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ELO POZDRO!
od naczelnych
„zastygła w pozach jesień
autobus pędzi po brzegi wypchany zmęczeniem”
Myslovitz – „Kilka uścisków, kilka snów”

Wakacje są już wspomnieniem. Oto
wrzesień – przez niektórych wyczekiwany, przez
niektórych po stokroć przeklęty. Uśmiechnięte,
wypoczęte i zrelaksowane twarze znajomych w
mgnieniu oka stają się znużone i już w pierwszym
dniu roku szkolnego maluje się na nich zmęczenie.
W telewizji wielkie halo, że Giertych musi odejść,
a niesprzyjająca aura polityczna chwilami jest w
stanie obrzydzić edukację nawet w (bezbronnym
wobec naszego ministra) XXVII LO. Tak strasznie
tęskno za słońcem, szumem morza, górskimi
szczytami, spokojem w mazurskich lasach…
Żagle, windsurfing, siatkówka plażowa i wszelkie
inne wakacyjne sporty powoli stają się abstrakcją.
Odległe kraje, jakie niektórym szczęściarzom
udało się odwiedzić, wydają się odleglejsze niż w
lipcu i sierpniu. Nawet leżenie bykiem ma teraz
inny wymiar! – przestało być bezkarne i powoduje
chociażby minimalne wyrzuty sumienia. Nadmiar
wolnego czasu został zamieniony na jego
ewidentny niedomiar plus nowe zeszyty, książki i
inne akcesoria szkolne, w tym budzik, wpędzający
we wściekłość o wręcz nieprzyzwoitych godzinach,
jeszcze niedawno uznawanych przez nas za
nocne.
Widmo sprawdzianów, kartkówek i innych
form przemocy psychicznej zaczyna spędzać sen
z powiek. Wszyscy słyszymy o maturze –
trzecioklasiści non-stop, drugoklasiści prawie tyle
samo, a pierwszaki wcale nie mają lepiej, bo słyszą
co chwilę, że są już w liceum, więc matura jest
tuż, tuż…
I te zmiany… Bufet - nie do poznania. Szafki
trzeba oddać, aby znowu stanąć do walki o jedną
z nich. Konieczność okazania legitymacji przed
wejściem do Szkoły... „Przestałam czuć się jak w
domu” – oznajmia koleżanka i jej wypowiedź
spotyka się ze zrozumieniem.
Starsi Czackiewicze szybko się przyzwyczają.
A jak czują się w naszej Szkole pierwszoklasiści?
Dla nich wszystko jest nowością. We wrześniowym
numerze Czadka dokonujemy wszelkich starań,
by wprowadzić nowych w Czacki Świat.
Publikujemy wywiady z uczniami ówczesnych klas
drugich, a Tuś i Tsuli wysiliły się plastycznie,
tworząc dla Was mapę naszej Szkoły. Liczymy na
to, że z nią nie zgubicie się już nigdy!
Mała
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„Obudź się, jesteś w Czackim!”
Wakacje. Odpoczynek. Brak stresu, klasówek,
odpytywania. Pełen czilałt. Aż nadszedł straszliwy dzień,
przesunięty przez miłościwie nam panującego JW.
Wicepremiera Giertycha. Skończyło się rumakowanie,
zaczęło się życie! W chwili, kiedy czytacie te słowa, minął
już cały miesiąc porannego wstawania, notorycznego braku
czasu i nauki od świtu do nocy. Skończyła się złota jesień,
Słońce zniknęło z nieba szybciej niż wódka w sejmowym
bufecie, zaczęła się jesienna szaruga. By osłodzić Wam,
drodzy Czackiewicze, przetrwanie tych ciemnych i
deszczowych dni, oddajemy w Wasze ręce najnowszy
numer Czadka, w którym wciąż wyczuć można posmak
długich, wakacyjnych dni. Przekonacie się o tym, czytając
polemikę na temat: wakacje aktywne contra LB (Leżenie
Bykiem). Przypomnijcie sobie delikatny, letni wiatr i
rozpłomienione oko na niebie, czytając wspomnienia z
obozu żaglowego, organizowanego co roku w naszej Szkole.
A gdy już zirytują Was te wspominki z lepszych,
wakacyjnych czasów, nie zapomnijcie rzucić okiem na
recenzje ( w tym numerze oceniamy „7 krasnoludków” i...
koncert Davida Gilmoura w Gdańsku!) oraz odprężyć się
przy lekturze Konewki, naszego nowego działu,
poświęconego wyłącznie dowcipnej i (czasami) inteligentnej
Formie. Pamiętajcie, że ostrzegaliśmy! :)
Ja ze swojej strony pozwolę sobie jeszcze na drobne
ogłoszenie:
wszystkich tych, którzy chcieliby w jakiś sposób
współredagować Czadka i wesprzeć zespół
redakcyjny czy to od strony technicznej, czy też swoimi
artykułami,
zachęcam
do
pisania
na
rednacz_czacki@tlen.pl. Na ten adres przesyłajcie
także wszystkie krytyczne i pozytywne uwagi.
Szczególnie pilnie poszukiwany jest REDAKTOR
TECHNICZNY!! Czadek needs You!
Niniejszym ogłaszam I numer Czadka w roku szkolnym
2006/2007 za otwarty! :)
Rafael

chlebem i sola...
"dom twoim drugim
czackim"
Witajcie, nowi Czackiewicze! Ledwo co
wróciliście z obozu, w pełni ze sobą zestrojeni i
zintegrowani (oby), a już zaczynacie sobie
prawdopodobnie zdawać sprawę, że coś jest w
tej Szkole nie tak, że jest tu znacznie więcej tego
„czegoś” niż w jakichkolwiek innych szkołach.
Zaczynacie rozumieć, że Czacki to Pożeracz
Czasu: w murach tego czcigodnego przybytku
spędzacie mniej więcej połowę dnia (tego
porządniejszego dnia, ze słońcem na niebie), a
połowę nocy siedząc w wyniesionych z niego
książkach, podręcznikach, ćwiczeniach. Z biegiem
tygodni zauważycie, że czarna czacka dziura
zaczęła Was nieubłaganie wciągać i pochłaniać,
Was i Wasz czas. W pewnej chwili
(prawdopodobnie podczas Festwialu) zdacie sobie
sprawę, że moment krytyczny jest już za Wami:
wpadliście do Czackiego tak głęboko, że obie
połówki nocy zlały się w jedną tak, że wychodząc
z domu przed świtem, a wracając o zachodzie
słońca, tkwicie w murach Szkoły..
Ale zanim zaczniecie żałować tego
utraconego miejsca w technikum rolniczym,
pozwólcie sobie uświadomić, że to tylko jedna
strona medalu. Owszem, Czacki dużo wymaga i
nie liczcie na jakąkolwiek w miarę znośną
egzystencję w tygodniu szkolnym, przeplatanym
dodatkowymi zajęciami, bez paru worków kawy.
Ale Czacki równie wiele daje. Wspaniała,
przyjacielska, domowa wręcz atmosfera,
panująca w naszej Szkole, to nie puste hasło z
ulotki, przynęta dla wybitnych uczniów (tak jak
hasło „pierwsza lekcja rozpoczyna się w naszej
Szkole o 8.15” – najprawdziwsza prawda, ale o
zerówkach nie było mowy ;) ).
Nie – atmosfera ta jest wyraźnie wyczuwalna,
wręcz namacalna, co z pewnością już
zauważyliście. W Czackim nie ma wyścigu
szczurów, nie ma licytacji, kto dobry, a kto lepszy
(choć,
oczywiście,
istnieje
pewne
współzawodnictwo między klasami, jednak jest to
rywalizacja czysto sportowa i pozbawiona
jakiejkolwiek wrogości ;) ), nie ma tak
powszechnego w szkołach kocenia: „falę” można
odczuć tylko podczas próby dostania się do Szkoły
podczas długiej przerwy. Choć zabrzmi to jak
czystej wody propoganda, zdecydowana
większość nauczycieli w naszej Szkole to
wspaniali ludzie, pełni energii, werwy, potrafiący

