałam się sromotnej wreszcie nadzieję na wynik lepszy niż 0:0. Nieuchronne więc
porażki. Nasi zawodnicy nie byli ani trochę przejęci. Kiedy było zdobycie upragnionej bramki. Postarał się o to Marek
zmierzaliśmy w stronę stadionu Varsovii, dowcipkowali, jedli Berger – trzykrotnie w całym meczu. Udawało mu się zręcznie
zapiekanki i wspominali dawne czasy. Zaczęli się trochę wyprzedzać obrońców, nie narażając się przy okazji na
niecierpliwić dopiero, kiedy czekaliśmy na przeciwników. spalone. Dużą pomocą przy trzecim golu było długie podanie
Wreszcie nowy trener zezwolił na rozgrzewkę, przyszła ekipa Chwiałkowskiego. Choć piłka lądowała w siatce średnio co 7
z Reja i gwizdek sędziego
minut, bywało groźnie pod naszą bramką, gdzie Sopel dwoił
(śvistak: „aaa... a ja zastanawiałem się, co to za się i troił – i słusznie, bo dzięki temu przeciwnicy nie zdobyli
dresik” :) rozpoczął mecz.
I tu swój początek mają prawdziwe emocje :) Z
początku, niestety, negatywne, bo gra, choć dynamiczna i w
jakiś magiczny sposób przyciągająca uwagę nawet takiej
blondynki (takiej rudej blondynki :P – przyp. rednacz) jak ja,
toczyła się głównie na naszej połowie. Zdarzały się
sporadyczne akcje pod bramką przeciwników (niesamowity
słupek Marcina Szlachcica), często jednak zakończone
spalonym. Na początku, co tu dużo mówić, głównie się
broniliśmy… Sytuacja zmieniła się dopiero po golu „Reja” w
19 minucie. Uderzyło to chyba w ambicje naszych, bo do
końca meczu przeciwnikom nie udało się zdobyć już ani jednej
bramki. Chłopaki dawali z siebie dużo. Czasami chyba aż
zbyt wiele, bo zdarzały się i faule, i nawet żółta kartka (Tomek
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gola. Bywały też momenty luźne (gdy
cała „Poniatówka” została zepchnięta
do defensywy, nadarzyła się chwila do
relaksu dla naszego bramkarza i
obrońców). W przedostatniej minucie
popisał się jeszcze Skaryszewski,
pokazując, na co stać reprezentację
Czackiego, kiedy uwierzy w swoje siły.
Mimo wysokiego wyniku (4:0)
niektórzy zawodnicy byli niezadowoleni
– ze względu na bardzo słabą grę na
początku spotkania. Z przygnębieniem
tym kontrastowała radość Marka
Bergera, wyrażona okrzykiem „Jestem
królem, aaa…!” (cokolwiek to miało
znaczyć…) po końcowym gwizdku
sędziego.
śvistak

ZBIÓR BZDUR ,
CZYLI KUBEK
REFLEKSJI
Kampanie, wybory i inne...
Jest późny wieczór. Siedzę
sobie przed komputerem i postukuję w
klawiaturę. W końcu moje palce
prowadzą mnie na Forum naszej
kochanej Szkoły - rozpoczęła się
wirtualna kampania wyborcza jednej z
kandydatek na konsula.
Wielce interesujący jest fakt,
że „Wirtualny Sztab Wyborczy”
(WSW), bo tak się nowo powstałe ciało
ochrzciło, na samym wstępie pyta nas,
drogich wyborców, czy przypadkiem
sobie czegoś nie życzymy. Do tej pory
było tak, że to kandydat miał coś do
powiedzenia, do zaoferowania.
Zasadniczo chęć pełnienia jakiejś
funkcji jest (a przynajmniej powinna
być) czymś konkretnym umotywowana.
Mam tu na myśli pomysł, koncepcję
działania. Bo chęć zysku (jako motyw)
w wyborach szkolnych nie ma żadnego
znaczenia; przewodniczący czy - jak
to się ostatnio u nas w Czackim mądrze
nazywa - konsul pracuje w pełni
charytatywnie, poświęcając swoje
prywatne dobra, takie jak na przykład
wolny czas czy cenne lekcje. Żeby
cokolwiek zyskać, musi być naprawdę
dobry, a to z kolei uwarunkowane jest
pomysłami i sprawnym, przemyślanym
działaniem. Musi być jakimś wzorem.
Wtedy zyskuje dużo - szacunek
uczniów i nauczycieli, szansę na
pozostawienie czegoś po sobie i
pozostanie w pamięci innych. W końcu
reprezentuje uczniów w Szkole i Szkołę
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Wyniki meczów:
Czacki : Rej

4:1

6.10.

Czacki : Poniatowski

4:0

12.10.

Czacki : Techn. Gastronomiczne

7:1

19.10.

Czacki : ZS Ekonomicznych

2:0

21.10.

Czacki : Hoffmanowa

0:2

22.10.

Czacki : Frycz-Modrzewski

0:1

25.10.

