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Od KoZy słów kilka 
 

Witam Was w marcowym 
wydaniu Czadka! Na wstępie 
chcę usprawiedliwić brak 
numeru lutowego – był on 
spowodowany brakiem 
wystarczającej ilości 
materiału. Staramy się to 
jednak nadrobić w tym 
miesiącu, dając Wam 
kompilację tekstów, 
dotyczących wszystkich 
ważnych wydarzeń, które 
miały miejsce w Czackim od 

końca ferii zimowych. 
By jednak absolutnie nic nie zostało pominięte, 

wspomnę jeszcze o zawodach siatki, które odbywają 
się od ponad miesiąca, w każdą sobotę. Aktualnie 
kończone są rozgrywki grupowe klas pierwszych i 
drugich, a większość klas trzecich jeszcze czeka na 
rozgrywki (w tym przypadku utrudnienia są zapewne 
spowodowane przygotowaniami do matury). W 
zawodach biorą udział prawie wszystkie roczniki i 
profile – jedynie IIa nie wystawiła swojej reprezentacji. 

Na stronie Czackiego możecie też już przeczytać 
aktualny skład grup do turnieju ogólnoszkolnego w piłkę 
nożną, który zacznie się zapewne, gdy śniegi na 
naszym boisku trochę stopnieją. Nie pozostaje nam nic 
innego, jak tylko cierpliwie czekać. 

Wracając do zawartości aktualnego numeru: 
znajdziecie w nim między innymi cztery wywiady z 
naszymi nauczycielami (związane jeszcze z tematem 
Walentynek) oraz tradycyjny zbiór felietonów około-
szkolnych. Nie obyło się też, rzecz jasna, bez dwóch 
recenzji – tym razem na warsztat wzięliśmy operę 
„Aida” i głośny film Anga Lee „Tajemnica Brokeback 
Mountain” – obydwa te dzieła są na pewno warte 
obejrzenia. Nie umknęły nam też takie akcje, jak Chucko-
mania. Na deser zostawiliśmy potężny felieton Rafała 
Lorenta, dotyczący sytuacji politycznej w naszym kraju. 

Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam 
miłej lektury i bezbolesnego dotrwania do świąt 
Wielkanocy! 

 
KoZa 

 
 

Expo 2006 
 
Właśnie zakończyła się piąta edycja corocznego 

Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego 
"Perspektywy", organizowanego w centrum Expo. Przez 
trzy dni, od 2 do 4 marca, w godzinach 9:00–17:00 na 
zainteresowanych czekały rzetelne informacje na temat 
liceów i techników, a także szkół językowych, 

wydawnictw edukacyjnych i wyższych uczelni. 
Wszystko bezpłatnie. 

W odrębnej sali, przeznaczonej dla szkół 
ponadgimnazjalnych, wystawiało się również nasze 
Liceum. Kto przechodził obok stoiska nr 17, nie 
zobaczył napisu: „XXVII Liceum Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Czackiego”, według ogólnie panującego 
modelu, tylko dziesiątki poprzyklejanych „gdzie się dało” 
kartek z wszystko mówiącym słowem „CZACKI”... Żeby 
było oryginalnie. W naszym kąciku, ozdabianym rękami 
uczniów, znalazły się nagrody i zdjęcia z kolejnych FT, 
kroniki szkolne, zabawne fotografie nauczycieli oraz 
ogromny rysunek Patrona Szkoły, po mistrzowsku 
wykonany przez jedną z uczennic. Wartę na stoisku 
pełniło w jednym czasie co najmniej 10 Czackiewiczów, 
po 2 z każdego profilu. Ich zadaniem było opowiedzieć 
przestraszonym gimnazjalistom o Czackim (oczywiście, 
prawdę, całą prawdę i tylko prawdę!) oraz odpowiadać 
na pytania... 

Targi były wspaniałą okazją dla osób, kończących 
gimnazjum, do zdobycia informacji z pierwszej ręki - 
takich, których nie drukuje się w informatorach i nie 
umieszcza w internecie. Dlaczego większość z nich nie 
skorzystała z tej możliwości, nie spytała o atmosferę, 
nauczycieli, wady i zalety szkoły - tego nie rozumiem. 
Każdego interesowały progi punktowe i chyba nic 
więcej... Może to dlatego, że jest jeszcze stosunkowo 
wcześnie i niewiele osób podchodzi trzeźwo do 
konieczności podjęcia decyzji. Kolejna taka szansa dla 
kandydatów nadejdzie wraz z dniem otwartym (w 
naszej Szkole 22 kwietnia).  

Przede wszystkim jednak Targi były świetną 
zabawą dla nas, Czackiewiczów. Można było poznać 
lepiej ludzi ze Szkoły, radośnie reprezentować swój 
profil, pogadać z chłopcami z Cervantesa (sąsiednie 
stoisko) i po prostu miło spędzić czas!  

 
 

tuś 
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Ksiądz Jan 
 

Pierwszego czerwca 
1915 r. w Warszawie urodził 
się Ksiądz Jan Twardowski. 
Jego życiorys podaje, że w 
latach 1933-1935 był 
redaktorem działu literackiego 
międzyszkolnego czasopisma 
młodzieży gimnazjalnej 
„Kuźnia Młodych”. Ale chodzą 
słuchy, że jego pierwszy 
wiersz opublikowany został 
w gazetce szkolnej Czackiego 
– noszącej wówczas tytuł 
„Promień Szkolny”. Pewne 
jest w każdym razie, że już 
jako nastolatek pisał i wiązał 

się z literaturą. 
W 1936r. tu, w Czackim, a ówcześnie w gimnazjum 

im. T. Czackiego napisał egzamin maturalny. Potem 
rozpoczął studia na polonistyce. Już w 1937r. ukazał się 
pierwszy tomik jego wierszy – „Powrót Amundsena”, o 
którym mawiało się, że nawiązuje do poetyki Skamandra. 

Jego studia przerwał wybuch wojny. Jan Twardowski 
był żołnierzem Armii Krajowej, brał udział w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie wrócił na studia i ukończył je w 
1947r. 

W 1948r. rozpoczął się nowy etap w jego życiu – 
przyjął święcenia kapłańskie. Pracował dużo – był 
wikarym w niewielkiej podwarszawskiej parafii, w 
Państwowej Szkole Specjalnej uczył religii 
niepełnosprawne dzieci. Przez cały czas też pisał – 
publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”. Praca z 
dziećmi niepełnosprawnymi odcisnęła się bardzo na jego 
twórczości – to dzięki niej powstały takie wiersze, jak „Do 
moich uczniów” czy późniejsze zbiory: „Zeszyt w kratkę” 
oraz „Patyki i patyczki”. Ale nie tylko te utwory, a cała 
twórczość księdza Twardowskiego ma swoje korzenie w 
pracy z dziećmi. 

Rok 1959 przyniósł dwa ważne wydarzenia w życiu 
księdza Jana. Po pierwsze – został rektorem 
warszawskiego kościoła Sióstr Wizytek, po drugie – 
poznańskie wydawnictwo „Pallotinum” wydało jego 
pierwszy powojenny tomik poezji – „Wiersze”. Publikacje 
religijne księdza Jana były utrudniane przez ówczesne 
władze. Dlatego też kolejny tomik – „Znaki ufności” - 
ukazał się po jedenastoletniej przerwie, w roku 1970, a 
wydany został w Szwajcarii. W 1979r. natomiast światło 
dzienne ujrzał tom „Poezje wybrane”. 

Od tego czasu częstotliwość publikacji księdza Jana 
zaczęła wzrastać. Lata  osiemdziesiąte przyniosły 
wydanie czterech nowych tomów – w tym znanych: 
„Który stwarzasz jagody” czy „Nie przyszedłem pana 
nawracać”. „Znak ufności” został wydany w Szwajcarii, w 
przekładzie niemieckim, i przychylnie przyjęty przez 
krytyków. Następny tom, „Poezje wybrane” (LSW 1979) 
ukazał się po kolejnych dziewięciu latach. Wydano też 
„Rachunek dla dorosłego”. Lata dziewięćdziesiąte 
przyniosły ogromny wzrost popularności poezji księdza 

Twardowskiego i jej rozkwit. Oprócz nowych tomów 
wciąż ukazywały się i ukazują nadal wznowienia 
wcześniejszych.  