się uśmiechnąć, nawet kiedy po raz n-ty nie
nauczyliśmy się odmiany jakiegoś łacińskiego
czasownika, prawa fizyki czy wzorów
trygonometrycznych – naprawdę.1 Najwspanialsze
jest to, że ze znaczną częścią nauczycieli da się
po prostu pogadać i to niekoniecznie o możliwości
poprawy katastrofalnego wypracowania , lecz na
dowolny praktycznie temat. Gdzie indziej można
porozmawiać z nauczycielem o jego wakacjach,
planach na weekend, opinii na temat ministra
edukacji, gdzie można wraz z nauczycielem
pojechać obserwować nocne niebo przez
teleskop, zrobić, ot, tak, mały wypad do
Skierniewic, przespacerować się po galeriach
sztuki, gdzie nauczyciel bez chwili zastanowienia
pożyczy Wam parę złotych na coś do picia albo
książkę o wybitnym malarzu, wojnie w Czeczenii,
twórczości Nietzschego? Niewiele jest takich szkół
po tej stronie Odry.
Ale Szkoła to przede wszystkim my,
uczniowie. To my tchniemy w Szkołę ruch, życie,
organizujemy kółka astronomiczne, szantowe,
brydżowe, co tylko chcecie. Mogę Wam zaręczyć,
młodzi Czackiewicze, że spotkacie tu ogromne
mnóstwo interesujących osób, że nawiążecie w
tej Szkole przyjaźnie, które wielce Was wzbogacą,
że na pewno nie będziecie się nudzić, że zawsze
znajdziecie ludzi, którzy pomogą Wam
zorganizować jakąś zbiórkę, imprezę, spotkanie.
Ani się obejrzycie, a Wasz dom będzie prawdziwie
– drugim Czackim.
Rafael

1
Choć to, czy uśmiech ten będzie pełen sympatii czy raczej będzie to
złośliwy grymas, pozostaje kwestią otwartą ;)
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nauczyciele (cz.1)
Z myślą o zdrowiu i urodzie tegorocznych
Pierwszoklasistów postanowiliśmy przedstawić Wam
krótkie (aczkolwiek treściwe i bogate we wskazówki)
charakterystyki wybranych Profesorów, uczących w
naszej Szkole. Mamy nadzieję, że okażą się one
pomocne w przetrwaniu przynajmniej pierwszego roku
w Czackim… :] Ups, sorry… To się wytnie…
prof. Aleksandra Żabińska (j.polski, klasy „b”)
Prawdziwa renesansowa dama. Pani Żabińska
posiada bardzo złożoną osobowość i rozległe
zainteresowania. Pasjonuje ją teatr, poezja (jej, a także
NASZYM ulubionym poetą jest Stanisław Grochowiak),
oraz wszelakie formy, dziedziny, przejawy i objawy
sztuki (niejednokrotnie także te, które uznawane są
przez społeczeństwo za „kontrowersyjne”). Uwielbia
koty w każdej formie; oglądać je, słuchać o nich, mówić
o nich, a szczególnie - o swoim pupilu :). Bardzo chętnie
organizuje wyjścia do teatrów, muzeów, na ciekawe
wydarzenia kulturalne itp., choć, jak sama przyznaje,
nie lubi wycieczek… Odpowiednio zachęcona, skłonna
jest wydobywać z otchłani literatury co ciekawsze, pod
względem treści, jak i tematyki, utwory literackie, a
także przytaczać intrygujące anegdotki i fakty z życia
sławnych pisarzy i poetów. Zdarza jej się nieco
modyfikować godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji,
jak również obowiązkowy spis lektur oraz program
nauczania. Zawsze jednak jest to z korzyścią dla
rozwijającego się humanistycznego umysłu. :) Przed
lekcją z prof. Żabińską warto zorientować się, w jakim
jest aktualnie nastroju, gdyż ma to kolosalny wpływ na
przebieg lekcji… Jeśli przed polskim zobaczycie Panią
Profesor bardziej nieuśmiechniętą niż uśmiechniętą, to
lepiej zacznijcie powtarzać materiał… :] Na lekcjach
powinna panować harmonia i cisza. Plusa mają osoby
aktywne. Gdy przyjdzie Wam notować, radzimy
zaopatrzyć się w pancerny długopis i ćwiczyć mięśnie
ręki piszącej. Od tempa dyktowania można dostać
zakwasów.