Podsumowanie: Czacki zajął 3 miejsce w Śródmieściu.
na zewnątrz. Ale jeżeli pełni swoją funkcję tylko
dlatego, że chce się pokazać, bo to fajne, nie
pozostawią na nim suchej nitki. Ludzie mają taką
brzydką cechę - z wpadek takich osób, jak konsul,
lubią się śmiać. Wszystko jedno, czy będzie to
dyskretny uśmieszek politowania, czy jawne
wyśmiewanie. Potem komuś coś opowiedzą, mała
ploteczka i już bardzo łatwo stracić szacunek i
zaufanie wyborców (bez szans na odbudowę),
czyli nasz prawie-jedyny zysk.
Pytam
więc:
dlaczego
mnie,
zainteresowanego czynnym prawem wyborczym Czackiewicza, pyta się, czy mam
jakieś pomysły dla swojego przyszłego (w jego zamiarach) reprezentanta? Może
ja nie rozumiem tych wszystkich nowych trendów, przebiegłych kampanii,
wkradających się w nasze mózgi za naszymi plecami, i innych podobnych zabiegów,
nie wiem. Ale na pewno wiem, że takich jak ja jest więcej. Drogi kandydacie, my,
prosty lud, prosimy: jeżeli nie chcesz być wybrany, nie zmuszaj się do brania
udziału w wyborach! Sądziłem, że w tak „elitarnej” Szkole, jak nasza, kandydują
ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, jak to zrobić, i wiedzą, że są w stanie.
Że nie trzeba tego wszystkiego za nich wymyślać.
W zeszłym roku udało się nam stworzyć i przyjąć nowy regulamin
Samorządu. Dlaczego kandydować mogą tylko klasy drugie? Trzecie mają maturę
i masę nauki, a jak już pisałem, konsul czas mieć musi. Pierwsze dopiero przyszły
i nie za bardzo wiedzą, o co w tej całej dziwnej Szkole chodzi. Drugie miały szansę
coś zrobić, zaistnieć, pokazać, że chcą i potrafią. I co? Przepraszam, jeśli tu
kogoś urażę, ale kandydatów-w-działaniu nie zauważyłem. Bynajmniej nie znaczy
to, że nie zauważyłem nikogo z zeszłorocznych „nowych” (określenia „kot” się tu
nie lubi - por. poprzedni numer CZADKA), bo i owszem. WIELU. Nie wiem tylko,
drodzy drugoklasiści, GDZIE ONI TERAZ SĄ? Gdzie byli, gdy zgłaszaliście
kandydatów? Zrezygnowali? A może nie zostali przez Was docenieni?
Dopiero przed wyborami w Szkole ktoś się zjawił: kandydat-mężczyzna,
Marcin. W wielu miejscach i pod różnymi postaciami. Wyrazistymi. Nie będę ich
komentował, bo różnie je odebrałem, ale ODEBRAŁEM. Znaczy się: są i oddziałują
na odbiorcę. O to tu chodzi. Polecam przyszłorocznym kandydatom reklamę bywa skuteczna. Niestety, nie zawsze - poza „tymi od Marcina” pojawiło się też
kilka „plakatów” tudzież innych form reklamowych konkurencji, jednak ich siła
przebicia jak dla mnie (wiem, jestem wymagający) była niewystarczająca. Niektórych
nie odebrałem jak należy. Malina na szafie dyplomowej w sali od PO.
Gdyby Malina-kandydatka była znana i rozpoznawalna... Nie zauważyłem obrazka.
Ktoś przypadkiem zapytał: skąd się toto na naszej szafie wzięło? Wtedy dopiero
kolektywnie doszliśmy do głęboko ukrytego przesłania. Tylko że było już po
wyborach...
Całkiem niezłym narzędziem propagandowym okazał się już wspomniany
„Wirtualny Sztab Wyborczy”, twór skupiający sporą publikę o znacznej aktywności.

Szkoda, że tak marnie to narzędzie wykorzystano... WSW
stał się areną do walki pomiędzy profilami i (dopiero na drugim
planie) miejscem, poruszającym temat kandydatów. Niestety,
o sensownych stwierdzeniach po którejkolwiek ze stron
któregokolwiek z konfliktów nie ma mowy. Bo rozmowa o
wyższości biolchemów nad humanami i wice wersja dla mnie
z założenia nie ma sensu. Przypominam, że wyszliśmy już
z piaskownicy. Na leczenie własnych kompleksów lepsze
jest zastanowienie się nad sobą, szczera rozmowa z kimś
dla
nas
ważnym,
a jak to nie pomoże - psycholog. Na pewno nie głupie
wywyższanie się nad innymi na zasadzie „a ja wiem, co to
są...”. Nie widzicie, że to prowadzi do samoośmieszenia?
A ten „gorszy” i tak często wie, „co to są”:). I kilka słów do
tych, którzy się czują pokrzywdzeni przez poniżanie, oraz
do wszystkich innych - kultury wymagać od siebie, a na
nieoświeconych spuścić zasłonę milczenia. Nie ma potrzeby
zniżać się do ich poziomu (Panie Asinus...).
Wracając do kandydatów - na Forum pojawia się
wreszcie coraz częstsza krytyka i chwała Wam za to.
Piszecie, że Wam kandydatka „nie pasuje” (taki ładny
eufemizm) - świetnie! Ale dlaczego na zasadzie „bo tak”?
Dla mnie to poziom pana posła Leppera, którego się muszę
teraz nieustannie bać, bo jeżeli nawet w Czackim jego sposób
argumentacji i działania robi się powszechny, to znaczy, że
istnieje realna groźba, iż w naszym pięknym kraju zapanuje
on, działając na zasadzie „bo tak”. Jeżeli już zalążek przyszłej
elity intelektualnej przepycha się na słowa na zerowym
poziomie!? Trzeba jednak pochwalić WSW - dzięki niemu
kandydatka została przez kogoś nawrócona, czego skutkiem
jest jej program wyborczy (nie przez wyborców stworzony;
zresztą, nie przydał się...), a ponadto poszerzyłem swą
wiedzę o RNAzach (dziękuję!).
Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa Piotra
Fronczewskiego, który kilka lat temu był kandydatem do
nagrody za rolę w serialu „Rodzina zastępcza”. Każdy z
nominowanych aktorów powiedział kilka „dowcipnych” słów
przed kamerą: „wszystkiego najlepszego, radości z
oglądanych filmów, zdrowia (...) dla kochanych widzów i
szanownego jury, będę dla Państwa (...)!”, oczywiście, w
charakterze autoreklamy. Na gali odtwarzano te nagrania.
Fronczewski zamknął cykl: „bardzo się cieszę, że Jury i
publiczność docenia moją pracę - będę starał się dalej.
A jeżeli Państwo czegoś potrzebują.... to proszę sobie kupić!”.
Więc jeżeli Państwo czegoś potrzebują, to (zamiast się
męczyć i strzępić język, tłumacząc to kiedyś jakiemuś
WSW), proszę sobie to kupić!
Ex-konsulowi Piotrkowi dziękuję, że reprezentował
nas na poziomie i, poświęcając swój czas, przyzwyczaił nas
do dobrego. Nowemu Konsulowi i Prokonsulom, by starali
się nas reprezentować i wspierać swym działaniem najlepiej,
jak potrafią. I by zostali docenieni. Przyszłym kandydatom,
by nie popełniali błędów.
Kubek, kubek@czacki.edu.pl

