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Wakacje!!!
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z ¿ycia czackiego
wstêpniak
Koniec roku, wszyscy oddychaj¹ z ulg¹ – nareszcie!
Czasem trochê ¿al, ¿e to ju¿, ró¿ne uczucia budz¹ siê
w cz³owieku. Skoro to koniec, to wszêdzie jakieœ
podsumowania, zliczania, zaliczania, dziêkowania,
wrêczania, prezentowania, wznoszenia siê na wy¿yny
w³asnej wspania³oœci, bo kiedyœ przecie¿ trzeba.
W zwi¹zku z tym, my te¿ tak koñcoworocznie, ale
krótko i zwiêŸle, a zatem: przeczytajcie ostatniego
w tym roku „Czadka”, to bêdzie najlepsze
podsumowanie.
Dziêkujemy i ¿yczymy udanych wakacji!
zurlopowani - ata & œvistak

Mi³o, ³zawo, d³ugo?
Co roku to samo. Nadchodzi taki dzieñ w ¿yciu
maturzysty, kiedy musi zwlec siê z ³ó¿ka, przetrzeæ
zapuchniête oczy, wcisn¹æ wygniecion¹, bia³¹ koszulê i
popêdziæ na rozdanie œwiadectw maturalnych, choæ
wola³by pewnie jeszcze pospaæ.
W tym roku, chc¹c wpasowaæ siê w nietypowoœæ
matury, zakoñczenie te¿ by³o nietypowe – po pierwsze
odbywa³o siê w hali sportowej, a nie w ciasnej (ale
w³asnej) sali gimnastycznej. Dziêki temu da³o siê
uzyskaæ wiêcej miejsca dla rodziców i na jedzenie.
Zw³aszcza chyba ten drugi powód przypad³ do gustu
maturzystom. Po drugie: bomba. O bombie wiemy ju¿
wszyscy, choæby dlatego, ¿e nie pozwoli³a ona w pi¹tek
nigdzie dojœæ, ani dojechaæ (chyba, ¿e mieszka siê na
jakimœ g³êbokim Bemowie albo Ursynowie) – na rozdanie
te¿... Jak ka¿dy
sprytny siê domyœli,
impreza zaczê³a siê z
godzinnym
opóŸnieniem, potem
mia³o byæ ju¿ tylko
gorzej (mam na myœli
czas). Kolejny
kataklizm dotkn¹³
Pani¹ Dyrektor, której
w akcji zaginê³y
okulary (na szczêœcie
by³ to tylko
przejœciowy kryzys).
Mo¿na ³atwo
wywnioskowaæ, co
dzia³o siê potem.
Przemówienia,
podziêkowania,
przemówienia i znów podziêkowania, i tak w kó³ko.
Akcenty rozrywkowe – przekazanie sztandaru. Piszê
„rozrywkowe”, ale bynajmniej nie oznacza to mojego
braku szacunku, wrêcz przeciwnie; pragnê podkreœliæ
ogólne zainteresowanie ow¹ brawurow¹ akcj¹,
dowodzon¹ bezb³êdnie, do samego koñca, przez Pana
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Prof. Olecha, a wykonan¹, równie bezb³êdnie, choæ z
pewnymi stratami, przez nowe poczty sztandarowe, pod
przewodnictwem 2b i stary, „przedstawicielski” poczet
maturzystów. 2b wykaza³a siê wielkim zaanga¿owaniem, o
czym mo¿e œwiadczyæ nokaut, jaki zada³o sufitowi drzewce
sztandaru... Potem znów by³y podziêkowania; z tego
podnios³ego nastroju œci¹gnê³o nas na ziemiê og³oszenie
nazwiska zdobywcy tytu³u „ucznia roku”. Tak wiêc, proszê o
fanfary: TADADAADAM!!! Uczniem roku 2004/2005 zosta³...
(chwila napiêcia): PIOTREK „DZIKUS” KULCZYCKI!!! Nie
chwal¹c siê, napiszê tylko, ¿e zas³u¿y³ na to, i ¿e to w koñcu
„nasz cz³owiek”!!! Kiedy emocje nieco opad³y, rozdano parê
innych nagród dla „zas³u¿onych” Szkole, m.in. Ani ¯aczek (w
koñcu to nasz by³y rednacz!), Kubie Legatowi czy Andrzejowi
Pierœcionkowi. Niby wszystko piêknie, ale powoli wszyscy
poczêli spogl¹daæ na zegarki; co by nie mówiæ, siedzieliœmy
ju¿ drug¹ godzinê. Na dok³adkê, uraczono nas prezentacj¹ o
nowej maturze, która, szczerze mówi¹c, nie bardzo wiem, po
co siê odby³a. No có¿, najwyraŸniej by³a konieczna. W
oczekiwaniu na rozdanie œwiadectw, towarzystwo zaczê³o siê
rozbiegaæ w poszukiwaniu lodów, ch³odu i wody. Ostatni¹
godzinê przeznaczono na rozrywkê. A w jej programie:
- Film nakrêcony przez Samorz¹d – bardzo
sympatyczny, tylko czemu taki krótki?
- Program artystyczny klas pierwszych – ju¿ nie tak
sympatyczny, a wrêcz przeciwnie, trochê nudnawy i
miejscami niedopracowany.
- Program artystyczny klas trzecich pod has³em „sami
dla siebie” – bardzo udany, z pomys³em i
wykonaniem przednim (ach, ci „Starsi Panowie”...);
tylko czemu tak póŸno – nikt ju¿ nie mia³ si³y
uwa¿aæ.
W koñcu, kiedy wskazówki zegarków zaczê³y
niebezpiecznie zbli¿aæ siê do czwartej godziny naszej
zabawy, postanowiono rozdaæ
œwiadectwa. Ich oprawê
muzyczn¹, a w³aœciwie
recytatorsk¹, zapewnia³y Pani
Prof. Ziêba i Pani Prof.
Swoboda; czyta³y ró¿ne
ciekawostki o kolejnych
klasach. Znów szkoda, ¿e ich
nikt ju¿ nie s³ucha³... W
otoczeniu pustych krzese³,
jako ostatnia, œwiadectwa
ukoñczenia Szko³y odebra³a
3e i natychmiast popêdzi³a,
razem z innymi klasami,
dawaæ kwiaty, dziêkowaæ i
¿egnaæ siê. Na scenie
pozosta³a grupa akustycznotechnicza, która chyba
postanowi³a w OSiR-ze po
prostu spaæ.
Jaki mora³ z tej bajki? Naprawdê by³o bardzo
sympatycznie, ³za siê w oku krêci na wspomnienie
maturzystów, ale czemu, czemu to wszystko tak d³ugo?! Si³a
tradycji? A mo¿e nie mogliœmy siê rozstaæ?
ata

z ¿ycia czackiego
Ca³y rok szkolny
za nami...
Ma³e przypomnienie...
Koñczy siê rok szkolny… Co tu wiele mówiæ –
dziesiêæ miesiêcy obfituj¹cych w wydarzenia, te mi³e i te
mniej przyjemne. Postara³am siê zrobiæ ma³e
podsumowanie najwa¿niejszych wydarzeñ roku szkolnego
2004/2005. Oczywiœcie wszelkie komentarze i oceny s¹
moj¹ subiektywn¹ opini¹. Tak wiêc oto wynik mojej
podró¿y w g³¹b pamiêci:
WRZESIEÑ
·
Rozpoczêcie roku szkolnego
„Klasycznie”, czyli spotkanie „pod kamieniem”
(tudzie¿ „ko³o fontanny”), przemówienia powitalne,
przedstawienia nowych nauczycieli – wszystko
³adnie, poprawnie, „bez fajerwerków”. Bojê siê tu
pokusiæ o stwierdzenie, ¿e uczniowie byli pe³ni
nadziei i oczekiwañ, co do nowego roku szkolnego.
Nie powiem te¿, ¿e z zapa³em oczekiwaliœmy
rozpoczêcia lekcji, wejœcia z powrotem w codzienny,
szkolny kierat. Nikt nie wygl¹da³ te¿ na specjalnie
za³amanego – zbyt œwie¿e by³o jeszcze
wspomnienie wakacji, poczucie wolnoœci. Jednym
s³owem – ot, ceremonia, jak ka¿da inna.
· Wyjazdy integracyjne klas pierwszych i „po
prostu wyjazdy” (ju¿ dawno zintegrowanych),
pozosta³ych klas.
Dowód na to, ¿e wrzesieñ to jeszcze miesi¹c
„ulgowy”? S³odka iluzja, ¿e wolnoœæ i przywilej „nic nie
robienia” nadal trwa? Metoda na powolne, stopniowe
wdra¿anie siê w codzienne ¿ycie szko³y? Oddech od
ogromu klasówek i sprawdzianów, który spad³ na
uczniów ju¿ w pierwszych dniach wrzeœnia? Có¿, dla
ka¿dego pewnie coœ innego. Tak wiêc, skwitujê to
jednym s³owem: „wyje¿d¿aliœmy!”
PA•DZIERNIK
· Œlubowanie klas pierwszych
Oficjalne przyjêcie piêciu „nowych” klas do grona
Czackiego. Samorz¹d szkolny, z Dzikusem na czele,
¿yczy pierwszoklasistom „pomys³owoœci i kreatywnego
podejœcia”, „Rocznik ’66 was pozdrawia!” – mówi jeden
z absolwentów/rodziców, nastêpnie, dziewczyny z klas
drugich i trzecich wykonuj¹ kilka utworów „czarnej
muzyki religijnej” przy akompaniamencie duetu
skrzypcowego. Jednym s³owem – klasyczna,
tradycyjna gala Œlubowania…w Czackim. :)
· Wybory do Samorz¹du Szkolnego
Szko³a przez kilka dni ¿y³a wyborami do nowego
Samorz¹du. Najpierw wybory w gronie klasy, potem ju¿
„na forum szkolnym” – jedni przygotowywali plakaty,
inni przygotowywali SIÊ do przedwyborczej debaty,
jeszcze inni nie przejmowali siê zbytnio…a szkoda –
bo, jak siê okaza³o, dobre, widoczne plakaty okaza³y
siê podstaw¹ sukcesu nowych „w³adz” w Czackim.
„Dla mnie ma stajla!”, „M³odzie¿ Wszechpolna!” –