Przez krytyków ksiądz Twardowski chwalony jest za 
znakomity warsztat literacki. Przez czytelników – i to 
czytelników w różnym wieku – kochany za poczucie 
humoru, prostotę poezji, brak dogmatycznego, 
pompatycznego stylu, za odwołania do najprostszych 
uczuć i samodzielnej obserwacji zjawisk. I chyba 
mówienie, że „jest”, a nie, że „był” kochany, jest w tym 
przypadku najwłaściwsze. Bo to, co po nim zostało – 
utrwalone na papierze - nie przeminie i pozostanie ku 
nauce, ku pocieszeniu przyszłych pokoleń.  

 
Katia 

 
 

Księżna Anna 
 
Zdezorganizowane lekcje, 

próby oklasków, 
przemeblowanie biblioteki. 
Taśmy rozwieszone na 
schodach, na znak, że tu się nie 
powinno teraz wchodzić, przez 
które na przerwie koleżanka nie 
dostała się do automatu, żeby 
kupić swoją codzienną porcję 
gorącej czekolady z mlekiem. 
Aha, i lekcja historii, trwająca 
godzinę i pięć minut. To 
wszystko znaki, że coś jest nie 
tak, jak co dzień. Dzisiaj drugi 
lutego i do XXVII L.O. w Warszawie przyjeżdża brytyjska 
księżniczka Anna. 

Nadrobiwszy swą niewybaczalną ignorancję po 
fakcie, teraz już wiem, iż księżniczka, nosząca imiona 
Anne Elizabeth Alice Louise, to jedyna córka królowej 
Anglii Elżbiety II i księcia Filipa. Urodziła się 15 sierpnia 
1950 roku (proszę mi wybaczyć moją bezczelność w 
podawaniu wieku damy) i w kolejce do tronu zajmuje 
dziewiąte miejsce. Znana jest głównie z działalności 
charytatywnej i częstego spadania z konia, co jest 
rzeczą zrozumiałą, biorąc pod uwagę fakt, że 
księżniczka spędza większość swojego życia właśnie 
konno. 

Przybycie Her Royal Highness było dla naszego 
Liceum ważnym wydarzeniem. Na pewno było takim dla 
dyrekcji, niektórych nauczycieli oraz wybranych 
uczniów, którzy brali udział w sesji teleskopowej. Dla 
reszty Szkoły cała uroczystość stanowiła raczej swoistą 
ciekawostkę. Wiele osób zastanawiało się (bardzo 
prawidłowa reakcja), jaki tak naprawdę związek ma 
księżniczka Anna z astronomią i co ona właściwie robi 
w naszej Szkole... 

 
tuś 
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O Chucku słów kilka 
 

Chuck Norris 
potrafi wszystko, a w 
szczególności, kiedy 
kopie z półobrotu. 
Ostatnio, niczym 
przysłowiowy Kowalski, 
stał się bohaterem 
mniej lub bardziej 
wybrednych żartów, 

rozpowszechnianych, 
przede wszystkim, 
drogą  internetową. Nie 
wiem, kto był autorem 
dziewiczego żartu czy 
pomysłodawcą całej 
akcji, ale mógłby zrobić 
na tym całkiem niezły 
biznes. Sam Chucky na 
swojej stronie 
internetowej przyznał, 
że niespecjalnie 
rozumie, o co w tym 

wszystkim chodzi, ale nie przeszkadza mu to specjalnie. 
Bardzo miło z jego strony. 

Legendarny strażnik z Teksasu (warto wspomnieć, że 
Polsat właśnie rozpoczął nową emisję serialu) zawitał także 
do Czackiego. W zeszły piątek Tajemnicza Siła Sprawcza 
rozkleiła po Szkole cieniutkie paseczki z różnorodnymi 
żartami  z Chuckim w roli głównej. Pragnęłabym zauważyć 
żelazną konsekwencję w  przyczepianiu – żarty są 
tematycznie dopasowane do sal! Jest to również bardzo 
miły akcent humorystyczny, kiedy czeka się w kolejce do 
toalety, co w tzw. „damskich” zdarza się nagminnie.  

Pojawiło się jednak „ale”. Komuś nie spodobał się 
dzień przeprowadzenia akcji. Był to piątek, 3 lutego, dzień 
pogrzebu Ks. Jana Twardowskiego. Usłyszeliśmy głosy, że 
powinien być on dniem zadumy, a z Chuckiem można było 
poczekać. Co Wy na to? 

Ja osobiście nie zgadzam się z owym protestem. I nie 
omieszkam uzasadnić, dlaczego. Po pierwsze, nie wydaje 
mi się, żeby rzeczywiście aż tak naruszało to zasady 
dobrego smaku – w końcu nie rozklejano karteczek w 
kościele. Ksiądz zmarł prawie dwa tygodnie wcześniej i nie 
był to już okres żałoby narodowej, związany z katastrofą w 
Katowicach. Oprócz tego pomysłodawcy akcji byli na 
Czackiej mszy za Księdza, a żarty ocenzurowali tak, żeby 
nie były wulgarne i nie pojawiały się w nich tematy 
zabijania, zapładniania etc. Jestem przekonana, że motywy 
działań „GrupyRozklejającejChuckaNorrisa” były wyłącznie 
pozytywne i szlachetne, a już na pewno nie miały na celu 
nikogo obrażać czy lekceważyć. 

A tak poza tym, to kiedy Chuck Norris kseruje w 
Czackim, to xero zawsze działa.  

 
ata 

 

Święto plastikowych 
różyczek 

 
Wczoraj, to jest dnia dziesiątego marca, kiedy wraz z 

moją przyjaciółką usiłowałyśmy znaleźć w naszej 
wypożyczalni wideo choć jeden horror, którego byśmy nie 
widziały, natrafiłyśmy na krwawą makabrę pod pozornie 
niewinnym tytułem: „Walentynki”. Okładka kasety, stojącej 
pomiędzy „Twarzą Anioła XVIII” a jakimś innym horrorem 
klasy B (jak nie C albo i D), przedstawiała grupkę 
ponętnych kobiet oraz maskę kupidyna, zaś jej rewers te 
same panie w formie rozszarpanych zwłok. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż również w opartych na prawdziwej 
historii książce i filmie pt. „Piknik pod wiszącą skałą” 
feralny piknik odbywa się w dzień Świętego Walentego.  

W codziennym życiu wprawdzie nie pojawia się zbyt 
wiele nadprzyrodzonych elementów krajobrazu ani 
maniakalnych morderców, mszczących się na 
dziewczynkach, które nie chciały z nimi tańczyć w 
podstawówce. A jednak wszyscy odczuwamy (na 
szczęście nie aż tak makabryczne) efekty zbliżania się 
tego koszmarnego święta plastikowych różyczek. 

Bo Walentynki, wbrew entuzjastycznym uśmiechom 
ludzi na bilbordach, są koszmarne, a przynajmniej 
koszmarnie sztuczne i wymuszone. A do tego owocują 
wszechobecnym kiczem.  

Zaczyna się przeważnie 
pod koniec stycznia, 
bezpośrednio po tym, gdy 
najbardziej maniakalnym 
piromanom skończą się 
sylwestrowe zapasy 
fajerwerków. Najpierw 
pojawiają się pozornie 
niewinne artykuły w prasie 
kobiecej: „Piękne dłonie w 
miesiąc”, „Jak przygotować 
się do Walentynek”. Potem 
stopniowo na wystawach 
sklepowych wykwitają 
kartonowe serca (właściwie 
sklepy mięsne mogłyby tu 
wykazać się pomysłowością 
i wykorzystać prawdziwe 
eksponaty) tudzież 
cukierkowe cherubinki o 
niezmąconych myślą 
twarzach. Namolne to 
wszystko jest niezwykle, hasło „Zakochaj się i daj nam 
zarobić” atakuje z gazet, radia i telewizji. W końcu 
następuje ulewny deszcz walentynkowych promocji. 
Przecenione i, co ciekawsze, kupione może być wszystko, 
byleby tyko miało na sobie kilka krzykliwych serduszek. 
Hipermarkety masowo oferują nam w nowych, obniżonych 
cenach tak przepełnione romantyzmem produkty, jak na 
przykład zestaw wierteł (z 99,99,-zł na jedyne 17,99,-zł) 
czy filety śledziowe a’la matjas (z 3,99,-zł na 1,99,-zł).  