prof. Bogumiła Swoboda (łacina, klasy „a” i
„b”)
O profesor Swobodzie można by pisać całe tomy
pieśni pochwalnych, ód i poematów miłosnych. Jest
osobą niezwykle życzliwą uczniom, wyrozumiałą i
pozytywną, zwykle stojącą po stronie discipulorum
wobec złośliwości języków martwych. Radzimy nie
spóźniać się na jej lekcje, jako że wówczas musimy
usprawiedliwić się w języku Cezarów (ratunkowa
odpowiedź obronna: in bibliothaeca fui – byłem w
bibliotece. Łatwo zapamiętać. :]). Prof. Swoboda jest
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z kolei miłośniczką psów. Można ją niekiedy spotkać w
towarzystwie jej wiernego jamnika [to jest jamnik Prof.
Zięby, ale – z niewiadomych nam przyczyn – to Prof.
Swoboda wyprowadza go na spacery – Mała]. :) Od czasu
do czasu, w ramach kontaktu z kulturą antyczną,
postanawia odczytać klasie któreś ze starożytnych dzieł.
Moja klasa nie doczekała się jednak „Lubieżnego
pedagoga” ani „Kochanka w beczce”. Mam nadzieję, że
Pani Profesor przeczyta ten artykuł i sobie o nas
przypomni… :P Do klasówek należy uczyć się wnikliwie
i z zapałem, jednak nie taki diabeł straszny, jak go
malują… Zaś powtarzając słówka do kartkówek, należy
pamiętać o przypisach pod tekstem!! Paru roztrzepanych
humanów już się na tym przejechało… ;) Em… znaczy,
niejeden niedokładny humanista przekonał się o tym na
własnej skórze… Najpoważniejszym sprawdzianem jest
kartkówka, zwana Kartkówką z Pięciuset Słówek, w
drugim semestrze klasy pierwszej. Do tego należy
przyłożyć się szczególnie, gdyż, powiem szczerze – w
przyszłości się to bardzo przydaje. A przy recytacji z
pamięci cezarowego „De Galia” jest zawsze sporo
śmiechu… :) UWAGA! Nigdy, przenigdy nie pytajcie Pani
Prof. Swobody, czy uczyła Kubę Wojewódzkiego!! Grozi
śmiercią.
[PS. W razie naprawdę bardzo dobrego nastroju Pani
Prof. radziłabym niezwłocznie spytać o to, jak po łacinie
powiedzieć „krzywa szabla w jaskini”. – Mała]
…więcej w kolejnym numerze! :]
~krzywho

PIERWSZY WRZESNIA
Pierwszy września to niewątpliwie dzień bardzo
specyficzny. Bywa rozpatrywany jako koniec lata, powrót
do pracy czy początek kolejnej klasy. Niezależnie od
podejścia budzi mnóstwo emocji. Przede wszystkim, nie
oszukujmy się – emocji negatywnych. I bardzo dobrze.
Powszechna radość z powrotu do kieratu byłaby
nieomylnym znakiem, że nasze społeczeństwo
zdziwaczało.
Jednak nim damy się porwać fali irytacji,
zazwyczaj usiłujemy wmawiać sobie, że kłopotliwa data
nie istnieje, tydzień to w końcu jedna dziewiąta wakacji,
a trzy dni to mnóstwo czasu. W końcu musimy jednak
przyznać, że wakacje się skończyły. I przeważnie w tym
momencie nachodzi nas refleksja, że skoro tak, to mogły
się w ogóle nie zaczynać.
Nie same codzienne obowiązki są koszmarem,
ale kontrast pomiędzy nimi a wakacyjną wolnością. Tym,
co nas tak naprawdę boli, jest każdy milimetr ogromnego
rozdźwięku między trzydziestym pierwszym sierpnia
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a czwartym (w tym roku) września, zaś akceptacja
ciemnej, zimnej niewoli po tym cudownym wygrzewaniu
się w słońcu wydaje się czymś niegodnym. Zgadzamy
się jednak, taka nasza ludzka natura, że wolimy
zaakceptować nieuniknione, niż pozwolić, żeby stało
się wbrew nam.
Łatwo jednak zapominamy i w tym cała
nadzieja. Wspomnienia zeszłego roku zdążyły się już
nieco zatrzeć, wstawanie o szóstej wydaje się
nieprawdopodobne komuś, kto przez ostatnie dwa
miesiące był absolutnym i jednym panem swojego snu.
Z drugiej strony natomiast to nie pamięć, ale
zapomnienie idealizuje. Już teraz zapominamy o
kłótniach, deszczu, ognisku, które nie chciało się
zapalić, wymazujemy z pamięci przemoczone buty czy
spalone słońcem łydki. Wszystko po to, by spreparować
sobie obraz wspaniałych wakacji, idealnych do
ogrzewania się podczas dziesięciomiesięcznej zimy.
A jednak, ile rozsądek nie przejawiałby
zrozumienia i szczerego pogodzenia się z losem, a
nawet nieco tylko wymuszonej radości, gdzieś w głębi
podświadomości łka i szamoce się jakaś niewrażliwa
na racjonalne argumenty cząstka. Tę, choć z natury
nieprzekupną, staramy się uciszyć tak, jak ucisza się
rozwrzeszczanego trzylatka, kupując mu lizaka.
Tym lizakiem może być cokolwiek,
zwłaszcza że na jesieni w sklepach chyba każdej
możliwej branży aż roi się od wyprzedaży i przecen.
Nowy, śliczny sweter wprawdzie nie oddali widma
zbliżającej się jesieni, ale w pewnym sensie ułatwi
zaakceptowanie jej. Dużo osób tą metodą usiłuje
upiększyć nasze obowiązki. Kupuje nowe zeszyty,
gładkie i nieświadome marnego losu poprzedników,
plecaki, aktówki, piórniki, kredki i przesadnie ozdobne
temperówki.
Jest coś toksycznego w przerażająco
równomiernym rytmie czerwcowych odejść i
wrześniowych powrotów. Jeśli chodzi o nagromadzenie
nigdy nie spełnionych obietnic, pierwszy września może
się równać tylko i wyłącznie z Sylwestrem. Carte blanche
nowego zeszytu od matmy prowokuje do szlachetnych
postanowień, wytyczania sobie mniej lub bardziej
nierealnych celów, planowania, a nawet analizowania
niepowodzeń minionego roku. Jednym słowem, do
mnóstwa: „nigdy więcej” i „od tej pory”. Tylko nieliczne
z tych przyrzeczeń i deklaracji dotrwają chociażby do
połowy września, co jednak wcale nie przeszkadza nam
święcie w nie wierzyć, przynajmniej w momencie
składania. Cóż, widocznie to kwestia jakiegoś rodzaju
typowo jesiennej naiwności…
Tsuli