głowie regał z książkami – mam ochotę wyć i zagrzebać się
pod kocem z tabliczką czekolady mlecznej w zasięgu ręki.
Jednak z doświadczenia wiem, że na każdego, nawet takiego
jesiennego doła, można jakoś zaradzić. Każdy ma swój
własny sposób; ja osobiście wybieram kawę (tę z kofeiną i
bez cukru).
Espresso, cappuccino, cafe latte, mocca, kawa po
wiedeńsku, Irish coffee, kawa grog… - jest w czym wybierać,
nie wspominając już o wariacjach na powyższe tematy w
wykonaniu przeróżnych kawiarni, które teraz przeżywają swój
złoty wiek.
Czyżby jednak ilość stanowiła teraz równoważnik
jakości? Jeśli mam być boleśnie szczera, to dostaję drgawek
na samą myśl o ludziach, którzy w owych lokalach pracują.
Często robią łaskę klientom, że w ogóle raczą przyjąć ich
zamówienie, a żeby było śmieszniej, rzadko mają pojęcie,
CO serwują. Pomijając jednak nieprzyjemne szczegóły, które
nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego…mam swoje
ulubione miejsca, które wciąż utrzymują się na jakim-takim
poziomie. Pozwolę sobie zaprezentować…
1. Daily Cafe (Nowy Świat 37)
Przyznaję, w Daily Cafe byłam raz, ale – jak to mówią
-najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Wpadłam tam w
drodze na lekcję angielskiego i zostałam bardzo niemiło
potraktowana przez obsługę. Lokal składa się z dwóch pięter,
na obu wolno palić – jest ciasno, ale przed klaustrofobicznym
uczuciem chronią piękne okna, wpuszczające dużo światła.
Muszę więc przyznać, że byłoby to urocze miejsce, gdyby
nie wrogość, z którą miałam nieprzyjemność się spotkać.
Jedyną cechą, wyróżniającą Daily Cafe spośród innych
kafejek, jest bardzo obfite menu: sześć odmian espresso,
cafe latte, macchiato, mocca, au lait, honey bunny (cokolwiek
by to było…) oraz kawy mrożone i koktajle. Prócz tego
zwyczajowe przekąski i desery… „Nie mogę zrozumieć, jak
zachwyca, jeśli nie zachwyca.”*
2. Coffee Heaven (Nowy Świat 46, GM róg Wołoskiej
i Domaniewskiej)
„Kawowe Niebo”…cóż, na pewno o niebo lepsze od
Daily Cafe. Coffee Heaven było moją pierwszą ulubioną
kawiarnią – potem zmieniłam zdanie. Jednak uczciwie
przyznaję, że lokal urządzony jest we wspaniałym guście –
fotele, kanapy, grafiki na ścianach, a obsługa sympatyczna
o każdej porze. Menu standardowo proponuje cafe latte,
mocca, (white chocolate mocca), carmel macchiato, trzy

Espresso, esencja,
egzotyka, ero...
czyli to, co lubisz najbardziej
Wielkimi krokami zbliża się do naszej strefy
klimatycznej ta smutna pora roku, jak późna jesień i zima…
Kiedy tak sobie wyglądam przez okno i widzę ponury, szary
obraz rzeczywistości, czuję się, jakby ktoś postawił mi na
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rodzaje espresso, frappe i latte mrożona oraz herbata,
smoothies…a także kanapki: Wrapy lub na gorąco i wiele
innych. Obowiązuje zakaz palenia, co niewątpliwie wpływa
na stan płuc klientów. Wadą są papierowe kubki, które w
porównaniu z porcelanowymi filiżankami niektórych kafejek
wypadają dość blado.

zacząć o tym myśleć. Z tego, co wiem, do połowy listopada
trzeba wpłacić zaliczkę. Cała impreza odbędzie się w
siedzibie NOT-u na ulicy Czackiego i kosztuje 200zł.
Tu, niestety, pojawia się pewien problem. Jeżeli idę
z osobą towarzyszącą, za nią też trzeba zapłacić. No właśnie.

3. Green Coffee (Marszałkowska 84/92)
Mała, dość ekskluzywna kawiarenka jest
bez wątpienia moim ulubionym miejscem, gdzie
mogę się nacieszyć kawą. Swym wnętrzem nie
przypomina stylu rodem z IKEA ani półmroku i
„artystycznej atmosfery” bordowo-żółtych ścian
Coffee Heaven – jest w tonach wanilii z drewnianymi
deseniami – lekka i nowoczesna. Niezaprzeczalna
zaleta to wielojęzyczna obsługa, gotowa na każde
skinienie. Być może, menu nie jest aż tak bogate
jak w Daily Cafe, ale tu liczy się jakość, a nie ilość:
espresso, cappuccino, cafe americana, latte,
mocca i coffee 2 go. Brak wielu rodzajów kawy rekompensują
koktajle, smoothies, ice tea oraz desery, takie jak muffiny,
tarty owocowe, szarlotki… można także pokusić się o ciepły
posiłek, jak naleśniki czy grillowanie warzywa. Poważną
przeszkodą mogą być ceny – jak dotąd, najwyższe, z jakimi
się spotkałam. Ale jedna filiżanka parującej przyjemności w
miłej atmosferze jest dla mnie warta każdych pieniędzy.
Wydaje mi się, że wszystkie te lokale coś łączy –
być może, jest to moda na amerykanizację i dorabianie
różnych nowatorskich napojów. Jednak najwyraźniej rysującą
się cechą wspólną są nie najniższe, a nawet posunęłabym
się do stwierdzenia: „dziwnie wysokie” ceny – istotny czynnik,
wpływający na popularność owych miejsc. Z tego między
innymi powodu unikam zbyt częstego pojawiania się w
kafejkach, gdyż podobną kawę wyjątkowo łatwo przygotować
w domu, a koszty zmniejszą się o jakieś dobre 70%. Jeżeli
ktoś jest zainteresowany, z radością podam parę ulubionych
przepisów – łatwych i smacznych do wykonania.
Choć w sumie… czasem każdy musi sobie poszaleć,
a wtedy zapraszam na kawę – będzie mi szalenie miło!
Wiedźma, kuzco_girl@buziaczek.pl
*Witold Gombrowicz „Ferdydurke”, rozdz. 2 ,Gałkiewicz
o Słowackim