Gdyby ktoś miał problemy ze sformułowaniem 
miłosnego wyznania (bo w Walentynki po prostu wypada 
takie uczynić, nieważne, czy ta „Love forever” dotrwa 
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chociaż do czternastego marca), to serwisy internetowe 
oferują szeroki wybór gotowych SMS-ów. Również z 
podarkiem dla sympatii nie ma najmniejszego problemu – 
jest przecież bielizna w serduszka, kubki w serduszka, 
wielce oryginalne ramki na zdjęcia oraz gustowne 
magnesy na lodówkę.  

Wszystkim narzekającym na McDonaldyzację 
tradycji, Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Dnia Babci 
mogę zakomunikować dobrą wiadomość – Walentynkom 
to niebezpieczeństwo absolutnie nie grozi. A to z tego 
prostego powodu, iż, choć zawile to brzmi, nie da się 
skomercjalizować samej komercji.  

 
Cyniczna i zniesmaczona 

tsuli 
 
 

Wywiad Walentynkowy 
 
14.02. w oczach (i sercach) nauczycieli 

 
Prof. Tataj z początku był przeciwny 

udzielaniu wywiadu o Walentynkach. 
Spojrzał na mnie jak na idiotkę i 
stanowczo powiedział „NIE”. Na 
szczęście po kilku minutach błagania 
zdołałam go nakłonić do odpowiedzenia 

na parę pytań.  
Mała: Zacznę sztampowo… Jaki jest Pana stosunek 

do Walentynek? 
Prof. Tataj: Bardzo sympatyczne święto dla 

kochających się ludzi. 
M.: Czyli obchodzi Pan Walentynki? 
P.T: (z uśmiechem) Oczywiście, że tak. 
M.: Zapewne nie mogę spytać, w jaki sposób? ;) 
P.T: Nie, dlaczego. Już mam kupione bilety na „Ja 

wam pokażę!”. To druga część „Nigdy w życiu”. Pierwsza 
była bardzo sympatyczna, mam nadzieję, że ta druga też 
będzie. 

M.: Czyli zabiera Pan swoją żonę do kina… 
P.T: Tak. Kupuję jej romantyczną kartkę i jakąś 

maskotkę już kupiłem. 
M.: A obchodził Pan Walentynki jako licealista? 
P.T: Pewnie, że tak.  
M.: Zapewne był Pan kochliwy? ;) 
P.T: W liceum? Bardzo.  
M.: I dziewczyny za Panem szalały. 
P.T: Nie, chyba nie… Trzeba się dziewczyn spytać. 
M.: A pamięta Pan może imię swojej pierwszej 

miłości? 
P.T: Pierwszej miłości? O rany… Zależy, jak na to 

patrzeć… Pierwsze takie zauroczenie, tak? Hm… 
Pamiętam… (zamglone spojrzenie, uśmiech na twarzy) 
Ale to była prehistoria… Na jakichś koloniach, już nie 
pamiętam, gdzie… O rany… Poczekaj… Byłem w piątej 
klasie podstawówki. Pamiętam, że jak przyjechałem do 
domu po tych koloniach, to płakałem przez tydzień, bo tak 
bardzo tęskniłem… Ona była wtedy chyba w ósmej 
klasie… Trzy lata starsza. A na imię miała… Iwona! 

M.: Czym Pana urzekła? 

P.T: A myślisz, że pamiętam? To było takie… 
pierwsze zauroczenie… Dużo czasu potrzebowałem, żeby 
dojść do siebie. Płakałem chyba z tydzień. Bo ona była 
oczywiście z innego miasta, ciężko o kontakt…  

M.: Ale byliście razem czy tylko się Pan w niej 
podkochiwał? 

P.T: Co znaczy BYLIŚCIE RAZEM? Jak można… w 
piątej klasie… 

M.: No… Czy udało się Panu ją zdobyć? Czy była 
Pana dziewczyną… 

P.T: No taaaak, oczywiście, że tak.  
M.: Musiał być z Pana niezły amant, skoro jako 

dwunastolatek wyrwał piętnastolatkę na koloniach... A ta 
prawdziwa, pierwsza poważna miłość? 

P.T: Poważna miłość? Moja żona, oczywiście. 
M.: Pierwsza i ostatnia? 
P.T: Na pewno ostatnia.  
M.: Jak długo się znacie? 
P.T: Z moją żoną znamy się dokładnie… pięć lat. 

Ponad pięć! Pięć i pół. Pół roku po ślubie. 
M.: Od razu zaiskrzyło? Miłość od pierwszego 

wejrzenia? 
P.T: No tak, ja tak to odbieram. 
M.: Czyli Pana wielbicielki są bez szans. 
P.T: Zdecydowanie. 
M.: Za co Pan ją tak pokochał…? 
P.T: Bardzo trudne pytanie… To są bardzo małe 

rzeczy… I na każdym kroku można je dostrzec. 
Spojrzenie, opiekuńczość, oddanie… Nie wiem, mnóstwo. 
Mnóstwo! Długo można by było wymieniać. Dlatego 
jesteśmy razem. Wydaje mi się, że do siebie bardzo 
pasujemy i tyle. 

M.: Jejku, to cudowne. Dziękuję za rozmowę. 
P.T: Ja również. 
 

*** 
 

KrzyWhO: Czy obchodzi Pani 
Profesor Walentynki? 

Prof. Luber: Nie, nie obchodzę ich, 
ponieważ nie potrzebuję jednego dnia w 
roku, w którym musiałabym dawać 
dowód uczuć moim bliskim, gdyż robię to 

codziennie. Natomiast, jeśli jest tak, że dzięki istnieniu 
takiego święta ktoś odnajdzie swoją bratnią duszę i przez 
to na ulicach będzie więcej ludzi szczęśliwych i 
zadowolonych, to, oczywiście, niech to święto sobie 
istnieje. Ja od wielu lat darzę uczuciem pewnego Pana (z 
wzajemnością), no i niech to tak trwa... 

K.: Co Pani sądzi na temat tego święta? 
P.L.: Mój stosunek do Walentynek mogę określić 

jako życzliwie obojętny... A to dlatego, że nie obchodzę 
tego święta, co nie znaczy, że jestem mu przeciwna. To, 
co mnie irytuje przy tej okazji, to kampania reklamowa. 
Jest za bardzo nachalna... Chociaż, muszę przyznać, w 
tym roku byłam pozytywnie zaskoczona tym, że jest jej 
chyba mniej... Może to dlatego, że władze się zmieniły... 
Proszę to wyciąć... [śmiech] 

K.: Czy zdarzyło się Pani otrzymać kartki od 
uczniów? 

P.L.: Nie, do tej pory nie spotkała mnie taka sytuacja. 
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K.: Czy Pani lekcje 14.02. wyglądają jakoś 
szczególnie?  

P.L.: Tak, 14 lutego pracujemy zwykle na tekstach 
związanych z Walentynkami. Bawi mnie to, że 
przeglądając tego dnia gazetę, w rubryce ogłoszeń 
drobnych można znaleźć wiele śmiesznych i ciekawych 
życzeń walentynkowych... 

K.: Proszę nam zdradzić, co lubi Pani Profesor 
dostawać w prezencie? Na wypadek, gdyby ktoś, darzący 
Panią niezwykle ciepłymi uczuciami, zechciał ofiarować 
jej coś tego dnia... 

P.L.: Moim ulubionym prezentem są zawsze kwiaty. 
Wszystkie. Najlepiej w moim ulubionym kolorze – 
różowym… 

 
*** 

 
K.: Czy obchodzi Pani Walentynki? 
Prof. Makuch: Od dawna nie 

obchodzę już Walentynek... Oddaję 
pierwszeństwo młodszym ode mnie. 

K.: Co sądzi Pani generalnie o tym 
święcie? 