wywiady!
Mała, nasza dzielna Redaktorka Naczelna,
niepomna na trud, znoje, niekorzystne warunki
meteorologiczne, bóle głowy, odciski i sprawdziany,
podjęła się nader morderczego i karkołomnego zadania
i postanowiła przeprowadzić kilka wywiadów z obecnymi
drugoklasistami, żeby przedstawić Wam, Drogie Kocięta,
informacje z drugiej ręki (ale nie z second-handu) na
temat Czackiego, Czackiewiczów i Czac-reszty... Mamy
nadzieję, że jej cierpienia nie były daremne i że
skorzystacie z bogatej treści merytorycznej tychże
wywiadów... (krzywho)
KLASA SPOŁECZNA
- Jakim uczniem byłeś w gimnazjum? Czy
uważasz, że zmieniłeś się w Czackim?
- Wyniki osiągane przeze mnie były dość dobre…
Ale czy się zmieniłem? Nie sądzę.
- Dlaczego wybrałeś tę Szkołę?
- Bo słyszałem, że jest w niej fajna atmosfera.
- Czego oczekiwałeś po Czackim? Sprostał
Twoim wymaganiom?
- Jeszcze nie wiem, czy sprostał… A oczekuję tego,
że dobrze przygotuje mnie do matury i potem do pójścia
na studia - takie, jakie sobie wymarzyłem.
- Uważasz, że ta Szkoła sprzyja rozwijaniu
talentów, pasji, zainteresowań?
- Raczej średnio, jeżeli masz pasje, wykraczające
poza program szkoły. W Czackim trzeba się dużo
uczyć, a rozwijanie talentów kosztuje sporo czasu.
- Jak wspominasz pierwszy miesiąc w XXVII
LO?
- 1 września mało przyjemnie, bo był test językowy
i trochę się wkurzyłem… A potem? W porządku. Na
integralu było bardzo śmiesznie, klasa okazała się O.K.
Zaczęła się szkoła… Byłem zaskoczony… szczególnie
tym, ile od nas wymaga pani profesor od niemieckiego
;) Ale ogólnie miło to wspominam – była ładna pogoda,
wychodziliśmy na przerwach grać w piłkę, spóźnialiśmy
się na lekcje…
- A Czacki jako budynek?
- Szkoła jest mała, więc jeśli kogoś szukam, to
przejdę dwa piętra i go znajdę. Toalety w dobrym stanie,
sklepik jest, biblioteka też, są boiska … Więc jest O.K.
Sala gimnastyczna… no cóż, jest taka, jaka jest, w
mojej poprzedniej szkole była taka sama
- Udało Ci się zintegrować z innymi klasami?
- Poznałem ludzi, których chciałem poznać.
- Klasa społeczna… Jakie są przedmioty
wiodące i jak wygląda ich nauczanie?
- Wiodące przedmioty to WOS, historia i geografia.
Poziom geografii jest wysoki. Na początku się nie
wydawał, ale pani Najder ma bardzo dużą wiedzę i jak
robi klasówkę, to można się po prostu pociąć żyletką...
- Z jakich przedmiotów zdajesz maturę?
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- Matematyka, dwa języki obce (angielski,
niemiecki), polski i geografia. Będę chciał dostać się
na SGH.
- A Twoja klasa? Podobnie?
- Co najmniej 50% mojej klasy wybiera się na
prawo. Są też osoby, które chcą studiować historię.
- Dużo się uczysz?
- Ostatnio nie bardzo… Ale mogę powiedzieć, że
prawie cały swój wolny czas poświęcam nauce. Z tym,
że ja mam niewiele wolnego czasu… Uczę się chyba
niewystarczająco dużo, jak na tę Szkołę. Ale cały mój
wolny czas to nauka.
- Ulubiony przedmiot?
- Powiedziałbym, że geografia, ale ostatnio mi nie
idzie… WF? ;)
- Przedmiot, którego nie lubisz?
- Nie bawi mnie gramatyka języka polskiego. I
fizyka, fizyka, fizyka.
- Teraz spytam o imprezy, bo to ciekawszy
temat... Festiwal Teatralny?
- Świetna sprawa. Ma swój klimat. Nie brałem
udziału w przedstawieniu, aczkolwiek może w
przyszłym roku...? Do poprzedniego Festiwalu
podszedłem bardzo biernie... Festiwal to ciekawa idea,
ale słyszę od wielu osób, że z roku na rok jest coraz
niższy poziom…
- A imprezy w klubach?
- W porządku. Bawiliśmy się O.K… Najlepsza była
impreza festiwalowa. Było dużo osób i… (...) ;)
- Często wychodzicie gdzieś „klasowo”?
- Tak, ale nie z wychowawczynią. Do kina po
lekcjach etc… Ale wycieczek jako takich nie mamy.
- Co powiesz mi o rozgrywkach sportowych w
Czackim?
- Jesteśmy najlepsi – od tego chciałbym zacząć
;) Rozgrywki… Są w siatkę, są w nogę, można się
dostać do kadry Szkoły… W siatkę - całkiem w
porządku, oprócz tego, że trzecie klasy to sobie „olały”.
Nie mogę jeszcze nic powiedzieć o rozgrywkach w
nogę, bo jeszcze się nie zaczęły. Ale są i sporo osób
tym żyje. Sport nie jest w tej Szkole marginalną rzeczą.
No i, oczywiście, granie w piłkę na przerwach…
- A atmosfera panująca w Szkole? Jaka jest?
- Hm… Chodziłem do beznadziejnego gimnazjum,
gdzie była banda dresów i ćpunów, miałem z nimi na
pieńku. W porównaniu do tamtej szkoły… Jak dla mnie
atmosfera jest świetna. Chodzi mi o atmosferę między
uczniami; a między nauczycielami i uczniami… no,
jakaś bajeczna to nie jest… Tak mi się wydaje. Są
nauczyciele, do których nie mogę się przekonać.
- O której godzinie wstajesz?
- Godzinę przed lekcjami.
- Są rzeczy, dla których masz ochotę iść do
Szkoły tak wcześnie rano?
- Tak. Idę, żeby się spotkać ze znajomymi i pograć
w piłkę na przerwach. O ile można lubić szkołę, to tę
Szkołę lubię. Lubię, bo są fajni ludzie. Jak się z kimś
kumplujesz, to się kumplujesz, a jak nie, to każdy
sobie rzepkę skrobie ;). A jeśli dobrze zdam maturę,

6 CZADEK

będę lubił Czackiego za wysoki poziom i wymagania.
Jeśli zdam ;)
- Warto było iść do tego LO?
- Tak, to był najlepszy wybór, jakiego mogłem
dokonać.
- Jakim ludziom polecasz Czackiego?
- Na pewno tym, którzy do tej pory nie mieli zbyt
wielu znajomych, byli zamknięci… można się tu
„otworzyć”. I na pewno ludziom, którzy lubią dobrą
zabawę. A odradzam tym, którzy mają wiele zajęć
pozaszkolnych – albo poświęcą się Szkole, albo tym
zajęciom. Sama, zresztą, wiesz.
- Oj, da się to pogodzić!
- Da się, ale jest ciężko.
- O.K. dziękuję za rozmowę.
dość specyficzny wywiad, KLASY BIOL-CHEM I
MAT-FIZ
P – BIOL-CHEM
I, T – MAT-FIZ
M: Integracja?
T: Mat-fiz się bardzo szybko zintegrował na samym
początku. Ale za bardzo trzymaliśmy się w kupie i trzeba
było to podzielić na mniejsze grupki. Na wyjeździe
integracyjnym wszystko się jakoś podzieliło i było super
od tamtego momentu. A międzyklasowa…
I: To nie za bardzo… Zresztą, jak widać… Z biolchemem się nie znamy.
T: Z biol-chemem mało obcujemy. Z klasą społeczną
i informatyczną to ja się tam… słabo mam zamiar
integrować… (śmiech) Możesz to wyciąć…
I: Ale społeczna jest fajna!
T: Społeczna jest spoko, gramy z nimi w piłkę i w
ogóle mamy jakieś tam wspólności.
I: Z humana znam parę osób…
T: Humany też.
M: Integral?
I: W październiku.
T: Nasza pani, zresztą, bardzo ją za to uwielbiam,
olała nas zupełnie… (śmiech) Pani Mandrewicz. Bardzo
fajna kobieta. Pozdrawiamy ją serdecznie. Możesz tego
nie wycinać. Ona nie lubi się jakoś specjalnie integrować
z uczniami, nie pogłębia kontaktów… I tam sobie z
mężem chadzała, a my z takimi studentami jakieś
zajęcia robiliśmy, tralalala, układaliśmy wieże z
pomarańczy… W każdym razie było naprawdę fajnie.
I: Mieliśmy jakieś zajęcia integracyjne w stylu: ustaw
się w kolejności według daty urodzin…
T: Nie, to była nędza.
P: A biol-chem… Na początku września, drugi
tydzień. Na skałkach, gdzieś tam. Wycieczka była
bardzo udana, może dlatego, że wychowawczyni nas
kompletnie olała … Olewała nas w godzinach nocnych.
Więc było interesująco, integrowaliśmy się… ;)
M: Imprezy pozaszkolne w klubach?
I: Jeśli chodzi o naszą klasę, to jest duża frekwencja.
T: Jak jest się w sekcji, to się czasem chodzi.
M: Właśnie, Festiwal Teatralny…