Pamiêtnik maturzystki
No i stało się. Złożyłam deklarację maturalną.
Wybrałam temat z polskiego, język, jaki zdaję, i resztę
przedmiotów. Teraz pozostaje mi tylko nauka...:) Mnóstwo
klasówek, nauczyciele co lekcja powtarzają, jak mało czasu
zostało nam do matury, w domu to samo. Koszmar!!!
W dodatku pod koniec listopada mamy matury próbne.
Trochę się tego boję, ale z drugiej strony cieszę się, że będę
wiedziała, jak to wszystko wygląda.
Martwi mnie tylko to, że w innych województwach nie
wyszło to najlepiej. Co piąta osoba nie zdała! Ale to dlatego,
że Czacki nie pisał :). Nam pójdzie na 100% lepiej.
Przynajmniej taką mam nadzieję....
No i przyjemna sprawa. Studniówka. Mimo że zostało
nam jeszcze trochę czasu, bo do 22 stycznia, trzeba powoli
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200zł za siebie, 200zł za niego, trzeba kupić sukienkę, buty,
dodatki. Wychodzi z tego naprawdę niezła suma. Jakimś
rozwiązaniem jest poprosić osobę, z którą się idzie, żeby za
siebie zapłaciła. Ale to niezbyt przyjemna sprawa....
Jestem ciekawa, kiedy zaczniemy próby poloneza.
Jako pierwszy rocznik zreformowanego liceum powinniśmy
wypaść jak najlepiej. Dlatego pewnie niedługo W-F-iści
powiedzą nam: ”Poloneza czas zacząć!”.
Ostatnia rzecz. Festiwal. W tym roku walczymy o
Grand Prix. Liczę na to, że moja klasa wygra, szczególnie
że mamy dobry scenariusz. Będę trzymać za nich kciuki.
Mam nadzieję, że Wy też...
Herbatka

KURS JAZDY AUTOBUSEM
Szkoła... Nie ma to, jak przejść jej wrotami o ósmej
szesnaście nad ranem. Któż z nas nie kocha tego uczucia,
które towarzyszy tej doniosłej chwili, gdy wkraczamy do
siedziby naszego małego społeczeństwa. Wszystkich
przepełnia wtedy euforia...
Niestety, nie jest ona bynajmniej spowodowana faktem,
iż właśnie przyszliśmy do Szkoły, a tym, że jesteśmy
spóźnieni. Przypuszczam, że każdy z nas o jeden raz za
dużo znalazł się po złej stronie autobusowych drzwi. Jakie
są tego konsekwencje? Zadyszka, zwichnięcie kostki i
przede wszystkim... nieodłączne tłumaczenie się przed
nauczycielami.
Spytacie więc: co zrobić, żeby się nie narobić i jeszcze
być na czas w Czackim? Oto, moi mili, leży przed Wami
praktyczny przewodnik doktora habilitowanego KoZy, który
Was poprowadzi krok po kroku po... autobusie.
Część 1 – Wsiadanie
Jest to najistotniejsza część naszej porannej przejażdżki.
Jeśli nie uda nam się należycie ulokować w środku tego
mobilnego kantoru, to już po nas – musimy czekać na
następną okazję. Kluczem do sukcesu jest działanie w myśl
reguły: „Nic na siłę – wszystko młotkiem”. Tymże młotkiem
jesteś właśnie Ty, drogi czytelniku.Trzeba pamiętać, że
każdemu otwarciu drzwi towarzyszy niekontrolowany wysyp

pasażerów. Ważne jest wyczucie odpowiedniego momentu.
Gdy tylko ostatnia babcia wyjdzie, dajemy susa w głąb
autobusu w pozycji embrionalnej. Na ogół konsekwencją jest
nabicie kilku siniaków, ale czym one są w porównaniu z grozą
przyjścia po dzwonku na lekcje?

to możemy być pewni, że dosłownie wszystko stanie nam
na głowie (razem z naszą puszystą poduszką powietrzną).
Jak sami widzicie, nie ma uniwersalnego środka
(choć naukowcy nad tym pracują) na przeżycie podczas
Wariacji B. Trzeba zawsze liczyć na łut szczęścia.

Część 2 – Jazda
Jest to znacznie mniej istotny element naszej podróży
do Szkoły. Ważne jest jedynie dotarcie z punktu A do punktu
B. Przypuszczam jednak, że większość z Was chciałaby
dotrzeć do zamierzonego miejsca w stanie względnie
nienaruszonym. Z tego też powodu podzielę się z Wami moją
wiedzą.
Bardzo ważne jest ustawienie względem wszelkich
drążków. Trzeba pamiętać, aby być wystarczająco blisko,
by mieć się czego złapać w razie szaleńczego slalomu
na
moście
Poniatowskiego.
Zarazem dystans,
dzielący nas od
rurki, nie powinien
być zbyt mały, gdyż
grozi to kalectwem i
obluzowaniem
mózgu w razie zbyt
bliskiego spotkania
z
elementami
wystroju Solarisa.

Część 3 – Wysiadanie
To jest część stosunkowo prosta, choć i w tym wypadku
są dwie ścieżki, które możemy obrać.
Pierwsza, ta łatwiejsza, ma wdzięczną nazwę „ruchów
masowych”. Przypomina ona poniekąd falę znaną nam z
koncertów Kultu, tyle że my nie znajdujemy się „na tłumie”,
tylko „przed tłumem” i jesteśmy wypychani. Jest to sposób
względnie bezpieczny i nie grozi żadnymi poważniejszymi
powikłaniami.
D r u g a ,
zdecydowanie
ambitniejsza,
wymaga trochę
przygotowań.
Potrzebny będzie
make-up rodem z
niemieckich
westernów, bagnet
i jakiś napój
e n e r g e t y c z n y.
Po
nałożeniu
makijażu i wypiciu
d o p a l a c z a
bierzemy rozbieg i
z wyciągniętym
przed
siebie
b a g n e t e m
krzyczymy
„Dżeronimo!”.
Sposób sprawdza
się zawsze (nikt go
jeszcze nie próbował – stąd ta skuteczność).