P.M.: Oczywiście, nie jest to nasze tradycyjne polskie 
święto, powszechnie wiadomo, że przyszło do nas z 
innego obszaru językowego i stało się popularne (być 
może dlatego, że jest to bardzo barwne i kolorowe 
święto). Wielu młodych ludzi bardzo się nim pasjonuje, co 
widać szczególnie w Szkole, kiedy urządzana jest np. 
poczta walentynkowa. Jak dla mnie, największym 
mankamentem tego święta jest komercjalizacja – półki 
sklepowe wręcz uginają się pod ciężarem wszelkich 
gadżetów produkowanych z jego okazji... No i cóż, cała ta 
atmosfera i reklama zachęca nas do ich kupowania.  

K.: A czy zdarzyło się Pani dostawać kartki od 
uczniów? 

P.M.: Nie, jednak sprawa jest otwarta i gorąco do 
tego zachęcam [śmiech] 

K.: Rozumiem… Czy Pani lekcje tego dnia wyglądają 
inaczej niż zwykle? 

P.M.: Program tego dnia zależy od klasy. Jeśli klasa 
życzy sobie, żeby to święto jakoś zaakcentować, to 
bardzo chętnie. Ja staram się być zawsze przygotowana 
na taką okazję, układam materiały, krzyżówki, teksty o 
Świętym Walentym itp. Wszystko zależy od inicjatywy 
uczniów. 

K.: A czy zdarza się Pani samej wysyłać kartki 
walentynkowe? 

P.M.: Never. 
K.: Czy ma Pani jakieś szczególnie miłe 

wspomnienie, związane z tym dniem? 
P.M.: O ile sięgam pamięcią, kiedyś… Zupełnie nie 

potrafię tego umiejscowić w czasie… Kiedyś 
otrzymywałam w szkole jakieś karteczki, ale było to dosyć 
dawno temu… 

K.: A, w takim razie, co lubi Pani dostawać w 
prezencie? 

P.M.: W prezencie… Lubię dostawać sztuczne 
kwiatki. Muszą być bardzo dobrze, starannie wykonane... 
Ich główną zaletą jest to, że nie więdną. 

 

K.: A Pani, Pani Profesor,  
obchodzi Walentynki? 

Prof. Swoboda: Tak, obchodzę 
Walentynki. Zawsze obchodzę 
Walentynki i bardzo lubię Walentynki, 
bo ja w ogóle uwielbiam WSZYSTKIE 

ŚWIĘTA!  
K.: A czy dostaje Pani wiele… 
P.S.: NIESTETY, nie dostaję wielu kartek od 

wielbicieli i bardzo nad tym ubolewam… 
K.: Co sądzi Pani na temat tego święta? 
P.S.: Tak naprawdę to mam mieszane uczucia… Z 

jednej strony uważam, że jest to bardzo fajne święto, 
bo można mówić różnym ludziom miłe rzeczy, a z 
drugiej strony uważam, że takie miłe rzeczy powinno 
się mówić nie tylko od święta… 

K.: Czy ma Pani jakieś szczególnie miłe 
wspomnienia, związane z tym dniem? 

P.S.: Szczególnie miłe wspomnienia…? Jakichś 
bardzo wyjątkowych to chyba nie… No, zawsze staram 
się, żeby to był taki bardzo sympatyczny dzień… 

K.: …a może coś ważnego wydarzyło się w 
Walentynki w życiu Pani Profesor…? 

P.S.: Eee… Tak, ale o tym nie chcę akurat 
mówić… [śmiech] …rzeczywiście, zapomniałam o 
czymś…tak…eee… [znowu śmiech] Proszę powycinać 
to wszystko, dobrze? 

K.: OCZYWIŚCIE… Proszę powiedzieć, czy Pani 
Profesor wysyła kartki walentynkowe? 

P.S.: W tym zdaniu pluralis jest zbędne… 
K.: Aha… 
P.S.: Aha…  
K.: Eem…dobrze więc… Czy Pani lekcje wyglądają 

w tym dniu jakoś szczególnie? 
P.S.: Tak, staram się; w klasach pierwszych  

przeważnie są to psychozabawy o miłości i sentencje 
łacińskie, związane z miłością; w klasach drugich 
zwykle czytamy „Sztukę kochania” Owidiusza… 

K.: Rozumiem... I na koniec chciałbym się jeszcze 
dowiedzieć, co najbardziej Pani Profesor lubi dostawać 
w prezencie? 

P.S.: A, to może zachowam dla siebie… 
K.: Ależ, Pani Profesor! Przecież to jest 

najważniejsze, KLUCZOWE pytanie! 
P.S.: Ale czy chodzi tylko o Walentynki…? To 

znaczy, ja w ogóle uwielbiam dostawać prezenty i 
wszystko jedno, czy są one duże, czy małe… Z małych 
to słodycze, a z dużych…biżuterię, oczywiście… 
[śmiech]  

K.: Dziękuję bardzo za rozmowę… 
 

*** 
 
PRZESŁANIE tego artykułu jest chyba JASNE i 

PRZEJRZYSTE…? Następne Walentynki już za rok… ☺ 
 

wywiady przeprowadzili i spisali: 
Mała i KrzyWhO 
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Miłość w egipskim 
grobowcu 

 
Aida 
 
Uwielbiam wieczory. Za oknem granatowe niebo, 

w pokoju światło świeczki, zapach bzu, muzyka... a w 
głowie tysiące myśli. Leżę na łóżku i, wsłuchując się w 
melodie piosenki, wspominam minione dni. Wszystkie 
wypowiedziane i usłyszane słowa, wszystkie chwile 
spędzone w szkole i poza nią. Aż dochodzę do tego 
pamiętnego piątku... Tak bardzo się za nią stęskniłam. 
Tak mi jej brakowało. Nie biegłam – leciałam na 
skrzydłach, żeby się z nią jak najszybciej zobaczyć. I 
w końcu ją ujrzałam. Jak zwykle piękna, 
majestatyczna, przyciągająca uwagę. Opera. I znów 
znalazłam się w innym 
świecie, w świecie muzyki. 

Tym razem udałam się do 
starożytnego Egiptu, by 
przypatrzeć się najpiękniejszej 
miłości, o jakiej słyszałam. 
Miłości pełnej wyrzeczeń, 
poświęceń. Dowódca egipskiej 
armii jest zakochany ze 
wzajemnością w Aidzie – 
niewolnicy córki faraona. 
Ukrywają swoje uczucia, lecz 
Amneris (córka faraona) 
zaczyna coś podejrzewać. 
Podając się za przyjaciółkę 
Aidy, próbuje ją nakłonić do 
zwierzeń. Jednak, gdy 
dowiaduje się prawdy, 
wykrzykuje, że w takim razie 
jest jej rywalką. W 
międzyczasie dochodzi do 
zwycięskiego starcia między 
Egipcjanami a Etiopczykami. 
Radames (dowódca wojsk) 
wprowadza przed tron faraona 
jeńców. Znajduje się wśród 
nich ojciec Aidy. Faraon 
obiecuje spełnić każde życzenie dowódcy. On, widząc 
smutek niewolnicy, prosi o uwolnienie jeńców. 
Dodatkowo dostaje rękę triumfującej Amneris. 
Podczas gdy jego przyszła żona modli się w świątyni, 
Aida wyczekuje na, prawdopodobnie ostatnie, 
spotkanie z nim. Uprzednio jednak zjawia się jej ojciec 
– ukrywający się król Etiopii. Obydwoje tęsknią za 
swoją ojczyzną. Ojciec twierdzi, że jeszcze jest 
szansa, że mogą ją odzyskać. Lecz wszystko jest 
teraz w jej rękach. W rękach Aidy. Wykorzystując to, 
że Radames ją kocha, może dowiedzieć się, gdzie 
stacjonują egipskie wojska. Wtedy ojciec, stojąc na 
czele wojsk etiopskich, napadnie Egipcjan i odzyska 
swoją krainę. Aida jest przerażona tą propozycją. 
Przez nią jej ukochany zdradzi ojczyznę! Jednak po 
groźbach wydziedziczenia zgadza się na tę okrutną 
misję. Nadchodzi dowódca. Wyznają sobie miłość, 

niewolnica–królewna namawia go do wyjawienia 
tajemnicy. W momencie, gdy padają zdradzieckie 
słowa, ze świątyni wychodzi Amneris. Natychmiast 
wzywa wojsko i oskarża Radamesa. Aida ucieka. 
Dopiero teraz Amneris zdaje sobie sprawę z tego, 
że wydała swojego przyszłego męża na śmierć. 
Próbuje przebłagać sędziów, prosi Radamesa, by się 
bronił, obiecuje, że jeśli on wyrzeknie się Aidy, ona 
może go uratować. Dowódca uważa jednak, że lepsza 
jest śmierć od życia bez ukochanej. Zostaje skazany 
na zamurowanie żywcem w świątyni. Głaz odcina 
wejście. Radames zaczyna swoją ostatnią arię, gdy 
ukazuje się przed nim Aida. Domyśliła się wyroku 
sędziów i schowała się w jeszcze otwartym grobie, by 
umrzeć w ramionach dowódcy. W duecie wyśpiewują 
swoją ostatnią pieśń... 