chlebem i sola...
T: W sekcji jest bardzo fajnie. W tym sensie, że, primo,
ma się świadomość tego, że się robi coś fajnego i to naprawdę
wychodzi (i jest super), i drugie primo, bycie w sekcji bardzo
pomaga w integracji. W każdym razie mnie strasznie pomogło
zapoznać się z kilkudziesięcioma osobami.
I: Rywalizacja…
T: Nadaje smaczku.
M: Reżyseria?
P: Zrobiłem sztukę, która została po prostu rozjechana,
ale… FT jest bardzo interesujący. W sumie ;)
T: Jeżeli Wy, drogie dzieci – koty, będziecie robić w
pierwszej klasie sztukę, to zróbcie ją śmieszną, spytajcie
się może delikatnie klasy 2e, jaką zrobili sztukę, i takiej sztuki
nie róbcie, O.K.?
M: Atmosfera w Szkole?
P: Bardzo miło jest. Bardzo miło i kolorowo.
T: Strasznie ciasne korytarze. Trudno się gra w piłkę na
przykład. Na korytarzach.
I: Na samym początku było tak, że w ogóle cudowna
Szkoła…
T: A teraz FIZYKA! Jeśli będziecie iść do mat-fizu, to się
uczcie fizyki! Nie no, atmosfera… Na początku, jak to na
początku, było tak misiowato, tralala… Ej, w ogóle strasznie
mi się to podoba, że ja pochodzę z takiej… niezdrowej
szkoły… o profilu katolickim… tam była taka rywalizacja
między rocznikami… Młodsi byli chronieni przez nauczycieli
i jeśli podszedł do ciebie jakiś dzieciak i nadepnął ci na stopę
i uciekał, a ty mu wykopałeś żołądek przez szyję, to ty byłeś
za to… Eh. Rozumiesz. Nie mogłeś mu nic zrobić. A tu
zupełnie nie ma żadnych konfliktów ani starszych grup, które
dokuczają czy coś takiego! I jest zupełnie fajnie.
I: Na początku ma się wrażenie, że każdy jest dla ciebie
otwarty.
T: Potem zaczyna się prawdziwa Szkoła, niestety. I…
Jezus Maria. JEŚLI MACIE ZAMIAR IŚĆ DO MAT-FIZU…
I: TO UCZCIE SIĘ FIZYKI.
P: Nie uczcie się biologii i chemii. Uczcie się fizyki.
I: Wiesz, ile mamy fizyk w jednym tygodniu? Średnio
osiem!
M: Nauczyciele?
P: Różnie, bardzo różnie. Jest część nauczycieli, którzy
mogą czegoś nauczyć, ale są tacy, którzy… ekhm. Tylko
ich wymienić na lepszy model. A relacje między
nauczycielami i uczniami… Też różnie. Są tacy, którzy
uważają, że jesteś milusi i traktują cię jak wujek albo ciocia,
ale są tacy, którzy gnębią ;)
I: Oj, tak :P
T: Z nauczycielami w mat-fizie jest ciężko.
P: W biol-chemie najgorzej jest z fizyką. No… I może
francuski. Ogólnie jest spoko…
I: Są lepsi, są gorsi.
T: Czasem potrafisz wymiotować lekcjami i niczego się
nie nauczysz, ale poza lekcjami nauczyciel jest świetny. A
niektóre relacje są po prostu suche.
M: Dużo się uczycie?
P: Nie :D
T: Tyle, ile trzeba. Przyszliśmy sobie do szkoły… I
patrzymy sobie: fizyka. Na początku było spoko. Jakieś tam
sprawozdania z festiwali itd. Potem zaczęły się trudniejsze
tematy i my podeszliśmy do tego z takim początkowym luzem,