krzycza³y „zdjêcia” Marcina Wieczorka (jeszcze-wtedynie-kosula) z królow¹ Anglii i innymi znakomitoœciami.
Tymczasem mniejsze i mniej pomys³owe ulotki sztabu
wyborczego 2a zaprasza³y na „¯abi blog wyborczy”,
gdzie mo¿na by³o zapoznaæ siê z programem Karoliny
„¯aby” Gwiazdowskiej (jeszcze-wtedy-nie-prokonsula).
20 paŸdziernika czackiewicze t³umnie ruszyli do urn.
Wkrótce, w wywiadzie do „Czadka”, Marcin – nowo
wybrany konsul, mówi: „Chcê, aby ca³y Samorz¹d
Szkolny dzia³a³ razem, a nie tylko ogranicza³ siê do
trzech, najbardziej odpowiedzialnych za niego osób”.
LISTOPAD
· Apel z okazji 11 Listopada
Przygotowany przez klasê 2a, z wyczuwaln¹
dawk¹ optymizmu i uœmiechu, ale jednoczeœnie z
zachowaniem, koniecznej w takim dniu, powagi.
GRUDZIEÑ
· Festiwal teatralny i afera „Niektórych gatunków
dziewic”
O Festiwalu mo¿na napisaæ ca³¹ ksi¹¿kê –
najbardziej wyczekiwane wydarzenie roku (no, mo¿e
ex aequo z zakoñczeniem roku szkolnego),
zawieszenie normalnoœci, radosna, twórcza atmostera,
zostawanie w szkole do póŸnych godzin nocnych, brak
czasu na jak¹kolwiek naukê, walka o bilety i karnety,
doœwiadczenie w czasie przedstawieñ braku miejsca
do siedzenia, poruszania siê, braku tlenu do
oddychania i ogl¹dania spektakli w pozycji „w kucki, z
³okciem kolegi w plecach” – kwintesencja ¿ycia w
Czackim przez te kilka dni. Niestety, w tym roku
spontaniczna radoœæ i podniecenie zosta³y zak³ócone,
niemile zm¹cone, przerwane, lekko zag³uszone lub te¿
zupe³nie zdeptane – zale¿y dla kogo. Wykluczenie
sztuki klasy 3c z rywalizacji o Grand Prix, g³oœnym
echem odbi³o siê w naszej Szko³y, rozbudzi³o dyskusjê
na temat tego, w jakim stopniu jest to festiwal
„szkolny”, w jakim ju¿ „artystyczny”, na temat cenzury
tekstów przedstawieñ, na temat tego, co „ju¿
wulgarne”, a co „jeszcze dopuszczalne”. Festiwal, jak
zwykle, zakoñczy³ siê Gal¹, której – mimo usilnych
nawo³ywañ i starañ niektórych osób – nie uda³o siê
skróciæ. Widzowie obejrzeli ze s³abn¹cym
zainteresowaniem prezentacjê wszystkich sekcyjnych
(honory oddajê Acie i jej Sekcji Informacyjnej, którzy z
tego zaszczytu zrezygnowali dla dobra Gali i ludzi na
niej obecnych), a tak¿e wrêczanie poszczególnych
nagród „specjalnych” od ka¿dego z cz³onków jury,
wbrew zapisowi w nowym statucie festiwalu,
mówi¹cym o tym, ¿e nagrody prywatne nie bêd¹
wrêczane podczas Gali (dodam, ¿e z powodu tego
zapisu p.prof. Ziêba nie wrêczy³a s³ynnej „Masakry” –
a szkoda…). Jednak najwiêkszym zgrzytem by³a
odmowa twórcom „Niektórych gatunków dziewic”
mo¿liwoœci wyt³umaczenia siê widowni (decyzjê tê
umotywowano „nieodpowiednim do tego momentem”).
W jakim stopniu to wszystko zepsu³o radoœæ
zdobywcom Grand Prix - 3d - z ich „Pif paf! Jesteœ
trup!” i zdobywcom Ma³ego Grand Prix – Ic z
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„Poskromieniem z³oœnicy”? Nie wiem. Mam nadziejê,
¿e, mimo wszystko, uda³o im siê cieszyæ nagrodami,
na które ciê¿ko zapracowali…
· Wigilia
Wigiliê uczciliœmy „tradycyjnie” – by³y kolêdy i
inne pieœni Bo¿onarodzeniowe, œliczne kartki dla
nauczycieli, do szko³y zawêdrowa³o „Œwiate³ko
pokoju”, potem Wigilia w obrêbie ka¿dej klasy –
op³atek, jedzenie. S¹dzê, ¿e wszêdzie atmosfera by³a
mi³a i prawdziwie „œwi¹teczna”.
· Próbne matury
Maturzyœci zmierzyli siê z namiastk¹ potwora,
przed jakim mieli stan¹æ w kwietniu i maju. Czy nie
taki diabe³ straszny, jak go maluj¹? Trzeba by³o
spytaæ maturzystów – opinie by³y ró¿ne, jednym
posz³o lepiej, innym gorzej. Wiele osób natomiast
zda³o sobie po raz pierwszy
sprawê, ¿e to „naprawdê w
tym roku szkolnym” i
„w³aœciwie ju¿ nie tak
daleko”…
· Kawa w Czackim! Mamy
automat!
Wprawdzie nie jest to
sprawa tak wa¿na, jak te
wy¿ej wymienione, to jednak
moim zdaniem warta
przypomnienia i ponownego
wyra¿enia radoœci. Automat
nie umkn¹³ chyba niczyjej
uwadze. Zw³aszcza, gdy
nadesz³y mrozy, pyszna
kawusia okaza³a siê
prawdziwym
b³ogos³awieñstwem. Gdy
natomiast trzeba by³o „nagle
zachorowaæ”, by zwolniæ siê
z lekcji, prawdziwym
b³ogos³awieñstwem okaza³
siê bulionik…
STYCZEÑ
· Wyjazdy na Sto¿ek i
„Sto¿ekgate”
Wyjazdy na Sto¿ek to tradycja. Tradycja
cudownego, zimowego szaleñstwa na stokach
Sto¿ka. „Nasze” schronisko – oczywiœcie jedyne w
swoim rodzaju, starszym klasom jawi³o siê zawsze
jako zwieñczenie ciê¿kiej, prawie dwugodzinnej
wspinaczki na szczyt góry, w tym roku zamontowano
wyci¹gi krzese³kowe i na szczyt wje¿d¿aliœmy w
komfortowych warunkach. Jednym s³owem – raj!
Prawie tydzieñ, niczym niezm¹conego, szczêœcia…W
tym roku jednak zaczê³o siê doœæ pechowo – sporem
o równouprawnienie snowboardów. Skoñczy³o siê
jeszcze bardziej pechowo – g³oœnej w naszej szkole
afer¹, która zyska³a miano „Sto¿ekgate”. Czy warto
przypominaæ istotê sprawy? W koñcu, druga w tym
roku, niemi³a afera to nie powód do dumy…Tym razem
w grê wchodzi³y takie pojêcia jak „alkohol”, „z³amanie
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regulaminu”, „kara”, „studniówka” – a z reszt¹, czy ktoœ
nie pamiêta? By³ to okres, kiedy bardzo widoczny by³
Samorz¹d Szkolny, który w tym sporze popar³ uczniów
i by³ rzecznikiem ich interesów. Tak naprawdê jedyn¹
spraw¹, w której obie strony sporu siê zgadza³y, by³
fakt, ¿e postawa Samorz¹du by³a wspania³a, ¿e
„pokazali klasê”. Jakie bêd¹ d³ugofalowe skutki
„Sto¿ekgate”? Mo¿e coraz mniej nauczycieli bêdzie
chcia³o jeŸdziæ na Sto¿ki, bêdzie coraz trudniej
„zorganizowaæ opiekê”? A mo¿e tak powa¿nych
skutków nie bêdzie wcale? Pozostaje mieæ tylko
nadziejê, ¿e wiêcej do takich sytuacji nie dojdzie.
· Studniówka
Zazwyczaj jedynie powód do zabawy, do wyjœcia w
niecodziennym stroju, jedyna taka zabawa w ¿yciu…W
tym roku niestety zbyt g³oœny by³ jeszcze oddŸwiêk po
„Sto¿ekgate”, by zabawa
by³a niczym
niezak³ócona. Warto
zauwa¿yæ, ¿e powtórzy³
siê schemat zwi¹zany z
festiwalow¹ afer¹
„Niektórych gatunków
dziewic” – czas, który
powinien wi¹zaæ siê
jedynie z radoœci¹, z
zabaw¹ (wtedy Gala, w
tym przypadku
Studniówka) zosta³
momentami „zepsuty”
przez jakieœ zgrzyty,
k³ótnie, spory. Szkoda…
LUTY
Ferie zimowe
Co tu du¿o mówiæ.
Dwa tygodnie wolne od
szko³y. Pó³metek. Chwila
oddechu.
·