Giuseppe Verdi naprawdę sie postarał, tworząc tę 
operę. Muzyka była piękna. W pewnym momencie 

zaczęły nawet grać trąbki 
egipskie. Libretto Antoniego 
Ghislanzoniego również jest 
godne podziwu. Chociaż 
czasami akcja się dłużyła. 
Jedno zdanie było śpiewane 
przez 2 minuty. Jestem 
również pod wrażeniem doboru 
śpiewaków. Wszyscy mieli 
cudowne głosy, a w innych 
operach, które widziałam, 
zawsze zdarzała się jakaś 
czarna owca. Ogromne oklaski 
należą się też Emilowi 
Wesołowskiemu za 
choreografię. Kapłanki tańczyły 
czarująco. Delikatne, płynne 
ruchy i zwiewne stroje  
tworzyły niemalże magiczną 
całość. Bardzo spodobało mi 
się także symboliczne 
ukazanie walki. Z tyłu sceny, 
na pomarańczowym tle 
zachodzącego słońca, widać 
było czarne postacie 
wojowników.  

W pierwszych dwóch aktach występowały na 
zmianę duety i sceny zbiorowe. Te ostatnie były 
niesamowicie widowiskowe. Jednak osobiście wolałam 
akt III i IV. Nie było już widać tylu osób. Postacie 
śpiewały przeważnie solo. Wyśpiewywały swoje 
przemyślenia, emocje. Było to wzruszające, 
poruszające. Przeżywałam wraz z nimi tragedię. A 
myślę, że możliwość utożsamienia się z bohaterem 
jest dla takich dzieł ważna. Ciekawym pomysłem było 
także zbliżenie pierwszej sceny pierwszego aktu do 
sceny ostatniej aktu IV. Taki sam początek i koniec.  

Uwielbiam wieczory. Za oknem granatowe niebo, 
w pokoju światło świeczki, zapach bzu, muzyka... a w 
głowie tysiące myśli. 

 
JZ 
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Brokeback Mountain 
 
Aberracja seksualna na zboczach dziewiczych 

gór Ameryki 
 
Temat homoseksualizmu stał się ostatnio bardzo 

popularny wśród scenarzystów i reżyserów – 
szczególnie tych amerykańskich. Nie znaczy to, 
oczywiście, że wcześniej był wielkim nieobecnym! 
Teraz jednak jego realizacja w filmach wyszła już poza 
prostackie i wulgarne komedie sitcomowe. Stał się on 
furtką do romantyzmu na nowej płaszczyźnie, jak było 
nam to dane obserwować w „Rodzinnym domu 
wariatów”. Czasem występuje tylko jako mały, acz 
istotny szczegół – za przykład można podać „Słonia” 
Gusa van Santa z roku 2003. Wraz z premierą 
„Tajemnicy Brokeback Mountain” Anga Lee doczekał 
się również godnego przedstawiciela z gatunku... 
dramatu psychologicznego o zabarwieniu obyczajowym. 

Historia, opisana w scenariuszu Larry’ego 
McMurtry’ego i Diany Ossana, może się wydawać 
całkowicie sztampowa. Kolejna opowieść o 
niewykorzystanej szansie na szczęśliwe życie z osobą, 
którą się kocha na zabój, połączona z ciągiem 
nieszczęść w związkach z kolejnymi partnerami. 
Sytuacja zaczyna jednak wyglądać inaczej, gdy widz 
zda sobie sprawę z jednej ważnej 
różnicy – tu nie chodzi o relacje 
damsko-męskie lecz... męsko-
męskie. A to zdecydowanie 
zmienia postać rzeczy! I tak oto 
Jack (Jake Gyllenhaal) i Ennis 
(Heath Ledger) poznali się 
podczas spędu owiec na 
zboczach tytułowej góry 
Brokeback. Ich kilkumiesięczny 
romans można uznać za burzliwy 
i namiętny – jakkolwiek dziwnie 
by to brzmiało w odniesieniu do 
dwóch mężczyzn. Jednak po 
skończeniu swojej sezonowej 
pracy postanawiają się rozejść – 
każdy w swoją stronę. 
Wytrzymują w rozłące cztery lata, 
po czym postanawiają odnowić 
dawną znajomość. Jak łatwo się 
domyślić, niszczy to całkowicie 
ich życie rodzinne, które zdążyli 
w tym czasie zbudować. 

Kreacje dwóch głównych 
bohaterów są zarysowane w 
sposób naprawdę dobry i 
ekspresyjny. Z jednej strony są normalnymi facetami, 
kowbojami – takimi, jakich pełno w USA. Jednak ich 
orientacja seksualna zdecydowanie odcina ich od reszty 
społeczeństwa i stawia na marginesie (warto wziąć pod 
uwagę fakt, że akcja filmu rozpoczyna się w latach ’60, 
kiedy do homoseksualizmu było inne podejście niż 
teraz). Panowie Gyllenhaal i Ledger świetnie poradzili 
sobie z, bądź co bądź, nieziemsko wymagającymi 

rolami. Wydaje mi się, że bardzo naturalistyczne (ale 
nie nachalne!) sceny namiętności musiały być dla nich 
dużym aktorskim wyzwaniem. Na uwagę zasługuje 
również kreacja Michelle Williams (filmowa żona Ennisa 
– Alma), która nie zginęła w cieniu naczelnego duetu i 
również dała znać widzowi o swojej obecności. Była to 
chyba jedna z najlepszych ról drugoplanowych, jakie 
ostatnimi czasy miałem okazję podziwiać. 

Zapewne ktoś z Was właśnie pomyślał – „To 
kolejny film o rasizmie, seksizmie i innych odmianach 
nietolerancji”. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak 
zgodzić się z tą tezą. Za główną wadę „Tajemnicy 
Brokeback Mountain” uważam, mimo wszystko, brak 
większej oryginalności – czegoś, co dodatkowo 
wstrząsnęłoby widzem. Jedyne prawdziwe novum w tej 
produkcji to wspomniany przeze mnie naturalizm – cała 
sytuacja jest pokazana bez ogródek. Reszta filmu jest 
dość przewidywalna – niestety, nawet zakończenie robi 
wrażenie oczywistego i banalnego. Możliwe, że to 
jedynie kwestia moich wygórowanych wymagań – 
niemniej jednak potencjał nie został do końca 
wykorzystany. 

Odchodząc na chwilę od spraw czysto 
merytorycznych, warto rzucić okiem na stronę 
techniczną produkcji. A jest na co patrzeć! Zdjęcia są 
wprost fenomenalne! Pięknie ukazane krajobrazy i 
doskonałe ujęcia ze zwierzętami pozwalają widzowi 

wczuć się w atmosferę rancza na 
peryferiach tudzież górskich spędów 
owiec. Wszystko to okraszone jest, 
stylizowaną na country, muzyką 
Gustavo Santaolalla 
(odpowiedzialnego m.in. za „21 
gramów”), będącą doskonałym 
dopełnieniem obrazu Anga Lee. 