no i… połowa klasy miała zagrożenia. I teraz to zostało
i trudno się z tego podnieść, wiele osób próbuje mieć
dwójkę na koniec roku. Ale przedmioty, które nie są
wiodące w profilu… Wystarczy sobie powtórzyć na
przerwie przed lekcją.
P: Biologia i chemia… Generalnie mówi się, że biolchemy się strasznie dużo uczą. Część klasy tak, a
druga część… nie robi nic, korzysta z tego, czego
nauczy się reszta. To bardzo korzystne rozwiązanie.
Uczę się biologii, chemii czasem… I łaciny. Resztę
przedmiotów można sobie… No, matmę może nie. I
fizykę.
M: Wasze profile?
P: Przedmioty wiodące: biologia, chemia, fizyka.
Mamy łacinę i francuski. Biologia – wysoki poziom,
interesujący nauczyciel… Przygotowuje bardzo dobrze.
Chemia – pani profesor strasznie się przejmuje
nauczycielami, może nawet za bardzo. Do matury
przygotowuje świetnie, ale do olimpiady nie ma szans.
Łacina – ciekawy przedmiot, jest dużo uczenia się na
pamięć, ale to można przeżyć… Mam 500 słówek na
jutro.
Studia? Akademia Medyczna, chemia, biologia,
biotechnologia… Dużo osób idzie na ASP :P
T: W folderach jest napisane, że mamy
rozszerzoną matmę, fizykę i informatykę… A właśnie
kończymy Excela :/ Jak ktoś się spodziewa czegoś
fantastycznego, to niech idzie do mat-infu.
A propos matury – do matury się przygotujesz, jak
chcesz.
I: Z fizyką gorzej.
T: Ma się pewne podstawy, a pani profesor
oczekuje, że ty już umiesz. Od absolwentów słyszy
się, że do matury przygotować nie potrafi. Ludzie
chodzili na dodatkowe zajęcia, żeby coś ogarnąć.
M: Zajęcia pozalekcyjne?
I: Szanty, chór…
P: Kółko PCK…
T: Ale poza Szkołą… Jest czas. Jak coś.
P: W następnym roku podobno mają być warsztaty
teatralne. Nowe techniki, łączenie filmu z teatrem.
M: Lubicie tę Szkołę? Za co?
T: Tak. Za to, że mamy takie dobre koleżanki z
humana, które wytną niektóre rzeczy z tego wywiadu.
Szkoła jest fajna, można się pointegrować. Za Festiwal,
za ludzi, za klimat, za boiska. Za piłkie! ;D
I: I nie trzeba się specjalnie dużo uczyć. No nie
wiem, no.
P: Jest bardzo dużo ciekawych osób. Mała jest
fajna ;D
M: Czego w niej nie lubicie?
P: Zerówki.
I: Zerówki są fajne, bo nie ma tłoku w metrze.
T: Jak masz jakiś długi radosny weekend, dużo
wolnych dni czy coś… Kiedy wracasz i masz tyle nauki,
że można umrzeć w tym czasie.
M: Komu polecacie tę Szkołę? A komu nie?
I: Laptopy i dzieci z mamusiami nie są tu mile
widziane.
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P: Nie polecamy jej ludziom, którzy chcą iść do
Staszica. Polecamy osobom, które chcą się wykazać
na Festiwalu. I bardzo ładnym dziewczynkom, które
się nie chcą uczyć. A nie polecamy osobom, które
BARDZO CHCĄ SIĘ UCZYĆ.
T: Oczywiście, miałyby możliwości w Czackim,
ale… No, niekoniecznie byśmy chcieli.
Wywiad trwał 71 minut, ale tylko tyle dało się z
niego spisać. Resztę, niestety, musiałam wyciąć ;)
KLASA MAT-INF, artykuł Pauliny Marjan
Dokładnie rok temu – tak jak Wy teraz - stałam
przed takim samem problemem wyboru,
najważniejszym w życiu gimnazjalisty, czyli wyborem
liceum. Masa ulotek, targi EXPO, opinie znajomych,
forum internetowe, ranking liceów i … tłum tak samo
niezdecydowanych osób jak ja.„Zaliczyłam” sześć dni
otwartych w różnych szkołach, straciłam masę godzin
na błąkaniu się po Warszawie, dowiedziałam się tysiąca
zbędnych rzeczy. Były licea, do których nie chciałabym
wrócić i miałam najszczerszą ochotę zostać na zawsze
w moim gimnazjum, w obawie poznania tego „wielkiego
świata”. Miałam wrażenie, że cała ta rewia szkół, ten
chaos, nie pomaga mi w podjęciu decyzji a wręcz
przeciwnie, zniechęca mnie. Jedna wielka komercja,
wszystko zrobione pod publikę – dziewczynki i chłopcy
(a może już raczej kobiety i mężczyźni) o sztucznych
uśmiechach, klepiący po raz setny to samo pod bystrym
okiem nauczycieli. Wiedziałam, że chcę od szkoły
czegoś więcej niż dogodnego zestawienia korytarzy,
dobrego dojazdu i nowych znajomych. Szukałam
rodzinnej atmosfery, specyficznego klimatu i szkoły,
dającej możliwość wszechstronnego rozwoju. Nie
chciałam być traktowana jako kolejny numerek w
dzienniku ( bądź co bądź - jeden z trzydziestu dwóch
to mało imponujące). Wiedziałam również, że to ja
muszę przekonać się do tej szkoły i to nie z uwagi na
miejsce w rankingu „Perspektyw” i nie ze względu na
znajomych, składających swoje podania. Na „Dniu
Otwartym” w XXVII L.O. w Warszawie z radością
stwierdziłam, że wreszcie znalazłam odpowiednie dla
siebie miejsce. Jakkolwiek to zabrzmi: ja od razu
pokochałam tę Szkołę miłością wielką i jedyną.
No cóż … nie zamierzam nakłaniać Was do
składania podań do Czackiego, nie pomogę Wam w
podjęciu decyzji, nie uchylę rąbka tajemnicy o
magnetyzmie tego Liceum, nie będę też wycierać Wam
nosków, gdy okaże się, że nie ma Was na liście
przyjętych. Sami podejmijcie tę decyzję, decyzję
właściwą, bo podjętą przez Was samych. Pamiętajcie
jednak, że macie niepowtarzalną szansę należeć do
Rodziny Czackiewiczów, a to udaje się tylko wybranym
;-).

Dzikie gadanie

Jestem „matinfem” w babskiej skórze. Takich
jak ja, w I e jest osiem, ale jakoś udaje nam się trzymać
władzę w klasie, ponieważ - cytuję słowa kolegi: „Bóg
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stworzył człowieka i mężczyznę”. Dlaczego wybrałam
ten profil? Składając tutaj podania, sami powinniście to
wiedzieć, ja na przykład lubię dodawać i odejmować ☺.
Jednak zawsze chciałam nauczyć się czegoś więcej z
zakresu informatyki i to jest chyba najważniejszy powód.
Część osób, przychodząc do tej klasy, jeżeli chodzi o
programowanie miała jakieś mniejsze lub większe
doświadczenie w tym temacie. Moje było zerowe, ale jak widać jeszcze żyję i przez te osiem miesięcy
naprawdę sporo się nauczyłam. Chciałabym
jednoznacznie zdementować ewentualne podejrzenia,
iż „matinfy” siedzą na przerwach z kalkulatorami w
rękach, a ich życie ogólnie wygląda jak jeden wielki
algorytm. Nie robimy czegoś „while (a<b) and dobrze”,
chociaż „i” często przyjmuje wartość 1 ☺. Jak widać,
każdy profil ma jakiś oryginalny sposób patrzenia na
świat.
Poza nauką (a może przede wszystkim ?;-) )
wiele się dzieje.. W naszym Liceum odbywają się
różnego rodzaju kółka przedmiotowe, np. brydżowe, jest
też chór, są wieczorki szantowe oraz sesje teleskopowe.
Pierwsze klasy jadą na początku września na obóz
integracyjny, podczas którego mogą się lepiej poznać
oraz przeprowadzić pierwsze dłuuugie rozmowy,
Ponieważ wywiozą Was w jakieś odludne miejsce, gdzie
będzie tylko las i Wy, to integracja przebiegać będzie
bardzo sprawnie i entuzjastycznie. Na kolejne
opuszczenie kilku dni nauki możecie liczyć w okresie
zimowym, kiedy to I i II klasy jadą na Stożek do Wisły.
Jest tam schronisko dosyć przytulne i ekscentryczne,
jak na mój gust. Jest też jazda na nartach lub, jak kto
woli - parodia jazdy na nartach.
Na koniec swoich opowieści muszę Wam
wspomnieć o rzeczy najciekawszej, a mianowicie o
corocznym
Festiwalu
Teatralnym,
czyli
niezapomnianych czterech dniach wyjętych z życiorysu
tuż przed świętami. Znakomita zabawa, nawet dla tych,
którzy nie mają z teatrem nic wspólnego. Zapewniam
Was, iż jest to naprawdę fenomenalne przeżycie, bo
kto nie kocha prób o 8 rano w sobotę?
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WAKACJE!
HOLIDAY COMBAT
Wakacje - już były, tak, wiemy... Też za nimi
tęsknimy i czekamy na kolejne! Tymczasem - mała
retrospekcja i konfrontacja; WAKACJE spędzane
AKTYWNIE kontra WAKACJE spędzane PASYWNIE...
Dla każdego coś miłego - jak zawsze w CZADKU, ho
ho ho... (krzywho)