Jazda
–
Wariacja A –
„Małpi gaj”
Ile
razy
modliliście się o to,
żeby kierowca nie
wjechał za szybko w
zakręt? Podziałało
kiedyś? Tak też myślałem. Jeśli chcecie uniknąć śmierci w
wyniku nadgorliwego trzymania się rozkładu przez kierowcę,
postępujcie według następujących zasad.
Złapcie się obiema rękami równoległych drążków i nie
puszczajcie pod żadnym pozorem. Gdy zacznie się wiraż, a
Wy stracicie kontakt z podłogą, ważne jest, by nie panikować
i odpowiednio balansować ciałem. W wypadku bardzo ostrego
zakrętu najlepiej złapać się tylko jednej rurki i, gdy
przeciążenie będzie już bardzo duże, a Wy będziecie
lewitować, zaprzeć się nogami o szybę.
Jazda – Wariacja B – „Strefa niekontrolowanego
zgniotu”
BAH! (Bardzo Ambitne Hamowanie) to w rzeczywistości
najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć pasażerowi. Nie
można uniknąć jego efektów – można je jedynie
zminimalizować. Najlepszym sposobem jest ustawienie się
na końcu autobusu, za jakąś „puszystą” przeszkodą. W
wypadku, gdyby nastąpił BAH!, część naszego impetu
zostanie zamortyzowana przez nieszczęśnika przed nami.
Niestety to, co jest lekarstwem na jedno, jest też
katalizatorem drugiego – BUZZZ! (Bardzo Upierdliwy Zzzryw).
Gdyby się zdarzyło, że w momencie, gdy jesteśmy
przygotowani na hamowanie, nastąpiłby ostry start,

Epilog
W ten oto sposób docieramy do celu naszej podróży –
Szkoły. Jeszcze zdanie na zakończenie – gdyby ktoś Was
pytał, czemu biegacie z bagnetem w ręku i Decoralem na
twarzy, to pamiętajcie – ten tekst nie istnieje.
KoZa

NIE UMIEMY...
Chciałam napisać jakiś lekki, optymistyczny i
przyjemny artykuł. Jednak to, co ostatnio obserwuję wokół
siebie, skłania mnie do zupełnie innych refleksji. Spójrzmy
chociażby na co ostrzejsze wymiany poglądów na forum
szkolnym, nasze rozmowy w domach, w Szkole, wśród
znajomych. Jeśli jeszcze tego nie zauważyliście, to na pewno
zmieniłoby się to w ciągu najbliższych tygodni. Uogólniona
prawda jest taka – nie umiemy KRYTYKOWAĆ i BYĆ
KRYTYKOWANI.
Zamknięte koło, które do niczego dobrego nie
prowadzi.
Etap 1 - wygłaszanie krytyki. Ton, użyte słowa, poza,
którą przyjmujemy, wszystko jest nie tak, jak być powinno.
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Parapety sA, jak
zwykle,
dyskryminowane.

„Jestem lepszy” – tak myśli krytykujący.
Wielokrotnie krytykujemy coś, o czym sami nie mamy
bladego pojęcia. W wypowiedzi uzewnętrzniamy swoje żale,
kompleksy, niejednokrotnie chęć wyżycia się na kimś.
Krytykujemy osoby, których nie lubimy, przez co krytyka
nasza jest bardzo subiektywna i przepełniona złymi
emocjami. Okazujemy się ignorantami, negując coś, co sami
robimy. Biblijne „widzi drzazgę w oku innego, a belki w swoim
nie” idealnie tu pasuje.
Etap 2 - „Jak to! On mnie będzie pouczał? On się na
niczym nie zna! Czepia się! Itd.” Wielokrotnie dochodzi do
gry w ping-ponga (zresztą, bezcelowej, bo nigdy nie wiadomo,
kto jest zwycięzcą). „A ty nie jesteś lepszy!” „A ty to .....!”.
Wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi i trudno nam przyznać się
do własnych słabości. Prawie każdy w jakiejś części jest
narcyzem, a zarazem leniem, któremu nie za bardzo chce
się pracować nad samym sobą. Budujemy dla słów krytyki
(jakie by one nie były) ogromny mur. Stajemy się głusi i ślepi.
STOP! Konstruktywna krytyka może być O.K.! Nie
starajmy się jednak zmieniać od razu całego świata, bo historia
uczy nas, że to niemożliwe. Zacznijmy odnajbliższych,
od ludzi, z którymi coś nas łączy. Nie
udawajmy mądrzejszych, niż jesteśmy,
starajmy się temu komuś pomóc. Niech to
będzie forma przyjaznej rozmowy, a nie
złowrogi monolog, gdzie krytykujący staje się
katem nad grzeszną duszą. Zanim coś
zanegujemy, przemyślmy to parę razy, niech
nasze słowa nie biorą się znikąd. A jeśli na
nas spadnie krytyka, nie podchodźmy do tego
tak emocjonalnie, nie traktujmy tego jako
ujmy na naszym honorze. Spróbujmy
spojrzeć na siebie trochę z boku, z
dystansem, i może coś zmienić. Nie będzie
łatwo, ale może czasami warto spróbować.... Przestańmy
zachowywać się jak dzieciaki, bo tak naprawdę do
krytykowania trzeba dorosnąć. Nasze dyskusje powinny być
celowe, prowadzić do czegoś. A w większości przypadków,
niestety, tak nie jest. Koniec tej próby wgłębienia się w ludzką
psychikę, zacznijmy zmieniać świat na lepsze od siebie!
Esperanza
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Zapewne niejeden „dekarz”, stojący w kolejce do
wyciągu, zna na pamięć teksty typu: „gdzie się pchasz z tą
dechą?”, „a ten to tylko stok psuje”, „ci deskarze to sobie
jeżdżą, jak chcą, i na nic nie uważają”. Aż się czasami chce
odpiąć wiązania i walnąć delikwenta deską w tyłek, tylko że
szkoda sprzętu. Ja rozumiem – Polacy narodem
tolerancyjnym nie są, ale czasem to już przesada.
Pokrzywdzeni czujemy się również w Szkole. Tu
podobno mamy uczyć się tolerancji dla innych. Ja się pytam,
gdzie ta tolerancja, skoro na Stożku dopuszczone są tylko
boazerie (czyt. narty)?! I to nie jest przecież zarządzenie
tamtejszych instruktorów, bo ci w roku ubiegłym zdziwieni
byli bardzo, że nie mogliśmy zabrać ze sobą desek. Ja wiem,
że jak mi się to nie podoba, to mogę na Stożek nie jechać,
ale za takie rozwiązanie to ja podziękuję.
Wystarczy chwilę się zastanowić, o co naprawdę
chodzi? Podobno o bezpieczeństwo. A więc deska jest
groźniejsza niż narty? To już chyba nawet kompletny laik
wyśmieje. Jest to nierozstrzygalny dylemat typu, co jest
skuteczniejsze: mydło w kostce czy w płynie? To już chyba
kwestia sposobu, w jaki nasze ręce myjemy...
Dla tych, co nadal uważają, że deska to dzieło
szatana i śmierć gwarantuje, kilka przykładów „prosto z życia”:
1) jedziemy bardzo szybko na nartach (narty osiągają większą
prędkość niż snowboard) i nagle karambol. Przykładowe
zdarzenia:
-może dojść do zaplątania się nóg (lewa w prawo, prawa w
lewo) i złamań,
-narty mogą się rozjechać (lewa w lewo, prawa w prawo) i
możemy się rozszczepić na dwie połówki,
-narta może się odpiąć i zabić innego człowieka,
-możemy się nadziać na własną nartę;
2)a teraz jedziemy sobie na desce i też mamy wypadek:
-możemy się trochę poturlać z górki, całkiem fajna zabawa
(polecana szczególnie w puchu),
-nogi nam się nie rozjadą,
-deska nam się nie odepnie, chyba że
zderzymy się z ratrakiem,
-deska nam się nie rozjedzie w dwie
strony (absurd!).
Tak więc, podsumowując: już za
parę lat ludzkość dojdzie do wniosku,
że to narty są niebezpieczne, a Czacki
zezwoli na snowboard na Stożku!
Hurraaa!!!!!!!!!!!
P.S. Oczywiście, nie jest
tajemnicą,że w OBU PRZYPADKACH
istnieje prawdopodobieństwo śmierci.
Mona