Abstrahując od liniowości 
scenariusza, uważam, że twórcom 
należy się szacunek za wykonaną 
pracę. Jakby nie patrzeć – 
podejmując taki temat i to w tak 
kontrowersyjny sposób, przekreślili 
swoje szanse na zdobycie Oscara 
(którego, jak wiadomo, ostatecznie 
rzeczywiście nie dostali). Akademia 
należy do raczej konserwatywnych, 
politycznie poprawnych zgromadzeń i 
nagradzanie produkcji o 
homoseksualistach chyba nigdy nie 
było jej w smak. „Brokeback 
Mountain” nie jest wybitny, ale jest na 
pewno krokiem w dobrym kierunku i 
daje człowiekowi do myślenia. Poza 

wszystkim, jest też niebagatelnym doznaniem 
artystycznym – w szczególności w zakresie scenerii. 
Zdecydowanie polecam obejrzenie tego filmu, ale radzę 
wybrać na taki seans odpowiedni dzień, gdyż nie jest to 
produkcja na każdą porę. 

 
KoZa 
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100 dni rządów PiSu 
 
8 lutego minęło 100 dni od zaprzysiężenia nowego 

rządu. Nowy premier, nowi ministrowie, nowy program, 
nowa jakość? Nie do końca. Jak pokazało te sto parę dni, 
zamiast wielkiej i szumnie zapowiadanej „rewolucji 
moralnej” i budowy nowej, IV Rzeczpospolitej mieliśmy w 
Sejmie zwyczajowy już cyrk, przepychanki polityczne, 
parę skandali i utworzenie PPPPPPP (Paktu Prawdziwie 
Polskiej i Prawej Prawicy Pod Przewodnictwem PiSu).  
Ale po kolei. 

Przez ostatnie kilka 
miesięcy ekipa rządząca, 
kontynuując najlepsze 
tradycje polskiej 
demokracji, zadowalała 
się mówieniem o 
działaniu niż konkretnymi 
projektami. Lecz mimo to 
rząd wykonał kilka 
istotnych posunięć, 
niezwykle dobrze 
obrazujących nurt 
polityczny, przez niego 
reprezentowany. Po 
pierwsze, zaczął 
zacieśniać stosunki ze 
środowiskiem i mediami, 

nazwanymi przez Rokitę „kościołem toruńskim”. 
Ewidentne opowiedzenie się Radia Maryja po stronie 
PiSu, bardzo liczne wypowiedzi na łamach „Naszego 
Dziennika”, udzielanie się posłów na falach Radia i nawet 
ogłaszanie pewnych koncepcji politycznych w TV Trwam 
wskazują wyraźnie, jak do sfery religijnej podchodzi PiS. 
Teza, mówiąca, że Kościół jest jednością, jest mitem. W 
Kościele zawsze były i zawsze będą ścierające się ze 
sobą nurty ideologiczne, stronnictwa, różnorodność 
poglądów. Osoba o.Tadeusza Rydzyka jest wręcz 
uosobieniem nurtu zachowawczego, przedsoborowego, 
który w rażący sposób kłóci się z nurtem, 
reprezentowanym przez Jana Pawła II (który, nawiasem 
mówiąć, bardzo często przywoływany jest przez media 
o.Rydzyka jako autorytet). Szkoda, że PiS wybiera taki 
obraz Kościoła – anachroniczny, nie umiejący odnaleźć 
się we współczesnym świecie, skrajnie rasistowski 
(zwłaszcza pod kątem antysemityzmu), szowinistyczny. 
Szkoda, że rząd Marcinkiewicza preferuje nad resztę 
społeczeństwa tę jego część, która wybiera nienawiść do 
bliźniego zamiast miłości, która zamiast rozmawiać, woli 
powtarzać brednie zasłyszane w Radiu, węszy wszędzie 
antypolski spisek, utajonych Wrogów, pracujących dla 
Moskwy/Waszyngtonu/Brukseli, krwiożerczych liberalnych 
żydokomunistycznych agentów, która propaguje spaczony 
obraz tak patriotyzmu jako pogardy dla innych narodów, 
jak i polityki, gospodarki, postrzegając je przez pryzmat 
realiów sprzed parudziesięciu lat. Wyraz swej sympatii dla 
wizji świata, proponowanej przez ojca Rydzyka, PiS 
potwierdził poprzez podpisanie paktu stabilizacyjnego 
wyłącznie przed kamerami TV Trwam, co było 
największym skandalem medialnym od wielu miesięcy; 

także kolejne pomysły ekipy rządzącej (matura z religii, 
dopłata z budżetu do budowy Świątyni Opatrzności Bożej) 
prowokują pytania, czy w pisowskiej koncepcji 
rzeczyczywistości istnieje miejsce dla rozdziału Kościoła 
od państwa.1 

Stopień zażyłości rządu z mediami o.Rydzyka jest 
tym bardziej interesujący dla pozostałych, 
niesympatyzujących z „kościołem toruńskim” katolików, w 
świetle oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski 
wydanego po 2 lutego. Stwierdza się w nim, że media, 
uczestniczące w parafowaniu paktu stabilizacyjnego, są 
„wiązane z Kościołem” i „nie działały w jego imieniu”.  Tym 
oświadczeniem KEP odciął się od mediów o.Rydzyka, 
wyraźnie stwierdzając, że Radio Maryja, „Nasz Dziennik” i 
TV Trwam są „wiązane” a nie związane z Kościołem 
katolickim. Wygląda na to, że Episkopat nareszcie 
zaczyna działać w sprawach związanych z o.Tadeuszem 
Rydzykiem. Lista jest długa – podejrzenie o defraudację 
pieniędzy, pochodzących z kwesty na reanimowanie 
upadającej stoczni w Gdańsku, manipulacje 
wypowiedziami osób publicznych (wystarczy wspomnieć 
ewidentą manipulację, towarzyszącą śmierci Czesława 
Miłosza), nieposłuszeństwo wobec zakonu 
redemptorystów. Episkopat w razie niepowodzenia 
ostatecznego rozwiązania kwestii rydzykowej na szczeblu 
lokalnym, odwoła się do generała zakonu 
redepmtorystów, lub nawet samego papieża.  

Po drugie, rozsądny i odpowiedzialny dobór 
współrządzących. Dziewięć dni po zaprzysiężeniu 
mniejszościowy rząd Marcinkiewicza otrzymuje wotum 
zaufania - za głosowały PiS, Samoobrona, LPR i PSL, 
przeciw PO i SLD. Wkrótce po zaprzysiężeniu rozpoczął 
się polityczny taniec, a raczej – cyrk. Platforma, wściekła i 
rozżalona po przegranych wyborach, próbowała mimo 
wszystko zmontować od dawna oczekiwaną propozycję. 
Samoobrona była gotowa do heroicznego poświęcenia i 
wzięcia odpowiedzialności na sterane barki Wodza ze 
szlabanem na szyi. „Samoobrona jest przygotowana do 
współrządzenia krajem i współodpowiadania za kraj na 
zasadach współrządzenia. Natomiast nie pozwolimy sobie 
na to, żeby takie wypowiedzi były, jak wczoraj niektórych 
posłów PiS-u, że oni z przestępcami nie chcą rządzić” 
twierdził, jak zawsze ponętnie opalony, Andrzej Lepper.2 
Liga oferowała się jako koalicjant, PSL ofiarowywało się 
jako ktokolwiek, byleby być. Tylko SLD i SDPL  nie 
garnęły się do koalicji z partią Kaczyńskiego – z 
wiadomych przyczyn. Choć, sądząc po jakości 
koalicjantów, mających razem z PiSem budować nową, 
silną Polskę – skoro nadaje się Beger, to czemu nie 
Błochowiak? Swoją drogą, wyjątkowo groteskowa była 
deklaracja ze strony ponownie zjednocznego w obliczu 
spodziewanych wyborów SLD i SDPLu – patrioci z tych 
                                                           
1 Pozostali członkowie paktu jasno deklarują się w tej 
sprawie – rozdziału być nie może. 
2 Tak a propos- w związku z brawurowym utrzymywaniem 
opalenizny mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych postuluję zmianę nazwy partii 
Samoobrona na Solaris. Moim zdaniem, będzie to 
znacznie lepiej oddawało charakter i aspiracje partii i 
samego przewodniczącego. 
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partii deklarowali powstrzymanie Kaczyńskich w ich 
marszu po „władzę (...) nieskrępowaną prawem, opinią 
publiczną i obyczajem demokratycznym”. Do czego to 
doszło – postkomuniści oskarżają prawicę o arogancję i 
głód władzy! Przecież nawet Andrzej Lepper chce tylko 
„współodpowiedzialności”. 