WAKACJE AKTYWNE
Podczas wakacyjnych miesięcy ma miejsce wiele
turniejów i innych wydarzeń historyczno przebierankowych. Poza najbardziej znanym
Grunwaldem odbywają się także imprezy na zamku w
Gniewie, skansenie w Soplicowie, Przemyślu,
Chudowie oraz Turniej Skarbu Kwarcianego na Zamku
w Rawie Mazowieckiej, w którym miałam przyjemność
uczestniczyć.
W pierwszej chwili strój siedemnastowiecznej
wieśniaczki wydał mi się dosyć mało funkcjonalny, ale
wystarczyło kilka godzin, żebym przyzwyczaiła się
nawet do nieco udziwnionej bielizny (ciuchy „z epoki”’
można uszyć w jednej ze specjalizujących się w tym
pracowni lub idąc na skróty - tak jak ja – pożyczyć).
Muszę przyznać, iż w trakcie turnieju
uprzywilejowana była płeć brzydsza. Nam zaś
pozostawało jedynie przyglądanie się walkom oraz
typowo damskie konkurencje w stylu przebierania
grochu czy sznurowania gorsetu na czas ☺ ,
ewentualnie pozowanie do zdjęć z dziećmi
nieprzebranych turystów. Zwieńczenie dnia stanowiła
odegrana z wielkim realizmem oraz armatą
(przywiezioną przez miłego starszego piromana) bitwa,
zaś po niej uczta przy świetle pochodni.
Turniej Rawski był moim pierwszym i mam nadzieję
na powtórzenie tego doświadczenia.
Tsuli
WAKACJE PASYWNE
Wcale nie chodzi o to, aby przez całe wakacje nic
nie robić. Jednakże chcę stanąć w obronie leni, do
której to grupy sama mam przyjemność należeć, i
wyjaśnić, jak ważna jest czasem odrobina inercji.
Człowiek przez cały rok szkolny (w Czackim☺ )
zmuszony jest do wykazywania się trudną
umiejętnością organizacji czasu, aby wymarzone
zajęcia dodatkowe mogły istnieć w symbiozie z nauką.
Niechże wakacje będą inne! Czemu by nie wstać o
dwunastej w południe, nie zjeść na śniadanie świeżo
zakupionej bułeczki, a potem przez cały dzień nie robić
tych wszystkich drobnych i niepotrzebnych rzeczy, na