MARZEC
Rekolekcje
Dwa dni
„klasycznych” rekolekcji w koœciele oraz jeden dzieñ
poœwiêcony na warsztaty. Chyba ka¿dy móg³ znaleŸæ
coœ dla siebie. Dyskusja na temat cierpienia, spotkanie
z Antonin¹ Krzysztoñ, warsztaty Gospel, spotkania na
temat Anio³ów, na temat papie¿y, spotkanie z m³odym
ma³¿eñstwem, zajêcia integracyjne, spotkania na temat
instrumentów muzycznych, spotkania pod tytu³em
„Prawo a moralnoœæ”, „Brat naszego Boga” – s³owem –
naprawdê mo¿na by³o rozwin¹æ siê duchowo, pos³uchaæ
czegoœ ciekawego, czegoœ siê dowiedzieæ.
· Expo
Czas zareklamowaæ w³asn¹ szko³ê, zachêciæ do
niej jak najwiêksz¹ iloœæ ludzi. Wykazaæ siê talentem
przekonywania, wymowy, no i donoœnym g³osem. Kto
jest dzielny, kto siê zg³asza? („Ja! Wykrzykn¹³ nasz
kozio³ek!” eeee, nie…to nie to)…
·

z ¿ycia czackiego
KWIECIEÑ
· Dzieñ otwarty
Czêœæ druga akcji pod tytu³em „Powiedz ca³emu
œwiatu jak siê cieszysz, ¿e chodzisz do Czackiego!”
Zamiast tak ju¿ stylowego: „Porzuæcie wszelk¹
nadziejê, którzy tu wchodzicie!”, dwie urocze osóbki
usytuowa³y siê przy wejœciu i ca³y czas wyg³asza³y:
„Witamy w Czackim! Welcome to Czacki! Willkommen
in Czacki! Bien venu a Czacki!”. Trzeba by³o jeszcze
dodaæ: „wszyscy jesteœmy tu normalni!”. Ciekawe,
kogo zachêci³y…
· Umiera Papie¿ Jan Pawe³ II
Czy mogê napisaæ jakiœ do tego komentarz? Czy
mogê powiedzieæ coœ, co jeszcze nie zosta³o
powiedziane? W szkole na œcianach i drzwiach zawis³y
kartki z tekstami Papie¿a, na d³ugiej przerwie w Sali
gimnastycznej odœpiewaliœmy „Barkê”, polska
m³odzie¿ zosta³a mianowana „Pokoleniem JP2” . Ju¿
wkrótce wszystko wróci³o do normalnoœci, tylko jakoœ
tak smutniej…
· Matury ustne
Pierwszy etap istnego maratonu, jakim s¹ matury.
Prezentacje (z bibliografi¹), symulowanie dialogów w
obcych jêzykach, wypowiedzi na podstawie „materia³u
stymuluj¹cego” – czyli matura po raz pierwszy w nowej
ods³onie, jak zwykle pad³o na „eksperymentalny
rocznik’86” (to ich, oprócz nowej matury, spotka³
pierwszy rok dzia³alnoœci trzyletnich liceów, pierwszy
rok dzia³alnoœci gimnazjów, ¿e ju¿ o Czarnobylu nie
wspomnê)…Zaprawieni w bojach – jakoœ prze¿yli.
MAJ
· Matury pisemne
Etap drugi, poziom podstawowy, poziom
rozszerzony – œwiadectwo dojrza³oœci powinno siê
dostawaæ za samo zrozumienie ZASAD tego
egzaminu. Matury trwa³y strasznie d³ugo, brawa dla
tych, którzy prze¿yli – teraz w nagrodê mog¹ sobie
poczekaæ na wyniki.
· Urodziny Papie¿a Jana Paw³a II
Z tej okazji ka¿dy móg³ wylosowaæ sobie ma³¹
karteczkê z fragmentem wypowiedzi Papie¿a i, ów
wylosowany tekst, przyj¹æ sobie za motto, schowaæ do
kieszeni i nosiæ przy sobie lub po prostu zapamiêtaæ…
WKRÓTCE – CZYLI NIE TAK ODLEG£A
PRZYSZ£OŒÆ
·
·
·
·
·

Œpi¹cy Konsul Marcin...
Pamiêtacie artyku³ zamieszczony w poprzednim
numerze „Czadka”, a dotycz¹cy naszego Samorz¹du? Ja
pamiêtam szczególnie, bo, nie doœæ, ¿e go przeczyta³am,
to jeszcze zaczê³am siê zastanawiaæ, co na to nasz
Konsul Marcin... Myœla³am mniej wiêcej tak: tekst,
s³usznie, czy nie – mniejsza o to, stawia Marcinowi
oczywiste zarzuty! Przecie¿ Konsul, który prowadzi³ tak¹
kampaniê wyborcz¹ (pamiêtacie te plakaty…?), który, jak
nam wszystkim wiadomo, ceni sobie swój urz¹d, nie
pozostawi sprawy bez komentarza! I tu moje
rozczarowanie jest najwiêksze... Otó¿ drogi Marcinie! To
by³ apel! (Je¿eli siê mylê, to proszê autora o
sprostowanie). Nie jest na ogó³ celem apelu obra¿anie albo
pomawianie...; to raczej próba podjêcia dyskusji, proœba!
Ty zostawi³eœ j¹ bez najmniejszej odpowiedzi. Moim
skromnym zdaniem, stwierdzenie „bez komentarza”, nie do
koñca znajduje tu swoje uzasadnienie. Widzê dwie
mo¿liwoœci. Pierwsza: artyku³ z poprzedniego wydania
zawiera³ 100% prawdy i Ty, zamiast g³upio siê t³umaczyæ,
wolisz sprawê przemilczeæ... Tylko wtedy gdzie
„przepraszam” dla Twoich wyborców?! Tê opcjê z góry
odrzucam, bo uwa¿am, ¿e potrafi³byœ znaleŸæ lepszy
sposób na rozwi¹zanie takiego problemu ni¿ chowanie
g³owy w piasek.
Mo¿liwoœæ nr 2: Artyku³ tamten, w Twoim przekonaniu,
nie by³ wart, aby go komentowaæ... Rozumiem oczywiœcie,
¿e Konsul swoj¹ dumê ma (i to pewnie niema³¹), i ¿e
wystarczaj¹co du¿o ci¹¿y na nim obowi¹zków, aby
jeszcze poœwiêcaæ czas i np. wyskrobaæ parê zdañ do
„Czackiewiczów”... No tylko to chyba nie têdy droga! Coœ
siê nam, gwoli wyjaœnienia, od Konsula nale¿y! Panie
Marcinie, daj nam chocia¿ poczucie, ¿e wiesz, co robisz...
Nie mnie oceniaæ, czy tekst sprzed miesi¹ca stawia Ci
s³uszne, czy te¿ nies³uszne zarzuty... Ale ju¿ mnie
oceniaæ, czy Twoja postawa zas³uguje na uznanie.
Obecnie, jak ju¿ napisa³am na wstêpie, mocno
rozczarowuje...!
O.