PIERWSZA
KRASNOLUDKA
Dzień był upalny. Zresztą tak, jak dwa poprzednie.
I jeszcze dwa przed nimi. Jednak taka pogoda była całkowicie
normalna w tych okolicach i, tak między Bogiem a prawdą,

nikogo to nie obchodziło, ponieważ wszystkie krasnoludy
siedziały głęboko pod ziemią i obrabiały swoje kamienie,
mithril i adamantyt.
Tyczyło się to również czołowego Szanownego
Nadzorcy Rzeźbiarzy – Freta. Wszystko tego dnia
wyglądało tak, jak zwykle: kamienie i stopy metali
przychodziły, a wychodziły prawdziwe arcydzieła, których
nie powstydziłby się sam klan Battlehammerów, który, jak
wiadomo, w dziedzinie sztuki zajmował pierwsze miejsce
w całym tym podziemnym kompleksie. Jednak nagle
przyszedł do niego posłaniec, który oświadczył:
-Witaj, Szanowny Nadzorco Rzeźbiarzy.
-Witaj – odpowiedział Fret – Czy przynosisz jakieś
wieści z góry?
-Tak, mam specjalne zlecenie na posąg, który potrafiłby
uszczęśliwić naszego Wielce Szanownego Władcę
Krasnoludów.
-Dobrze. Tylko co to ma być? Posąg orka,
rozpłatywanego przez krasnoludzki topór? A może jeden
z tych, no wiesz, spedalonych elfów, którego Wielce
Szanowny Władca Krasnoludów mógłby postawić w swojej
galerii osobliwości?
-Nie, to ma być coś specjalnego, coś, czego jeszcze
nikt ponoć nie próbował! Macie wyrzeźbić kogoś, kto by
słuchał wszystkich narzekań i potrafił przy tym pocieszyć.
-Eee, nie bardzo rozumiem.
-No wiecie, tak jak smoki. Każdy smok ma swoją
smoczycę. I właśnie czegoś takiego chce nasz Wielce
Szanowny Władca Krasnoludów.
-Magga Cammara, toż to będzie istny jawny plagiat!
-No, nie do końca. Ty nie masz wyrzeźbić smoczycy,
tylko...eee...krasnoludkę.
-Co!?!
-Krasnoludkę, mówię przecież.
-A ja to słyszę. Jest tylko jedno małe „ale”. Mianowicie
nie wiem, jak ma to wyglądać.
-Ja też, ale to już zostawiam twojej inwencji. Popróbuj
różnych rzeczy.
-Dobrze, już dobrze. Ile mam na to czasu?
-Na pewno chcesz to wiedzieć?
-Tak.
-Masz to zrobić do jutra – powiedział posłaniec,
odsuwając się jednocześnie o krok od Freta, bojąc się jego
reakcji.
-Co!?!
-Yyy...to ja już pójdę – i nim ostatnie słowo przebrzmiało,
goniec był już w połowie drogi do swojego domu, a biegł tak,
że elf by się nie powstydził.
Tymczasem Fret trzymał już w ręku kartkę papieru i rysik,
wiedząc, co mu grozi za niewypełnienie zlecenia – zostałby
zdegradowany do Nadzorcy Rzeźbiarzy. Jego tata nie byłby
zbyt szczęśliwy.
I tak oto krasnolud siedział w pocie czoła nad tym
projektem, przez około godzinę, gdy uznał swoje bohomazy
za najlepsze, na jakie miał w tej chwili pomysł. Po chwili
dosłownie biegł do kopalni po materiały, których potrzebował,
a były to mithril i adamantyt (swoją drogą: dwa najtwardsze
kruszce na całym Faêrunie). Mniej więcej po godzinie miał
już wszystko w swojej pracowni.
-Magga Cammara, jestem chyba szalony!
I zaczął się najtrudniejszy etap pracy. Trzeba było
zmienić wizje na rzeźbę. Fret chwycił swoje przybory:
mithrilowe dłuto i takiż sam młotek, i wziął się do roboty.