 
Po trzecie, rząd nie rządził – jak to ujął Rokita, „PiS 

oraz rząd powinny w końcu zacząć rządzić, zamiast 
opowiadać o pakcie i nowych wyborach”. Gabinet 
Marcinkiewicza uchwalił najmniej ustaw w stosunku do 
innych rządów w tym samym czasie. Natomiast jakość 
tego, co ustalono, jest dyskusyjna: uchwalono min. 
ustawę antylichwiarską, becikowe i... niewiele więcej. 
Kolejne projekty, tak silnie promowane w mediach 
podczas kampanii wyborczej, rozpływają się we mgle. 
Podczas wyborów obiecywano 5mln mieszkań w ciągu 3 
lat – teraz mówi się o 300tys. w 4 lata. Żadnych istotnych 
ustaw się nie zatwierdza (wyjąwszy gospodarcze ustawy 
Zyty Gilowskiej, które są dla budżetu bardzo istotne – 
będą kosztowały minimum ok. 10 mld złotych), produkuje 
się jedynie w iście ekspresowym tempie projekty, które z 
pewnością zbliżą nas do IV RP. Narodowy Instytut 
Wychowania, Centrum Dobrych Mediów, Komisja Prawdy 
i Sprawiedliwości... brak nam tylko pythonowskiego 
Ministerstwa Słusznych Kroków. Tworzone są nawet nie 
projekty, lecz hasła, za których fasadą toczyć się ma 
odnowa moralna Polski, prawdopodobnie także przy 
użyciu sił tzw. „ministerstw siłowych”. Koncepcje te, choć 
same w sobie mocno podejrzane ( w CDM znajdą się 
zapewne tak samo „apolityczni fachowcy” jak w KRRiT), 
są w dodatku lansowane przez ludzi, co do których 
można mieć poważne zastrzeżenia natury moralnej (Dorn 
i jego kochanka) czy też podejrzenia o prawidłowe 
funkcjonowanie najważniejszego z mięśni (słynna wanna 
Wassermana). Na tym tle chlubnie wyróżnia się minister 
Ziobro, którego staraniem uchwalono od dawna 
oczekiwaną ustawę „dwa-cztery”, która umożliwia 
znaczną akcelerację postępowania sądowego w sprawie 
rozbojów i czynów o niskiej szkodliwości społecznej (24h 

sąd) – jest to  rozwiązanie, które powinno być 
wprowadzone już za Mazowieckiego. W bezpośredniej 
opozycji do tej ustawy znajduje się słynne becikowe, 
które może być sztandarowym przykładem populistycznej 
polityki państwa. Oto państwo, mając na uwadze los 
nowo narodzonego dziecka, oferuje jego rodzicom tysiąc 
złotych na pokrycie kosztów, związanych  z maluchem. 
Zastanawiające jest, że tworzący tę ustawę, którym tak 
zależy na dobru dzieci i rodzin, mają tak zawężoną 
perspektywę – zapomoga w tej wysokości wystarczy 
ledwo na parę miesięcy, po których rodzice zostaną sam 
na sam z rachunkami. O wiele bardziej przydatna byłaby 
np. zmiana stawki VATu na artykuły dziecęce, co 
stanowiłoby realną pomoc. Lecz politykom nie chodzi o 
to, żeby sytuacja ubogich rodzin rzeczywiście się 
poprawiła – liczą tylko na wymierne korzyście w postaci 
głosów w nadchodzących wyborach samorządowych. 
Bardzo prosty chwyt psychologiczny w postaci 
namacalnych banknotów zapewne zwiększy popularność 
rządu. Rzecz jasna, nie na długo. Ale czy o to chodzi? 
Byle do wyborów. 

Mówiąc o socjalnych pomysłach rządu, nie sposób 
nie wspomnieć o najbardziej rażącym posunięciu, tj. o 
wycofaniu z Trybunału Konstytycyjnego tzw. „ustawy 
górniczej”, wywalczonej przez górników kijami, 
płonącymi oponami i kamieniami. Ustawa ta, podpisana 
przez prezydenta Kwaśniewskiego, miała podnieść nieco 
popularność kandydata lewicy marszałka Cimoszewicza i 
była obliczona tylko na doraźne korzyści polityczne. 
Katastrofalna dla polskiego budżetu ustawa, mająca w 
ciągu najbliższych lat kosztować nas ponad 60 mld 
złotych, została wniesiona do rozpatrzenia przez 
Trybunał przez premiera Belkę. Zdawało się, że uda się 
uniknąć kolapsu budżetowego wywołanego przez 
pazerność związków zawodowych. Jednak przyszły 
wybory, nowa ekipa rządząca i nowy premier, którego 
jedną z pierwszych decyzji było wycofanie tej ustawy, 
innymi słowy – potwierdzenie nowych przywilejów dla 
górników. To naprawdę smutne, że ani polityków, ani 
mieszkańców Rzeczypospolitej nie stać na zrozumienie 
prostego faktu – każda złotówka, którą rząd wydaje, to 
złotówka zarobiona przez obywateli. Zmiana 
perspektywy z „rząd płaci za becikowe” na „płacę za 
becikowe” jest konieczna. Ale, niestety, myślenie 
naprawdę boli – więc po co się wysilać i racjonalnie 
planować wydatki, skoro np. taki Balcerowicz ma w 
piwnicy worki z dolarami? Prosta logika, prosty elektorat, 
proste zwycięstwo. Jak to ujął Ziemkiewicz w swoim 
„Polactwie”, „każda ekipa rozdaje jak najwiecej i jak 
najszybciej, licząc tylko na to, że cały system rozpieprzy 
się nie za jej kadencji”. 

Po czwarte, posunięcia w najważniejszej dla Polski i 
dla nas sferze, czyli w edukacji. Zmian proponowanych 
przez rząd jest na tyle dużo, że można już mówić o małej 
reformie systemu szkolnictwa. Oprócz planów zmian 
kontrowersyjnych (matura z religii), bardzo 
kontrowersyjnych (ocena z zachowania, licząca się do 
średniej) i wręcz groźnych (wspomniany już Narodowy 
Instytut Wychowania), są też zmiany pozytywne – 
skrócenie roku szkolnego. Czy aby na pewno? Zgadzam 
się w pełni z tym, że ostatnie tygodnie szkoły to totalny 
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bezsens – w czerwcu słońce grzeje za mocno, trawa jest 
zbyt zielona, a cień pod drzewem i napój (gazowany ☺) 
zbyt zachęcające, by komuś chciało się jeszcze ślęczeć 
nad lekcjami. To oczywiste. Lecz rząd nie poprzestaje na 
tym – chce skrócić nam rok szkolny na stałe. „Człowieku, 
jeśli tak – to o co chodzi?!” –mógłby ktoś spytać. Ano o 
to, że skracając nam i nauczycielom rok szkolny, żąda 
wyrobienia normy programowej, która pozostanie 
niezmieniona. I tak w tej chwili jesteśmy zmuszeni do 
przerabiania de facto programu trzyletniego w dwa lata – 
w 3 klasie wszyscy przygotowują się do matury. Kolejny 
banał – banał, którego nie dostrzegają politycy. Ale 
czego można oczekiwać po kimś, kto w trosce o silny 
kręgosłup moralny zagubionej w dzisiejszym świecie 
młodzieży oferuje nam dodatkową godzinę religii 
kosztem godziny języka obcego. Tak, tak, to nie jest 
kiepski żart- od przyszłego roku, drodzy Czackiewicze, 
tracimy jedną godzinę 
niemieckiego/francuskiego/angielskiego, a zyskujemy 
religię. Chciałbym wyrazić w tym miejscu mój 
zdecydowany sprzeciw – z całym szacunkiem dla religii 
chrześcijańskiej i wszystkich chrześcijan; w dzisiejszym 
świecie bez światopoglądu zanurzonego w religii można 
sobie poradzić, ale bez znajomości języka angielskiego z 
całą pewnością nie. 