W cieniu nowej
matury
Raport z Mistrzostw Czackiego w pi³kê no¿n¹.

CZERWIEC
Zakoñczenie roku szkolnego
Wyniki matur
Egzaminy na studia (Oj, nie egzaminy,
przepraszam! Testy predyspozycji!)
WAKACJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rozpoczêcie roku szkolnego… (eee… teraz nikt
o tym nie myœli, wiêc nawet nie warto
wspominaæ).

Trzymajcie siê i ¿yczê powodzenia.
Kaœa

W czasie, kiedy Or³y Janasa walczy³y o punkty w
wiosennych bojach, na Estadio da Czacki, Polna Road,
Czackao, czy jak kto woli Old Czacki rozgrywane by³y
mistrzostwa naszej Szko³y w pi³kê no¿n¹. W ostatnim
numerze „Czadka” w tym roku szkolnym, choæ ostatni,
najwa¿niejszy mecz jeszcze przed nami, czas
podsumowaæ tegoroczne mistrzostwa.
Nowa Formu³a
CFPN (Czacka Federacja Pi³ki No¿nej) zmuszona by³a
zmieniæ formu³ê Mistrzostw. W zesz³ym roku grano
systemem turniejowym, w tym roku wprowadzono system
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z ¿ycia czackiego
pucharowy. Decyzja ta spowodowana by³a krótkim II
semestrem trzecich klas oraz brakiem innych terminów.
Bowiem terminy, zale¿a³y w tym roku od nauczycieli wf wedle wymogu, ¿e na ka¿dym meczu musi byæ obecny
wuefista, co da³o gwarancjê legalnoœci rozgrywek, któr¹ nie
do koñca posiada³y Mistrzostwa roku poprzedniego.
System pucharowy spowodowa³ wyeliminowanie meczów
„o pietruszkê”, wzrost zainteresowania meczami, ale
jednoczeœnie mistrzostwa przesz³y jakby „obok”
Czackiego, za szybko (s³aba postawa w jednym meczu
decydowa³a o losie danej klasy w mistrzostwach). Obsada
sêdziowska meczów by³a jednostajna, ograniczy³a siê
g³ównie do Szlachciura i mej osoby, bo w³aœnie nie by³o
meczów „o pietruchê”, które nastêpcy nasi mogliby
sêdziowaæ i siê sprawdzaæ. Dlatego uwa¿am, ¿e w
przysz³ym roku dobrze by³oby wróciæ do formu³y
turniejowej.
Opiekunem mistrzostw, z ramienia Rady
Pedagogicznej, zosta³ profesor Tataj, który szybko znalaz³
wspólny jêzyk z komisarzem-konsulem, Marcinem W., i
Czacki Cup móg³ siê rozpocz¹æ. Udzia³ zapowiedzia³o
wszystkie 15 klas. Najsilniejszych rozstawiono, 3 d
otrzyma³a wolny los (mistrz 2004).
Nêdza 3 a i poligon 2 c
W meczu
inauguracyjnym 3 b, po
nudnym i bezbarwnym
meczu, wygra³a 2:1 z 3 e,
która mimo, i¿ w swoim
sk³adzie mia³a zawsze
reprezentantów Szko³y
(Sobstyl i Szczucki), nigdy,
przez 3 lata, nie osi¹gnê³a
nic godnego zauwa¿enia w
ga³owym czempionacie.
3 a, która w zesz³ym
roku zdoby³a siê na
heroiczny mecz z obecn¹ 2 c
i namiesza³a w grupie, w tym
jedynym meczu by³a t³em dla
pierwszoklasistów z informatycznej. Przegrywaj¹c 3:0 po I
ods³onie, nastêpnie musia³a graæ w os³abieniu, bo za
niesportowe zachowanie (zatrzymanie pi³ki rêk¹ przy
strzale z wolnego) drug¹ ¿ó³t¹ kartkê otrzyma³ Jezierski,
by ostatecznie przegraæ 2:7.
Poligon humanistyczny znaleŸli sobie wojownicy z 2 c,
wygrywaj¹c z 1 b 10:2. 5 brameczek Fedorowicza, 3
Grzesika i 2 Manteuffla sprawi³y, ¿e najm³odsze humany
ju¿ teraz powinny zacz¹æ trenowaæ, by dorównaæ
osi¹gniêciom 3 i 2 b.
W meczu jatek 2 b z 1 c, gdzie w nie za dobrej formie
by³ sêdzia Szlachcic, humaniœci wygrali 2:1, chocia¿
trzeba oddaæ 1 c sprawiedliwoœæ, ¿e ten mecz móg³by siê
zakoñczyæ przeciwnym wynikiem.
Swoje mecze pewnie wygra³y 3 c (2:0 z 1 a), 2 d (4:1 z
1 d) i 2 e (4:0 z 2 a).
Maturalne æwieræfina³y oblane
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Æwieræfina³y by³y rozgrywane podczas matur. I to one
bardziej zaprz¹ta³y myœli kandydatów do podium: 3 d, 3 b i
3 c. I chocia¿ wszystkie te klasy z pewnoœci¹ zwyciê¿y³y
w boju o swoj¹ edukacjê, to o wiele gorzej poszed³ im bój o
szkolne trofeum pi³karskie.
Tylko 3 d dosta³a siê do pó³fina³ów, pokonuj¹c bez
problemów, choæ grzesz¹c skutecznoœci¹, 2 e 4:0
(Skaryszewski 2, Berger, Kleska).
3 b i 3 c (IV i III miejsce poprzednich Mistrzostw) obla³y
pi³karskie matury.
3 b przegra³a na w³asne ¿yczenie z 2 d 2:1. Bo choæ
nie popisa³ siê debiutuj¹cy arbiter Kieszczyñski (2 b), nie
daj¹c czerwonej kartki Stalewskiemu, a 2 d zagra³a
naprawdê wyœmienity mecz (brawo dla Szkie³kowskiego w
bramce), to 3 b przy pierwszej i drugiej bramce posz³a
chyba na ryby. Najpierw nieupilnowany przez Rozenbauma
Stalewski, a potem pokonuj¹cy kana³kiem Dzikusa
Bontemps, oœmieszyli humanistów i III miejsce z roku 2003
pozostanie najwiêkszym osi¹gniêciem humanów z
rocznika 86.
Klasa aferalna – maturalna 3 c - zosta³a odprawiona z
kwitkiem przez 1 e. Do przerwy wierny kibic MU Rafa³
Czapski wyci¹ga³ trzy razy pi³kê z siatki (jak Roy Caroll z
MU w meczu z Chelsea). Po
przerwie graj¹ca w³aœciwie
jedynie Szatyñskim (dwie
bramki, jedna z karnego) 3 c
pozostawi³a po sobie lepsze
wspomnienie, ale i jej
najwiêkszym sukcesem
pozosta³o III miejsce
(Mistrzostwa 2004). 3:2 – do
widzenia lub raczej da
swidanja.
W najciekawszym
æwieræfinale 2 b gra³a z 2 c.
Jak zwykle pomiêdzy tymi
dwoma klasami trzeszcza³y
koœci (Grzesik po tym meczu
mia³ lekkie wstrz¹œnienie
mózgu) i furcza³y s³owa.
W regulaminowym czasie
gry nie pad³a ¿adna bramka, walka w dogrywce równie¿
by³a wyrównana, dopóki Chwia³kowski mierzonym strza³em
nie pokona³ wysuniêtego z bramki…swojego bramkarza.
Zaczê³a siê nieustaj¹ca do koñca dogrywki szar¿a 2 c.
Humany dzielnie siê broni³y. Kilka razy ratowa³ ich
bramkarz Urmañski, a raz sam Konsul, wybijaj¹c g³ówk¹
pi³kê z bramki. W ostatnich minutach nawet Bieñkowski
wyszed³ pod pole karne 2 b, co skoñczy³o siê jeszcze
gorzej, bo de Sage z po³owy boiska ustali³ wynik meczu na
2:0 strzelaj¹c do pustej bramki. I tak to 2 c pozostaje jedn¹
z najlepszych, ale najbardziej pechowych dru¿yn w naszej
Szkole.
Niespodzianka i spodzianka
1 e w finale? Chyba nikt by tego nie obstawi³ na
pocz¹tku turnieju, nawet prof. Lisowska, jej
wychowawczyni. A jednak, po niesamowitej grze w meczu
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pó³fina³owym z 2 d i serii rzutów karnych, które musia³y
rozstrzygn¹æ wynik meczu, 1 e jest pierwsz¹ od 3 lat
klas¹ pierwsz¹ w finale Mistrzostw. Wygl¹da³o to w skrócie
telegraficznym tak:
1 e – 2 d 3:3 (1:2) dogrywka 1:1 (0:0) karne 3:2.
Nie umiem i nie œmiem walczyæ z opisem tego meczu,
jaki umieœci³ na forum gracz 1 e michciu-h, dziel¹c go na
akty, wiêc odsy³am do tego dzie³a (forum-sport-Mistrzostwa
Szko³y- strona 5). W ka¿dym razie: congratulatio, 1 e.
W drugim meczu 3 d wygra³a pewnie z 2 b 4:0. Mecz
by³ jednostronny, a matfizy mia³y o wiele wiêcej okazji, by
podwy¿szyæ wynik. Bramka na 4-0, strzelona przez
Szlachcioora, nie zosta³aby przeze mnie zaliczona, gdyby
nie pomagaj¹cy mi na linii prof. Tataj, który widzia³, ¿e
pad³a. Pi³ka, strzelona z du¿ej odleg³oœci, z ogromn¹
szybkoœci¹ przelecia³a przez bramkê (dziurawa siatka), a
ja nakaza³em grê z pi¹tki, a teraz niczym Wit ¯elazko
przyznajê siê do winy.
„Final chapter of this story” (John Motson,
komentator BBC)
23 czerwca poznamy mistrza 2005. Jakikolwiek bêdzie
wynik, miejmy nadziejê, ¿e mecz przysporzy wszystkim
du¿o emocji. B¹dŸcie 23 na naszym „stadionie”. Dok³adn¹
godzinê CFPN og³osi w tygodniu przedmeczowym.
Pierluigi Dzikuna
23 czerwca 2005 roku, Stadion im. Tadeusza
Czackiego.
FINA£ MISTRZOSTW SZKO£Y 2005
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Sêdziuje: Dzikus (III b)