Po dziesięciu godzinach jego dzieło zaczęło nabierać
konkretnych kształtów. Ta „krasnoludka” miała już ręce i
głowę. Wyglądało to jak...krasnoludzki mężczyzna, tyle że
z gładszymi rysami twarzy.
-No cóż, czas pokaże... – uznał Fret i pracę swoją
kontynuował.
Po kolejnych jedenastu godzinach praca była prawie
skończona. Były już nogi i prawie cały korpus. Teraz to
wyglądało jak...krasnoludzki mężczyzna, tyle że z gładszymi
rysami twarzy i w kilcie. Niestety, Fretowi trochę przez ten
pośpiech nie wyszły pośladki, przez co zostały trochę
uwydatnione. Był jeszcze jeden, znacznie poważniejszy
problem, a mianowicie ten „prawie cały korpus”. Z tyłu
wszystko było w porządku, ale z przodu zostały jeszcze duże
warstwy
adamantytu,
które
wyglądały
jak
dwie...eee...doniczki.
- Do „dedlajnu” już tylko godzina! Magga Cammara, co ja
z tym zrobię!?!
Fret był już na skraju totalnego załamania nerwowego.
Był niewymownie zmęczony, gdyż nie spał ponad dwadzieścia
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cztery godziny. Przed oczami przemijało mu całe życie.
Wybiegał nawet myślami w przyszłość i widział, jak go
degradują.
I właśnie wtedy wpadł mu do głowy pomysł. Wyglądał
on trochę jak majaki seryjnego mordercy, ale lepszy taki niż
żaden. Z szatańskim uśmiechem na ustach wybiegł z
pracowni i pobiegł w kierunku wieży magów. Gdy był już u
wrót, zobaczył tego, kogo szukał – był to jego przyjaciel
Demrond, lokalny mag.
-Witaj, Frecie, czy wszystko dobrze?
-Tak, ale tylko przez najbliższą godzinę. Później będziesz
musiał znaleźć nowego najlepszego przyjaciela.
Demrond spojrzał na niego z niemałym zdziwieniem, a
w gruncie rzeczy był tak wmurowany, że nie wiedział, co
odpowiedzieć. Z tego stanu został dopiero wyrwany następną
wypowiedzią Freta:
-Nie gap się tak, tylko chodź i ratuj mi życie – w tej chwili
złapał go za nadgarstek i zaciągnął do swej pracowni.
Piorunem wbiegli przez drzwi i to, co Demrond zobaczył,
przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Po chwili wybuchnął
gromkim śmiechem:
-Ty, Fret, Szanowny Nadzorca Rzeźbiarzy, zrobiłeś takie
szkaradztwo. Nic dziwnego, że martwisz się o swoje życie.
Dla kogo to?
-Na pewno chcesz wiedzieć?
-Tak.
-Dla Wielce Szanownego Władcy Krasnoludów.
-Co!?! Magga Cammara, chyba cię zdegradują!
Po chwili przejmującej ciszy Demrond odważył się coś
powiedzieć:
-To jak mogę ci pomóc?
-Ciśnij w ten posąg ognistą kulę tak, by podtopić te dwie
doniczki z przodu.
-Masochista. To ci zrujnuje całą pracownię.
-Wolę to niż degradację.
-Jak chcesz. Lepiej się trochę odsuń, a najlepiej schowaj.
Aha, i jeszcze jedno – ja naprawdę cię bardzo lubiłem.
-Cha, cha, bardzo śmieszne.
Fret wyszedł z pracowni, a Demrond z chęci przeżycia
rzucił na siebie czar ochrony przed ogniem. Po chwili w całym
kompleksie można było słyszeć straszliwy huk, a kawałki
szkła z pracowni Freta tkwią w ścianie groty do dziś.
To, co po wejściu do tej dziury w ścianie ukazało się
krasnoludowi, było przerażające. Pośrodku krateru stał jego
pomnik – prawie nietknięty, tylko z lekko podtopionym
przodem. Niedaleko stał Demrond z maniakalnym uśmiechem
na twarzy – był z siebie wyraźnie zadowolony. Fret zawsze
wiedział, że on nie jest do końca normalny.
-Ten czar to rzeczywiście nie był zbyt dobry pomysł.
Dobrze , że chociaż zadziałało– powiedział krasnolud.
-Eee tam, mi się podobało. Co teraz chcesz z tym
zrobić? – odpowiedział Demrond.
-Patrz.
Fret podszedł do pomnika ze szpadlem i zebrał nadmiar
stopu, dzięki czemu nadał tym doniczkom niepowtarzalny,
okrągły kształt. Później wziął do ręki młotek i dłuto i trochę
poprawił, dodając przy okazji wierzchnie odzienie.
-No, teraz to mi się podoba – powiedział z aprobatą
Demrond.
Po całym dniu pracy rzeźba była gotowa. Teraz to już
nie wyglądało jak krasnoludzki mężczyzna, tylko jak coś, co
mogłoby naprawdę być krasnoludką. Twarz była delikatna,
ręce i nogi szczupłe – jak na standardy krasnoludów,
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oczywiście. Do tego te niepowtarzalne okrągłości otrzymane
dzięki kuli ognia. A wszystko było uwieńczone odzieniem,
jakby wyjętym z bajki.
-Świetnie. Teraz pomóż mi to jeszcze przenieść do
komnat Wielce Szanownego Władcy Krasnoludów.
-Nie ma sprawy – odpowiedział Demrond i rzucił czar
telekinezy, a statua uniosła się lekko i popłynęła nad ziemią.
Cała podróż przez kompleks szła bezproblemowo, nie
licząc gapiów, co jakiś czas zagradzających drogę. Koniec
ich podróży był uwieńczony bramą, stworzoną z adamantytu.
Przeszli bez najmniejszych problemów, ponieważ Fret już
wykonywał tu niejedno zlecenie i był bardzo dobrze znany
przez strażników.
Sala tronowa była wręcz olśniewająca. Przynajmniej
wydawała się taka wszystkim poza Fretem. To pod jego
nadzorem zostały wykonane te wszystkie zdobienia.
-Witaj, drogi Frecie. Witaj i ty, Dimrondzie.
-Za przeproszeniem, Wielce Szanowny Władco
Krasnoludów. Ja jestem Demrond. Dimrond to mój zły brat
bliźniak, który dziesięć lat temu próbował cię zabić, o panie,
podając się przy tym za mnie.
-A tak, racja – odparł Wielce Szanowny Władca
Krasnoludów. – Ale wróćmy do mojego pomnika. Widzę, że
jest już gotowy.
-Tak, Wielce Szanowny Władco Krasnoludów, jest już
gotowy – odpowiedział Fret, odsłaniając przy tym statuę.
-Ach, jest wspaniały. Ale czy nie dałoby się go ożywić –
miałbym z kim porozmawiać w chwilach, gdy samotność mi
najbardziej doskwiera.
-Dałoby się, Wielce Szanowny Władco Krasnoludów –
powiedział Demrond – znam nawet odpowiednią sentencję.
-Wspaniale, wspaniale. To do dzieła. Aha, zapomniałbym.
Frecie, od dziś jesteś już Wielce Szanownym Nadzorcą
Rzeźbiarzy.
-Dzię...
-Nie marudź teraz – przerwał mu Wielce Szanowny
Władca Krasnoludów. – To, co teraz zobaczymy, może być
bardzo ciekawe.
Po niedługim przygotowaniu Demrond zaczął rzucać
czar, który miał nieodwracalnie zmienić królestwo
krasnoludów. Rzeźba zaczęła ożywać – najpierw skóra
nabrała kolorów, później w ruch ruszyły wszystkie narządy,
a na końcu jej szaty nabrały odpowiednich kolorów.
Pierwszym, co krasnoludka powiedziała, było:
-Co tu tak śmierdzi? Kiedy wy się ostatnio myliście?
Nie, tak być nie może. Trzeba tu przeprowadzić gruntowne
zmiany – musicie się ustatkować.
Zapadła bardzo, ale to bardzo przejmująca chwila ciszy,
którą przerwał głos króla:
-Frecie, zostajesz zdegradowany do Wcale
Nieszanownego Pomocnika Rzeźbiarzy, a ty, magu,
zostaniesz skazany na dożywotnie usługiwanie tejże pani.
To kara za to, co na nas sprowadziliście – to istna Nemezis
naszego rodu. Straże, zabrać ich!
I tak oto powstała pierwsza krasnoludka i tak również
skończyła się epoka, o której wszyscy mężczyźni będą
słyszeli już tylko w bajkach. Królestwo krasnoludów już nigdy
nie miało być takie samo.
KoZa