Zawarcie paktu stabilizacyjnego 2 II 2006 roku 
pomiędzy PiSem, LPR a Samoobroną jest dużym 
błędem. Polska zyskała bardzo niestabilną i 
niebezpieczną w swych pomysłach koalicję rządzącą – 
za poparcie rządu PiS będzie musiał zrewanżować się 
ustepstwami wobec projektów ustaw, proponowanych 
przez Giertycha i Leppera. W dłuższej perspektywie 
próba kupienia sobie spokoju na arenie politycznej może 
okazać się zbyt kosztowna dla nas wszystkich; same 
manewry polityczne wokół porozumienia (straszak w 
postaci przyspieszonych wyborów, teraz ponownie 
wyciągnięty z kabury) i wywołane tymi zawirowania na 
giełdzie kosztowały budżet około 1 mld złotych. „Tanie 
państwo” – droga polityka? Oby nie równie droga, co 
jacuzzi Wannamana. 

Pakt, o którym ojciec dyrektor mówił, że jest „darem 
od Ojca Świętego”, podpisany został, łamiąc normy 
cywilizowanego świata, normy demorkatyczne. Wolny, 
swobodny i niekontrolowany dostęp wszystkich do 
informacji to podstawa demokracji. Sytuacja, w której 
pewna grupa dziennikarzy, a co za tym idzie, pewna 
grupa społeczna, jest tak jaskrawie i bezczelnie 
faworyzowana, jest niedopuszczalna. Segregacja 
dziennikarzy na „swoich” i „obcych”, którym to „swoim” 
organizuje się konferencje w czasie, gdy „obcy” muszą 
stać pod drzwiami? Nawet SLD, sympatyzujący z 
oczywistych powodów z „Trybuną” i nadzorujący 
przepływ informacji w TVP za pośrednictwem 
Kwiatkowskiego, nie był tak arogancki. 

Okazuje się, zresztą, że tak drogo okupiony pakt 
będzie można prawdopodobnie niedługo wyrzucić do 
kosza. W przypadku współpracy z takim elementem 
politycznym, jak LPR czy Samoobrona, obietnica 
podarowania palca musi się skończyć niechybną utratą 
kończyny, a w efekcie – może nawet wykrwawieniem. 
Jeśli porozumienie zostanie zerwane, PiS zostanie na 

politycznym placu boju samo, z silną opozycją, 
niezadowoleniem społecznym i opinią partii, która dla 
realizowania swoich planów potrafiła powołać na 
stanowisko wicemarszałka posła Leppera, który został 
usunięty z niego za łamanie zasad etyki poselskiej przez 
przegniły moralnie SLD – zresztą, przy wybitnym udziale 
PiSu. Kumanie się z bandytami, w wykonaniu innych 
świadectwo hipokryzji i politycznego cynizmu, 
praktykowane przez PiS jest oznaką wielkiego kunsztu i 
biegłości politycznej Jarosława Kaczyńskiego. Niestety, 
mimo tego, co stwierdził 27 lutego na konferencji 
przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, w Polsce są 
wolne media. Jeszcze. Za to niedługo Centrum Dobrych 
Mediów zadba, żeby media były dobre. Ciekawe, czy 
żaden polityk PiSu nie wpadnie na pomysł założenia 
nowej gazety (choćby za pieniądze, pochodzące z 
„reformy TVP”, czyli z usunięcia tego wszystkiego, co 
jeszcze w niej wartościowe)? Albo lepiej dwóch? „Gazeta 
Dobra” i „Sprawiedliwość Codzienna” – czemu nie? W 
końcu nie tak dawno temu była jeszcze „Prawda”... 

 
Moim zdaniem, najbardziej bolesną sprawą tych 100 

dni nie było ani związanie się z Radiem Maryja, ani 
polityczny taniec wokół potencjalnych koalicjantów, lecz 
hipokryzja PiSu w sprawie „odnowy moralnej”. Partia, 
która swój program i poparcie budowała na wizji 
czystego, silnego i sprawnego państwa, jest obecnie w 
nieformalnej koalicji z ludźmi, których jeszcze rok temu 
nazywała „bandytami”. Nie wyobrażam sobie „sanacji 
państwa” z partiami takimi jak LPR i Samoobrona. 
Pomijam nawet fakt, że za cenę poparcia dla rządu te 
populistyczne partie będą usiłowały realizować swoje 
„programy” i genialne recepty na uzdrowienia 
Rzeczypospolitej, które sprowadzają się albo do 
zaciągania długów zewnętrznych i wewnętrznych, albo 
wywiezienia Balcerowicza w taczkach i dobrania się do 
dolarów, które ten „złodziej i zdrajca” chomikuje pod 
podłogą, za które zrealizowane zostaną kolejne słuszne i 
socjalistyczne projekty (berecikowe?). Bardziej niż plany 
drukowania pieniędzy, boli mnie skład kadry, która ma te 
plany realizować. Hojarska – rok więzienia w zawieszeniu 
na trzy za sfałszowanie więziennej przepustki. Beger – 
świeżo po maturze, wyrok w toku, w perspektywie do 8 lat 
więzienia. Sam pierwszy polski Mulat – były kierownik 
PGR po Technikum Rolniczym;  liczne procesy, kilka 
wyroków (m.in. wyrok 2 miesiecy więzienia za „napad z 
użyciem niebezpiecznego narzędzia” – cepa 
zbożowego”). A z drugiej strony – LPR i jej 
młodzieżówka, rzucająca hasłami w stylu „geje do 
gejzerów”, a w ślad za nimi kamieniami. 

I to z tymi ludźmi PiS chce dokonać uzdrowienia 
państwowości i moralności. Razem ze zwykłymi 
przestępcami, fanatykami, ludźmi niewykształconymi i 
niekompetentnymi. To z pewnością nie doprowadzi nas 
do wymarzonej IV Rzeczypospolitej – lecz co najwyżej, 
do Rzeczypospolitej Trzy i Pół. 

 
Rafał Lorent 
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OGŁOSZENIE FESTIWALOWE 
Ciąg dalszy ogłoszenia PoFestiwalego, PoFeryjnego, PoKsiężniczkoAnnowego, Postudniówkowego, Poklasyfikacyjnego 
zarazem. Zapraszam do poznania drugiej partii naszych Nowych Szefów: 
Sekcja Porządkowa:Kacper Jackowicz 2A (zastepcę wybierze sobie sam, nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że będzie to 
Karolina Szachułowicz 1C) 
Sekcja Techniczna: Marek Gołębiewski 2A, Michał Kowalczuk 2E 
Sekcja Plastyczna: Zuza Zajdowska 2C, Adam Pluta 2C 
Sekcja Sekretariat:, Ania Papińska 2A, Hania Żmudzin 2C 
 
To już koniec. Bywa. 
 

ata
 

Texty nauczycieli 
 
uczennica: Ale Pani Profesor, o co chodzi z 

tym doborem płciowym...  
prof. Korczyńska: Chodzi o to, że Tobie, na 

przykład, nie jest wszystko jedno, z kim 
pojdziesz... do kina  

klasa: Do kina?! A więc tak to się teraz 
nazywa... 

 
„Mam u Was takie zaległości, że chciałbym 

Wam jak najszybciej zrobić sprawdzian.” 
prof. Małka 

 
„Wtedy ja go sobie przypomnę w pamięci." 
prof. Małka 
 
„Myślę, że to jest dobry plus." 
prof. Małka 
 
„No dobrze, bachory jedne obrzydliwe..."  
prof. Pokora 
 
„Zabić je, posiekać" [o ww. bachorach]  
prof. Pokora 
 
„Za jakie grzechy ja tego muszę 

wysłuchiwać? Co ja takiego zrobiłam?" [po 
odpowiedzi udzielonej przez ww. bachora] 

prof. Pokora 
 
„Co wolno Pokorze, to nie tobie, bachorze."
Anonim ;-) 
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Na koniec redakcja życzy wszystkim, by rekolekcje 
nastały możliwie szybko. Pamiętajcie, że od nich już tylko 
krok do Wielkanocy, a później do majówki i... wakacji! Nie 
ma to, jak pocieszać się w tak krytycznym momencie, 
jakim jest połowa marca... ;-) 
 

Natępny numer Czadka pojawi się 
najprawdopodobniej w kwietniu. 
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