Targowisko
naci¹ganych zas³ug
i nieobecnych godzin
Co roku, o tej samej porze, gdy ju¿ ostatki
jakiejkolwiek silnej woli trzymaj¹ mnie w szkole (albo i nie),
przychodzi TA lekcja wychowawcza, na której ten ktoœ,
zza nauczycielskiego biurka, ka¿e nam wyj¹æ karteczki i
s³odkim g³osem obwieszcza z³owieszczo: „Teraz
napiszcie, jakie oceny z zachowania chcecie sobie
wystawiæ i dlaczego.” KONIEC. To ponad moje si³y.
Wy³¹czam siê. Mo¿e to trochê od obywatelskiej i
kole¿eñskiej postawy odbiega, ale…
Nie umiem zrozumieæ, dlaczego 18-letni cz³owiek
ma oceniaæ siê w kategorii 6 ocen. Ka¿dy przecie¿ zna
swoj¹ wartoœæ, a przynajmniej tak s¹dzê… Jednak co
innego wartoœæ, a co innego dylemat: dobry / bardzo dobry,
¿eby nie by³o zbyt skromnie, a z drugiej strony nie na
wyrost. Ocena, jak nasze ¿ycie zapewne wspaniale
pokazuje, ocenie nierówna. Nagle przypominamy sobie

wszystkie nasze zas³ugi dla L.O., jakby robienie
czegokolwiek dla innych wymaga³o zap³aty, nagrody w
postaci oceny z zachowania. Œmiechu warte…
Gdyby to jeszcze by³y oceny z zachowania! A tak
naprawdê jest to wyraz „jakiegoœ tam widzimisiê” paru
osób i nauczycieli. I jeszcze na dodatek nie wszystkich!
Nikt, pomimo statutu, nie przestrzega instrukcji
wystawiania ocen z zachowania. Stosunek do nauki?
Buahahah :P Tutaj uk³on w stronê mistrzów kamufla¿u i
innych szkolnych sztuczek. Dzia³alnoœæ w szkole? Jeœli
ktoœ nic nie robi, to co? Jest gorszy? Bo niektórzy czuj¹
siê tak, jakby oceniano ich jako ludzi.
Najgorsza jest ta niezdrowa atmosfera podniecenia
na TEJ lekcji. Rozumiem, dzieciaki w podstawówce, mama
bêdzie dumna, babcia da pieni¹¿ek, zawsze jakaœ
motywacja. Ale u nas, w tej szkole? To jakaœ pomy³ka!
Owszem, ³adnie wygl¹da na œwiadectwie, które jednak i
tak l¹duje na dnie szuflady z wielce potrzebnymi rzeczami
i nic nie znaczy. NIC. Sprzyja tylko ujawnianiu naszych
ukrytych zami³owañ do porównywania, zbytniego
emocjonowania siê, przekrzykiwania w niekonstruktywnych
wypowiedziach, a w najgorszych wypadkach prowadzi do
sadomasochizmu. I to ci¹gle te same osoby… A tak poza
tym, z rêk¹ na sercu, czy ktoœ lubi jak go siê ocenia?
Pozytywnie – ok, ale jak przyjdzie do krytyki, to… Nie
bêdê ju¿ wspomina³a o uk³adach, uk³adzikach, hiperzas³ugach oraz tej naszej strasznej frekwencji.
Wiem, cokolwiek napiszê, nic siê nie zmieni. Za rok
(nie, ju¿ za pó³!) powtórzy siê znienawidzony rytua³. Ale i
wtedy zrobiê to samo. Stopniom z zachowania mówimy
NIE! Nauczyciele bêd¹ mieli mniej bezsensownej roboty.
Zatem, niech ktoœ opanuje MENiS (Szucha niedaleko) i do
roboty!!! Wtedy sama wystawiê mu wzorowe – za pierwszy
dobry krok w reformie szkolnictwa.
Nadzieja
P.S. Tekst powsta³ na podstawie wieloletnich
obserwacji autorki, nie tylko tu i teraz…