A-intelektualny kAcik
cioci Tusi

Przed:

Wiecie, drogie dziatki, ostatnimi czasy tak se
przeglądnęłam ostatnie numery naszej ukochanej gazetki
szkolnej i doszłam do niewesołego wniosku. Mimo
niewątpliwych zalet CZADKA czegoś mi w nim braknie.
Niby to można znaleźć jakowąś strawę dla duchawypociny czcigodnych Czackiewiczów- aktualności,
kultura, polityka, propaganda... Chciałoby się zakrzyknąć:
–„cud, miód, ultramaryna!”
Szkoda tylko, że mało co z tej pisaniny wynika...
Bo, widzicie, ja z tych ostatnich numerów CZADKA nie
dowiedziałam się niczego, na wyższe poziomy abstrakcji
się też nie wzniosłam. Z żalem stwierdzam, że nawet nie
rozerwałam się szczególnie. Piszą nasi godni redaktorzy,
że tutaj się biją, tam strajkują bez sensu, ludzie umierają...
nic, tylko do grobu się kłaść. No, sytuację ratuje kochane
LO Czackiego - oaza równości, wolności, braterstwa i cnót
wszelakich.
Ale nie miejcie złudzeń! Nie mam zamiaru, chęci
(i po cichu przyznaję - możliwości) wznoszenia CZADKA
na wyższe poziomy intelektualno- duchowe. Pragnę tylko
nadać gazetce charakter bardziej swojski, a przy tym
pewną wartość użytkową.
Tak więc, zapowiadam w kolejnych numerach:
przepisy kulinarne naszych psorów, modę na korytarzach
Liceum, wycieczkę do kultowego „Prasowca”, okolicznej
placówki gastronomicznej, pytania intymne... Odrzucam
kategorycznie wszystkie, ale to WSZYSTKIE tematy
intelektualne i pseudointelektualne, pozostawiając te
dziedziny mędrszym ode mnie.

Po:

A na początek... małe co nieco, czyli Metamorfozy
(nie, to nie ma nic wspólnego z Owidiuszem). Wraz z moją
uroczą asystentką, panną Q., podjęłyśmy się
karkołomnego zadania przekształcenia cichego
Czackiewicza w „lwa salonowego”, jednym słowem ciacho.
Wstrząsającą dokumentację tego eksperymentu
przedstawiam obok.
Pozdrawiam i przypominam: nie całujcie się nigdy
na wietrze!
Dobra Ciocia Tusia (+Zła Ciocia Q)

PS. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
kolejnej edycji „Metamorfoz” proszę o kontakt ciociatusia@gazeta.pl Hop hop!
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Mowa jest srebrem....
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Gdybym miał się spotykać z samymi
uczciwymi ludźmi, miałbym mnóstwo
wolnego czasu.
Aleksander Kwaśniewski, TVN 24, 18.10.2004
Od kiedy jestem prezydentem, lepiej się
oddycha. Powietrze jest czystsze.
George W. Bush podczas debaty telewizyjnej,
18.10.2004
Większego zgniłego jaja to Sojusz Lewicy
Demokratycznej nie mógł sobie podrzucić.
Współczuję.
Marek Borowski, Program I Polskiego Radia,
18.10.2004
Jestem jak piłka na boisku.
Lech Nikolski w liście „Moje stanowisko w mojej
sprawie”, 18.10.2004
Chciałabym założyć rodzinę, mieć dziecko.
No i ewentualnie męża.
Agata Wróbel podczas uroczystości wręczania
premii olimpijskich, 18.10.2004
Są granice kretyństwa w wydawaniu
pozwoleń.
Krzysztof Janik, Fakt, 11.10.2004
Kiedy widzę w telewizji bin Ladena z
kałasznikowem, jestem oczywiście oburzony.
Ale co ja mogę na to poradzić? W końcu
terroryści nie są głupi. Oni także wybrali
najbardziej niezawodną broń.
Michaił Kałasznikow, Die Weltwoche, 20.09.2004
Gdybym się nie rozwiodła, nigdy nie
zostałabym amerykańskim sekretarzem stanu.
Madeleine Albright, NBC, 20.09.2004
Nigdy nie tankowałam.
Barbara Piwnik na przesłuchaniu przed komisją
ds. Orlenu, 20.09.2004
Ostrożnie niosę przed sobą na rękach to
świetliste, kryształowe naczynie, któremu na
imię Białoruś. Niosę je, bojąc się je uronić,
ponieważ jest bardzo delikatne i kruche.
Aleksander Łukaszenka w przemówieniu
telewizyjnym, 15.09.2004
Wybrał: Dzikus

Uczeñ Roku 2004
W tym roku nagrody Ucznia Roku nie przyznano.
Dlaczego? – zapytali niektórzy. Otóż, wyjaśnienie jest proste
– Samorząd nie znalazł osoby, spełniającej wymagane
kryteria. Jakie? Kandydat musi być, między innymi, ogólnie
rozpoznawany przez społeczność Czackiego, odznaczać się
wysoką kulturą osobistą i mieć ponadnormatywny udział w
życiu Szkoły.
Decydenci uznali, że wśród tegorocznych
Absolwentów nikt nie spełnił wszystkich wymogów. Stąd też
brak Ucznia Roku.
Cóż, pozostaje tylko życzyć trzecioklasistom, aby
któryś z nich odznaczył się wyjątkowymi zasługami i aby w
roku 2005 znalazł się człowiek godny wyróżnienia, jakim jest
tytuł Ucznia Roku.
z Samorządem i Dyrekcją rozmawiał śvistak
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