B³ogos³awcie Pana,
mokre ludy ziemi.
Chwalcie Go
i wys³awiajcie
wœród d¿d¿u.
I wszystko jasne… Temat artyku³u o tak wdziêcznym
tytule mo¿e byæ tylko jeden: LEDNICA 2005. Niesamowite
wydarzenie, w którym uczestnicz¹ coraz wiêksze rzesze
m³odych ludzi. Wielkie œwiêto radosnej wiary. Wzruszaj¹cy
moment zadziwienia, ¿e s¹ na Ziemi rzeczy, o jakich nie
œni³o siê naszym filozofom.
Ten wspania³y, chrzeœcijañski happening odby³ siê w
nocy z 4 na 5 czerwca, ju¿ po raz dziewi¹ty. Tym razem w
strugach ulewnego deszczu… A mimo to, za rok, nad
Jezioro Lednickie, znowu nadci¹gn¹ t³umy. Fenomen wrêcz
niespotykany! Co mo¿e mieæ tak¹ si³ê przyci¹gania, ¿eby
200 tys. osób sk³oniæ do wstania bladym œwitem, odbycia
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wielokilometrowej podró¿y oraz kilkugodzinnego
oczekiwania w k³êbach kurzu?
Na pocz¹tku trzeba wstaæ. Godzina bywa ró¿na, bo
ka¿dy mieszka w innym mieœcie. Niektórzy wyruszyli na
Spotkanie Lednickie o 5:00, 6:00 rano, ale z pewnoœci¹
byli i tacy, którzy jechali ca³¹ noc, by w sobotnie
popo³udnie stan¹æ pod Ryb¹.
Potem, przez godzinê trzeba iœæ z ca³ym
ekwipunkiem. Autokary nie doje¿d¿aj¹ na same pola
lednickie. W zale¿noœci od otrzymanego „przydzia³u na
parking” idzie siê wraz z kilkutysiêcznym t³umem 3-5 km.
W koñcu naszym oczom ukazuje siê upragniony widok:
najpierw brama-Ryba, potem Œwi¹tynia Chrztu Polski, na
koñcu trzy wysokie krzy¿e – jesteœmy na polach.
Nastêpnie mo¿na siê policzyæ. Pierwsze wra¿enie
jest zaskakuj¹ce – wszêdzie ludzie. Niesamowite morze
ludzi! Odnajdujemy kawa³ek trawki, rozk³adamy karimatê i
czekamy… o 15:00 œpiewana Koronka do Mi³osierdzia
Bo¿ego, potem próba œpiewów i tañców, powitania i
gromkie brawa dla sprawcy ca³ego zamieszania – o. Jana
Góry. O 17:00 zaczyna siê dziaæ to, na co wszyscy
czekaj¹.
Na pocz¹tku, jak zawsze, wprowadzenie relikwii œw.
Wojciecha i ikony Czarnej Madonny. Potem spektakl
poetycki o dziejach Polski, po³¹czony z wprowadzeniem
na pola olbrzymiej rzeŸby Chrystusa Frasobliwego oraz
odnowieniem przyrzeczeñ chrzcielnych. Po 20:00
rozpoczyna siê Eucharystia koncelebrowana przez
kilkuset, jeœli nie kilka tysiêcy, kap³anów. Niesamowita
procesja wejœcia z pochodniami, która trwa i trwa…
O tej porze ju¿ wszyscy byli przemoczeni, bo
zd¹¿y³o popadaæ dwa razy, ale tu¿ przed Msz¹ Œwiêt¹
niebo siê wypogodzi³o. Nast¹pi³ wspania³y zachód s³oñca,
a nad ogonem Ryby pojawi³a siê têcza. Podobno
przypadek to w³aœnie to, co przypada od Pana Boga…
W czasie Eucharystii, podczas transmisji
telewizyjnej, zosta³o odczytane przes³anie papie¿a
Benedykta XVI do zgromadzonych na polach lednickich
oraz po raz kolejny zabrzmia³a pieœñ do s³ów Jana Paw³a
II: Szuka³em Was, teraz Wy do mnie przychodzicie…
S³owa „naszego” papie¿a jeszcze kilkakrotnie zabrzmia³y
podczas tegorocznego spotkania. Szczególnie wyraŸnie
podczas nabo¿eñstwa przyjêcia Testamentu Ojca
Œwiêtego. Lednica, która zawdziêcza swoje istnienie
Janowi Paw³owi II, wci¹¿ pamiêta.
Tamtej nocy wiele siê dzia³o. Kamienie, które zwykle
rzucamy w stronê tych, którzy wyrz¹dzili nam krzywdê,
wype³ni³y Drogê III Tysi¹clecia – nawê g³ówn¹ lednickiej
katedry pod rozgwie¿d¿onym niebem. Mi³oœci¹
obdarzaliœmy wszystkich dooko³a, w symbolicznym geœcie
dzielenia siê piernikowymi sercami. Zostaliœmy
namaszczeni olejem jerozolimskim, by iœæ i rozsiewaæ woñ
Chrystusa. Jednak najwa¿niejsze, co dokonuje siê na
spotkaniach lednickich, to w³aœnie spotkanie, spotkanie z
TWOIM Bogiem: w Komunii œw., we wspania³ym milczeniu
podczas adoracji, w wolnej decyzji wyboru Chrystusa na
SWOJEGO Pana i Zbawiciela, któr¹ dope³nia przejœcie
przez bramê – Rybê, symbol Jezusa (Pierwsze litery
greckiego zdania „Jezus Chrystus Boga Syn, Zbawiciel”
tworz¹ wyraz „Ichthys”, co znaczy „Ryba”).
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Byæ mo¿e to wszystko nie wygl¹da zbyt atrakcyjnie.
Mo¿e komuœ zapachnia³o kiczem. Z pewnoœci¹ wyprawa
nad Jezioro Lednickie wymaga wysi³ku i poœwiêcenia. S¹
jednak rzeczy, których nie mo¿na zobaczyæ nigdzie
indziej; s¹ rzeczy, które tam ³atwiej zrozumieæ; s¹
wspaniali ludzie, których tam mo¿na spotkaæ; s¹ trudne
pytania, na które czasem mo¿na znaleŸæ prost¹
odpowiedŸ; s¹ decyzje, których nie wypada odk³adaæ na
póŸniej i jeœli wstyd samemu, to trzeba znaleŸæ 200 tys.
ludzi, którzy podejm¹ je razem z nami. Dobrze mieæ
miejsce, w którym mo¿na powiedzieæ raz do roku, w
œrodku nocy: „A myœmy poznali i uwierzyli, ¿e Ty jesteœ
Chrystus Boga Syn - Zbawiciel”, a to nie zabrzmi g³upio.
No, to kto siê wybiera za rok?
Herbatka

SIN CITY
W Mieœcie Grzechu
mo¿esz znaleŸæ wszystko...
W szczególnoœci grzechy –
plugawe, krwawe wystêpki
czynione z pe³n¹
premedytacj¹, które nie maj¹
w sobie absolutnie nic
ludzkiego. Pozostaje ju¿ tylko
czerwieñ krwi, ¿ó³æ zazdroœci
i szaroœæ codziennej
egzystencji. Tylko czasami,
przez mg³ê nienawiœci,
przebija siê b³êkit oczu
zagubionej duszy...
Wyobra¿acie sobie takie ¿ycie? Ja nawet o czymœ
takim nie myœla³em, dopóki nie zobaczy³em nowego
obrazu Roberta Rodrigueza wspomaganego pomys³ami
mistrza oryginalnoœci, Quentina Tarantino. Co wiêcej,
s³owo „obraz”, nie jest tu typowym recenzenckim
nadu¿yciem! O nie – „Sin City” jest arcydzie³em konwencji!
Ca³oœæ utrzymana w ponurej szaroœci, sporadycznie
podkreœlanej szkar³atem kobiecych ust. Zabieg robi wprost
niesamowite wra¿enie – w szczególnoœci w scenach,
w których dominuje deszcz lub... krew.
Nie wiem, jak koszmarne trzeba mieæ sny, by nakrêciæ
taki film. Mo¿e to wina Franka Millera – autora scenariusza
do filmu i zarazem komiksu, od którego siê wszystko
zaczê³o. Komiksowoœæ „Miasta Grzechu” jest widoczna
przez ca³y czas, co wiêcej, to zdecydowanie najlepsza
adaptacja rysowanych paneli, jaka dot¹d ukaza³a siê na
kinematograficznym rynku. Pierwsza czêœæ sagi
(w przygotowaniu s¹ ju¿ kolejne dwie) sk³ada siê z trzech
epizodów, powi¹zanych ze sob¹ bohaterami w doœæ luŸny
sposób. Wszystko rozbija siê o „dom cechowy” kurtyzan,
znajduj¹cy siê w najgorszej czêœci metropolii – na Starym
Mieœcie. Jej cz³onkinie maj¹ problemy ze wszystkimi
mo¿liwymi organizacjami, zarówno tymi legalnymi, jak i
nie. Co niedziwne, równie¿ duchowieñstwo chce
ograniczyæ ich wp³ywy – tyle, ¿e wykorzystywane metody

z g³owy
mo¿na prêdzej porównaæ do inkwizycji, ni¿ pokojowych
misji.
Niestety, jak ju¿ wspomnia³em, g³ówni bohaterowie
zmieniaj¹ siê wraz z epizodami i, choæ niektóre postaci siê
powtarzaj¹, nie mo¿na tu mówiæ o jakiejkolwiek
chronologicznej, b¹dŸ artystycznej, ci¹g³oœci. Niemniej
jednak ka¿da czêœæ wystarcza, by doceniæ umiejêtnoœci
aktorskiej plejady. Wszyscy zagrali niemal perfekcyjnie!
Kreacje Alterego Benicio Del Toro (Jackie Boy), czy te¿
Mikey’a Rourke (Marv), zapadaj¹ g³êboko w pamiêæ. W
szczególnoœci pierwszy, z wymienionych przeze mnie
aktorów, da³ wspania³y pokaz. Przebi³ wszystkie, znane mi
wczeœniej jego role - do teraz widzê przed sob¹ jego
demoniczne oczy!

3. Zamiast shoppingu, na który nie ma pieniêdzy,
proponujê para-shopping – idziemy sobie do sklepu
(najlepiej du¿ego), przymierzamy mnóstwo rzeczy,
zw³aszcza takich, jakich byœmy sobie nie kupili z braku
pieniêdzy/nie mieli odwagi sobie kupiæ etc. – razem z
przyjació³kami oceniamy w³asne odbicie w lustrze i tym
sposobem zaspokajamy, choæ czêœciowo, potrzebê
shoppingu.

Gdy do wspomnianych elementów dodamy genialn¹
muzykê (osob¹ odpowiedzialn¹ za soundtrack jest sam
twórca oprawy audio do „Pasji” – John Debney) i
niecodzienne efekty specjalne, otrzymamy g³ówny atut
„Sin City” – klimat! Wizualne fajerwerki przyprawiaj¹ widza
o szybsze bicie serca, zw³aszcza, gdy podziwiamy poœcigi
samochodowe. Takich nie mieliœmy okazji ogl¹daæ w
¿adnym jeszcze filmie.
Niestety, zawsze s¹ dwie strony medalu i nie inaczej
jest w tej sytuacji. Kiedy próbujemy przebiæ siê przez
klimatyczn¹ otoczkê, mo¿emy z³amaæ kark, bo okazuje
siê, ¿e trafiamy na mieliznê. Film Rodrigueza nie ma do
przekazania absolutnie nic i mo¿e to zostaæ uznane za
zarzut, jednak z drugiej strony, to ekranizacja komiksu,
g³êbokiej filozofii ¿yciowej nam nikt nie obiecywa³, wiêc i
zawodu nie ma. Niemniej, powinno siê choæ raz wejœæ na
ulice Miasta Grzechu, by sprawdziæ, czy przetrwamy...
KoZa

Lato w mieœcie,
czyli anty-porady
Bez zbêdnych, zbyt d³ugich wstêpów, oznajmiê, ¿e z
okazji zbli¿aj¹cych siê wakacji, podrzucam garœæ
pomys³ów, w wiêkszoœci bezu¿ytecznych, maj¹cych
usprawniæ funkcjonowanie jednostki w mieœcie.
1. Jeœli nie wyje¿d¿asz na wakacje, nie oznacza to, ¿e
masz siê nie bawiæ, nie imprezowaæ etc. Zdecydowanie
taniej od clubbingu wyjdzie, coraz modniejszy, homing,
zw³aszcza, gdy jedzenie/picie zdobêdzie siê na zasadzie
sk³adkingu oraz poprosi siê przyjació³, ¿eby po
zakoñczeniu imprezy wziêli udzia³ w grupowym
sprz¹taningu.
2. Rada dla dziewczyn – nie ma co kupowaæ
jakichkolwiek kosmetyków, zw³aszcza przed imprez¹! W
du¿ych sklepach kosmetycznych wykonamy makija¿ za
darmo, najlepszymi kosmetykami. Grzechem by³oby nie
skorzystaæ z tych wszystkich „testerów”, zw³aszcza, ¿e
dooko³a lusterka le¿¹ grzecznie waciki i darmowe mleczka
do demakija¿u.

4. Warto te¿ zadbaæ o rozwój umys³owy, zamiast
wydawaæ pieni¹dze na teatr, mo¿na zaimprowizowaæ coœ
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samemu albo recytowaæ z przyjació³mi du¿e fragmenty np.
z „Romea i Julii”, stoj¹c gdzieœ w centrum (np. pod
Rotund¹) – warto wówczas skombinowaæ te¿ stroje z
epoki. Mo¿na zbudowaæ sobie ma³e podwy¿szenie z cegie³
i udawaæ Kordiana skacz¹cego z Mont Blanc, mo¿na wiele
innych rzeczy – publicznoœæ gwarantowana. Sama
widzia³am ludzi, którzy w ramach jakiejœ reklamy grali pod
rotund¹ w kosza (mieli prawdziwy kosz na plastikowym
stela¿u) – wydaje mi siê, ¿e œwietnie siê bawili.
5. Nale¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e w mieœcie te¿ mo¿na
przebywaæ na ³onie przyrody. Wybieramy jeden z fajnych
warszawskich parków – np. £azienki, Skaryszewski
(Praga), czy choæby Pola Mokotowskie i razem z
przyjació³mi wyczyniamy g³upie i mniej g³upie rzeczy,
dajmy na to, polewanie siê wod¹ jak w œmigus-dyngus,
zawody w turlaniu siê po trawie, czy nawet zwyk³e,
banalne pikniki (to wszystko mo¿e byæ bardzo trudne w
£azienkach, gdzie choæby stanie na trawniku jest
zabronione, ale wiem z w³asnego doœwiadczenia, ¿e
mo¿na piknikowaæ…w alejkach. Za to, wszystkie te
czynnoœci, co te¿ wiem z w³asnego doœwiadczenia, bêd¹
mo¿liwe w Parku Skaryszewskim (informacja turystyczna:
znajduje siê on blisko ronda Waszyngtona).
6. Mo¿na, oczywiœcie, w ramach rozrywki, chodziæ do
kina – ale czy nie lepiej po¿yczyæ od kogoœ kamerê i
nakrêciæ w³asny film?
7. Kiedy odczuwasz nudê, zatrudnij siê do pracy przy
archiwizacji pobliskiej biblioteki. Kilka dni i wszystko inne
zacznie wydawaæ siê szalenie interesuj¹ce!
8. Hardcore’owcy, szpanerzy, nudziarze, masochiœci,
kujony i oryginalni mog¹ sobie przerobiæ wszystkie
podrêczniki do nastêpnej klasy… Jeœli tylko maj¹ ochotê…
W sumie, jeœli pomyœl¹ przedsiêbiorczo, to dwa miesi¹ce
intensywnej pracy odp³ac¹ siê zupe³nym luzem w czasie
roku szkolnego – czyli przez dziesiêæ miesiêcy.
Spróbujcie, a potem mi powiecie, czy siê op³aca³o.
9. A w ogóle to róbcie, co Wam tylko przyjdzie do
g³owy! Wa¿ne, ¿eby wykazaæ siê inwencj¹ i
kreatywnoœci¹. Mi³ej zabawy!
Kaœa

Pani Profesor Braœ, która mówi³a, ¿e kiedyœ byli tacy
ludzie jak Pi³sudski, Sikorski etc.
Gdy jeden z tych, co ukradli ksiê¿yc zostawa³ w
Warszawie prezydentem, a w Radzie Miasta mia³a rz¹dziæ
koalicja PiS i PO, tzw. Popis, wielu wierzy³o, ¿e Kaczyñski
zrealizuje choæ czêœæ swych przedwyborczych obietnic,
tak oczekiwanych przez wiêkszoœæ Warszawiaków; ¿e w
Warszawie bêdzie bezpiecznie, ¿e ograniczy siê
administracjê, ¿e bêdzie czyœciej, przejrzyœciej. Nic z
tego! PiS odrzuci³ w Warszawie PO i nawi¹za³ koalicjê z
faszystowsk¹ parti¹ polski, czyli LPR (proszê wybaczyæ,
piszê, co myœlê). Zaowocowa³o to n.p. finansowaniem
przez Miasto St. Warszawê ulotek
anty-antykoncepcyjnych, skandalicznymi naciskami na
apteki, by nie sprzedawa³y pigu³ek dla dziewczyn i
naciskami na szpitale, by nie wykonywaæ aborcji, gdy
zagro¿one jest ¿ycie matki, co oznacza naruszenie ustawy
o aborcji (¿eby nie by³o: aborcji nie popieram). Przy okazji
pozdro dla goœcia, który to robi³, Pana Wierzejskiego (jak
siê Panu kompromituje Polskê w Brukseli?)

Dzikie gadanie
Muszê iœæ na patrol…

„Spieprzaj, dziadu!”, L. Kaczyñski,
pan na Warszawce

Szeryf Kaczuszka
i jego zabawki
Zawsze, kiedy widzê w telewizji Lecha
Kaczyñskiego ogarnia mnie wzruszenie, chocia¿
generalnie jestem cz³owiekiem, który rzadko siê wzrusza.
Wzruszenie to ogarnia mnie z dwóch powodów: po
pierwsze, bo wzbiera we mnie bezsilnoœæ, gdy myœlê, ¿e
jesteœmy skazani w Lechistanie na rz¹dy takich ludzi
(i doprawdy nie wiem, czy woleæ by³ych towarzyszy, czy
tych „nowych”); po drugie, bo têskniê do opowieœci z lekcji
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Wracaj¹c do obietnic, to mówi¹c krótko:
bezpieczeñstwa nie ma, chocia¿ czujemy siê jak w
pañstwie policyjnym; w ramach rutynowych dzia³añ
prewencyjnych policja spisuje za: przejœcie w
niewyznaczonym do tego miejscu, siedzenie na ³awkach i,
za grzech najwiêkszy, gadanie na w³asnej klatce.
Administracja zamiast skurczyæ, rozros³a siê.
Wymiana kadr jest wymian¹ wg przynale¿noœci partyjnej
(polecia³a nawet pani skarbnik, która jako ekspert, by³a
szanowana przez wszystkie poprzednie w³adze).
Czyœciej nie jest, za to nie raz by³o brudniej i
„nieprzejezdniej”. Pamiêtacie jak Kaczorek posadzi³
jakiegoœ goœcia z Instytutu Meteorologii, który powiedzia³:
„œniegu w tym roku nie bêdzie”? Kaczyñski: „I tu mamy
oszczêdnoœci, nie planujemy wydatków na odœnie¿anie”.

z g³owy
Zima, œnieg: „A, posypiê sobie w Wawie!”. MPO: „Nie
odœnie¿amy, bo nikt nam nie zap³aci³”. Mo¿na okwaczeæ,
jak mawia³ Kaczor Donald.
Nie bêdê wspomina³ o ostatnim skandalicznym
zakazie parady równoœci (sojusz z LPR!), ci¹gle nie
mog¹cym siê wybudowaæ nowym stadionie Legii,
skandalicznie (ze wzglêdu na aspekt prawny) rozwi¹zanej
umowie z Waparkiem (teraz ka¿dy 10 razy zastanawia siê,
czy podpisaæ umowê z Kaczyñskim), czy niektórych
demagogicznych wyst¹pieniach. Powiem tylko o tym, co
dotknê³o mnie bezpoœrednio: skandaliczne podejœcie policji
do m³odzie¿y, jako do potencjalnych bandytów,
socjalistyczne podejœcie do szkó³ (dawaæ tyle samo kasy i
dobrym i z³ym szko³om: niech Bry³a ma tyle, co Czacki, a
co) i ogólne uznawanie, ¿e m³odzi ludzie to mo¿e i s¹ fajni,
ale rz¹dziæ maj¹ starzy.
Nie wiem, jak bêdzie, ale jak tak (kwak) bêdzie, to
za rad¹ bohatera tego d³ugiego felietonu, (który dziêki
wpadkom szeryfa, móg³by byæ 10 razy d³u¿szy), spieprzê
st¹d.
Dzikus

Turbo

przeciwnoœci brali z bani
tzn. ³amali je g³ow¹
myœl¹ bystr¹ i now¹
wielu grywa³o w pi³kê i szachy

Dzikus

bawi³o siê po pachy
by³y k³ótnie by³y prztyczki
wojenki i potyczki
ale zapominamy, usuwamy

Turbo

walimy w tamtamy
by wszystkim obwieœciæ
ró¿ne treœci naszej pieœni
o 27 LO

Dzikus

gdzie nie tylko kryszta³ i szk³o
ale te¿ pot i ³zy realne
widziane namacalne
jak wszêdzie lecz inaczej

Turbo

no raczej raczej
bywa³o ró¿nie bardzo
ale wspomnieniami ludzie nie gardz¹
bo s¹ to wspomnienia

Dzikus

nie do zapomnienia
jakie by nie by³y nie zapominamy
i tylko fizycznie budê opuszczamy
i choæ fristajl ten koñczymy

Turbo

m³odym pokoleniom ¿yczymy
by nie by³o im od nas gorzej
by nie wymknêli siê opatrznoœci Bo¿ej
by za rok szli z nami krok w krok

Dzikus

ku œwiat³oœci, nie tam, gdzie mrok

ABSOLWENCKA
KSIÊGA FRISTAJLI
DZIKUSA
I TURBO JACKA
Fristajl 1.

BYE, BYE CZACKI
Dzikus

¿ycie nie jest utworem, piêkn¹ bajk¹
ani pachn¹c¹ niezapominajk¹
wiêc trzeba siê go uczyæ

Turbo

by potem portfel tuczyæ
¿ycie to twarda szko³a
nie ka¿dy jej podo³a
przegra³ je nie jeden
lecz nie ten co skoñczy³ LO 27
gdzie wiedzy pozna³ moc

Dzikus

gdzie spêdzi³ te¿ niejedn¹ noc
w czasie festynów teatralnych
pieœni na czeœæ ludzi pochwalnych
ludzi m³odych, którzy jak wybrani
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na dobry koniec
Mowa jest srebrem...
Nie mam absolutnie ¿adnych kwalifikacji wró¿ki.
Zyta Gilowska, niezrzeszona, Program III
Polskiego Radia, 30.06.2004

Mêczy mnie ci¹g³e odpowiadanie na pytanie, czy
wygram jakiœ wyœcig w tym sezonie. Je¿eli jeszcze raz
ktoœ mi je zada, to niech uwa¿a, gdzie i kiedy
przechodzi na pasach.
Michael Schumacher, kierowca Formu³y 1, ESPN,
06.06.2005

Pe³ni¹c mój urz¹d, jest siê skazanym na
wyrz¹dzanie krzywdy.
Leon Kieres, prezes IPN, Tygodnik Powszechny,
31.05.2005

Nie bra³em siê za chirurgiê, bo bym nie tê nogê
obci¹³.
Lech Wa³êsa, by³y prezydent RP, Program I
Polskiego Radia, 31.05.2005

Ukraina zasiad³a za kierownic¹ samochodu, a NATO
pomo¿e jej zatankowaæ.
Jaap de Hoop Scheffer, sekretarz generalny
NATO, Kommersant, 31.05.2005
Takie instytucje, jak Rada Europy, mo¿na porównaæ
do jazdy na rowerze, to znaczy, ¿e je¿eli pan nie bêdzie
naciska³ na peda³y i rower nie bêdzie w ruchu, to,
oczywiœcie, jest bardzo trudno utrzymaæ siê w pozycji
bezpiecznej.
Adam Daniel Rotfeld, szef MSZ, Program I
Polskiego Radia, 23.05.2005

Nie s¹dzê, ¿eby przeznaczenie mnie wybra³o do
rz¹dzenia. Po prostu mi siê uda³o. Si³a, jak¹ mam,
pochodzi z nawadniania plantacji cytrusów, orania winnic
i strze¿enia pól melonów w nocy.
Ariel Szaron, premier Izraela, Time, 23.05.2005
Jak jeŸdzi³em w czasie kampanii wyborczej, to
stara³em siê tankowaæ na stacjach BP, a nie Orlenu,
¿eby pan Wassermann, czy jemu podobni, nie wezwali
mnie i nie kazali t³umaczyæ siê, dlaczego korzystam z
Orlenu.
Jerzy Szmajdziñski, szef MON, Radio ZET,

Texty nauczycieli
Uwaga! Uwaga!
Reaktywujemy w Czadku dzia³ z tekstami naszych
kochanych Pegagogów.
Prosimy wszystkich, bed¹cych w posiadaniu
takowych, o przesy³anie b³yskotliwych wypowiedzi
Nauczycieli na adres czadek@czacki.edu.pl.
„Bardzo was proszê - b¹dŸcie grzeczni” –
prof. Lisowska
„A to jest pora¿ka, która wcale nie musi byæ
pora¿k¹, bo jak pada grad, to nie jest pora¿ka” –
prof. Szczepañska
„Mieliœcie coœ zrobiæ, czego z pewnoœci¹ nikt
nie zrobi³” – prof. Pohorecki
„Nie wszêdzie mia³y miejsce te same
wydarzenia, co wszêdzie” – prof. Poniewierka
„Czy jest ktoœ, kogo w ogóle nie ma?” – prof.
Makuch
„¯eromski umrze w pó³tora roku po napisaniu
Przedwioœnia i, jakby, dalej go ju¿ nie bêdzie” –
prof. Ziêba
prof. Koszycka: -Zadanie ma byæ kszta³c¹ce,
wiêc uœwiadomcie to sobie, panowie i panie...
Uczeñ: -...i reszta te¿.
spisa³: œvistak

16.05.2005

Miêdzy mn¹ a pos³em Giertychem jest odleg³oœæ jak
z ziemi do ksiê¿yca razy piêtnaœcie. We wszystkim.
Andrzej Celiñski, pose³ SDPL, Radio ZET,
16.05.2005

Wszystko, co robiê, jest inspirowane przez dzieci.
Lubiê ich niewinnoœæ, ich czystoœæ. Widzê Boga w ich
spojrzeniu.
Michael Jackson, piosenkarz, CNN, 03.02.2003
Komunikujê siê ze œwiatem g³ównie przez radio.
Krzysztof Janik, pose³ SLD, Radio PIN, 09.05.2005
Chcemy, by zmiana, która wisi w powietrzu, mia³a
twarz Donalda Tuska.
Jan Maria Rokita, pose³ PO, na konwencji
wyborczej, 09.05.2005

Patrz¹c na twarze pos³ów i pos³anek SLD, widaæ
wielk¹ ulgê, ¿e jednak jeszcze kilka miesiêcy bêd¹ w
Sejmie.
Donald Tusk, przewodnicz¹cy PO, Program I
Polskiego Radia, 09.05.2005
Wybra³: Dzikus
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