które nie mamy czasu w Szkole? Trzeba przecież
nacieszyć się trochę zaniedbanym własnym pokojem,
posiedzieć w ulubionym fotelu lub na ulubionym kawałku
podłogi i przeczytać tę całą zaległą prasę, książki,
patrzące na nas smutno z półek, zapomniane listy.
Trzeba popatrzeć trochę w telewizor, nawet jeśli nie
nadają akurat naszego ulubionego serialu, lub w
komputer, w którym zawsze znajdzie się coś dla nas.
Sęk tkwi w tym, żeby pozwolić przez chwilę nieść się
życiu, zaprzestać wszelkiej walki, nigdzie się nie
spieszyć – skupić się na czymś nieistotnym i
przyjemnym lub nie skupić się w ogóle. Trochę
pomarzyć, zjeść tabliczkę czekolady, posłuchać
zakurzonej płyty. I jeśli macie poczucie, że straciliście
w ten sposób co najmniej jeden dzień cennych wakacjito ja Was rozgrzeszam. To jest potrzebne dla zdrowia
psychicznego. A jeśli nigdy nie próbowaliście, bo
pomysł wydawał się bluźnierczy… Cóż, macie
najbliższą szansę zimą, w ferie.
tuś
WAKACJE AKTYWNE
Od siódmej rano na nogach. Codziennie. Bieganie,
rower, basen. Piłka kopana i odbijana. Wakacje aktywne,
na sportowo. Jak najwięcej ruchu dla zasiedziałych (nad
książkami ☺) kości. Coś, o co mój organizm błagał
przez cały rok szkolny.
W sierpniu miałam przyjemność znaleźć się na
obozie tanecznym w Łebie. Spędziłam tam 21 dni, a
na plaży byłam tylko kilka razy i bynajmniej nie stało
się to z powodu braku ładnej pogody. Pogoda była
cudowna – ciepły, letni wietrzyk, dużo słońca i lazurowe
niebo, które… widziałam przez okno sali tanecznej.
Od rana do wieczora na parkiecie. 7 godzin
treningów dziennie, krótkie przerwy na posiłki i
błyskawiczny prysznic. Do południa taniec towarzyski,
po południu nowoczesny. Kroki śniące się po nocach,
nerwy, pot i stres, a potem wielka radość, kiedy
wszystko wychodzi tak, jak powinno. Codzienne
pokonywanie samej siebie, kiedy jestem przekonana,
że „to już mi na pewno nie wyjdzie”, aż w końcu się
udaje.
Zakwasy na całym ciele, pot spływający do oczu i
ust, a ty powtarzasz ten sam układ dwudziesty raz
tego dnia. Tylko po to, by w dniu pokazu inni ludzie
patrzyli na ciebie z podziwem. Dla własnej satysfakcji.
Zdumiewające, jak wiele można się o sobie
dowiedzieć, uprawiając sport. Jak wiele cech można w
sobie odkryć. Spróbuj. Sprawdź.
Mała
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WAKACJE!
ZAGLE
Niekończące się rejsy, fale przelewające się przez
pokład, zdarty głos bosmana, trzeszczące na wietrze reje i
świst wiatru na wantach… Tak, oto i uroki żeglarstwa… :) Cóż
jednak począć, gdy nawet rejs po jeziorze Bełdany trwa w
nieskończoność, fale nie raczą nawet pochlupać o burtę, wiatr
ma przerwę na kawę, a bosman śpi pod pokładem, słowem
– flauta w najlepsze (a może w najgorsze?)…? Łatwo się
domyślić, że nie jest to najbardziej ekscytująca część rejsu,
jednak takie sytuacje się zdarzają. Trzeba więc jakoś sobie
radzić, prawda? Jak najbardziej.
Sposobów na nudę jest
wiele, chociaż zwykle, jak przyjdzie
co do czego, to i tak człowiekowi nic
nie przychodzi do głowy, z czego
może wyniknąć wiele zabawnych
sytuacji. ;) Na przykład można
udawać, że mimo wszystko się
płynie. Dokoła nic, zero wiatru, jacht
praktycznie stoi w miejscu, ale
Dzielny Sternik, maksymalnie
skupiony, wyprostowany i wpatrzony
w (nie)daleki horyzont z odwagą w sercu zmaga się z
przeciwnościami losu… :] Urocze, nieprawdaż...?
Można również próbować wykorzystywać nikłe ruchy
powietrza, żeby zbliżyć się do najbliższego jachtu i potraktować
go orzeźwiającą dawką wody z wiadra. Pyszna zabawa! W
czasie tegorocznych wakacji mieliśmy taką sytuację
pięciokrotnie i to jednego dnia, z zupełnie obcymi ludźmi… :)
Stracili w tej potyczce pół miednicy i garnek, ale i tak byli
zadowoleni… :D
Są też znane i odnotowane
bardziej,
że
tak
powiem,
nieszablonowe sposoby przetrwania
flauty, często bardzo ekonomiczne i
pomysłowe, jednak wyglądające nieco
ekscentrycznie… Nie wymieniając
nazwisk, powiem, że obecny Konsul
naszej Szkoły postanowił się
kulturalnie OGOLIĆ na rufie, żeby
zaoszczędzić czasu w porcie na inne,
ciekawsze zajęcia… Gratulujemy pomysłowości i życzymy
dalszych sukcesów! :D
Nurkowanie za łodzią, wyławianie puszek z piwem,
opalanie się na pokładzie, spozieranie przez lornetkę na
opalających (-ce) się na dziobach innych łodzi – to wszystko
tylko nikła cząstka bezmiaru
activités, które wykonywać można w
takich sytuacjach. Wszystko zależy
od tego, czy umiemy się dobrze
bawić, czy nie… :)
***
Trwa poranna sjesta. Załoga
przewraca się z boku na bok pod
zaśmieconym pokładem, sternik
przysypia, jacht, tkwiący między niebem a bezmiarem wód,
zwolnił do dwóch ślimaków/h. Flauta. Nuda, nuda, nuda...
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Lecz co to? Delikatne powiewy
wiatru, muskające zasypiającego
sternika, przybierają na sile,
wzmagają się, żagle przestają
przypominać
suszące
się
prześcieradła. Sternik, mamrocząc
coś pod nosem, rozgląda się wokół.
Na gładkiej tafli jeziora zaczynają
pojawiać się zmarszczki, rosnące
powoli, ale nieubłaganie, niczym dług publiczny. Nagle –
szkwał! Wiatr zawył, przepływając przez olinowanie, potężne
uderzenie przechyla łódź. Zaskoczony sternik usiłuje
zapanować nad sytuacją: uświęconą od wieków tradycją
zaczyna od krzyku w stronę załogi. Szkwał. Z czeluści jachtu
wynurza się zaspana twarz jednego z załogantów – i
natychmiast się chowa, uchylając się przed bomem,
któremu znudziło się tkwienie po lewej burcie. Szkwał mija.
Jezioro jest wyraźnie wzburzone, po wychyleniu się jachtu
za cypel wiatr ma się którędy rozpędzić. Fale powoli rosną.
Gdy na pokład, zapełniony już ożywioną załogą, wychodzi
Pierwsza Sterniczka, wita ją deszczyk indywidualny – na
falach pojawiają się grzywy. Załoga jest już na miejscach,
wybieracze przy szotach, sternik przy sterze. Zaczyna się
żywioł! :)
Jacht pokonuje fale z gracją, mimo
swoich dwóch ton rozpędza się. Jest
dobry wiatr. Pierwsza pokazuje kurs na
pierwsze boje czerwonego szlaku. Po
chwili odzywa się UKFka – pozostałe dwa
jachty są za nami. Rzuca coraz bardziej,
komendy do wybierania padają coraz
częściej, stale już towarzyszy nam świst
wiatru niby pomruk leniwego, ale właśnie
budzącego się kota. Mijają minuty, czas
płynie niemal nieodczuwalnie. Jeden z naszych zaczyna nas
wyprzedzać. Wyprzedzać? Nas? „Załoga do wiader!” Pośród
wiatru i unosząc się na rozkołysanym jeziorze, kilka ton,
rozpędzonych do kilkunastu mil/h, zbliża się do siebie,
unosząc na pokładzie zgraję złośliwie wyszczerzonych
Czackiewiczów z wiadrami, miskami. „Już!” Sternik
popuszcza grot, skręca – pierwsze zbliżenie i.. chlust! 1:0
dla nich.. ale to dopiero pierwsze podejście :)
Obydwie załogi spędzają czas na oblewaniu się wodą
- – aż przychodzi się rozdzielić. „Winner” ma za dużo balastu,
nie dogonimy ich - – niestety, zrzucenie go nie wchodzi w
grę :)
Przemoczone załoginie, którym przestało być tak
wesoło, schodzą pod pokład. Przy szotach pozostają
Mężowie wraz z Pierwszą. Umilają sobie pełen grozy czas
walki z żywiołem, wspominając stare marynarskie pieśni.
A raczej próbując je sobie przypomnieć. W końcu zwrotki
„Wietnamskich dziewczyn” unoszą się ku niebu..
Jacht mija boje, zbliża się do przesmyku między
wyspami. Kamienną twarz Pierwszej ściąga grymas
niezadowolenia. „Sama się tym zajmę, lepiej przygotujcie
coś na ząb”. Po krótkiej acz
ożywionej dyskusji w atmosferze
wzajemnego zrozumienia sternik
dobrowolnie zrzeka się steru i
wraz z jednym z Mężów udaje się
pod pokład przyrządzić jajecznicę.
Mokre dziewczęta odmawiają
współpracy.
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I podczas gdy na górze Pierwsza ściera się z potęgą
oceanu (dobra, jeziora – ale Śniardwy są naprawdę duże),
pod pokładem trwa równie zaciekła walka o jajecznicę. W
warunkach gorzej niż polowych (kajuta wyglądała jak małe
wysypisko śmieci, butów, butelek itp.) powstaje Jajecznica.
Ale cóż to za Jajecznica! 20 jaj plus to, co pod ręką,
mieszane w garnku, podczas gdy przechyły osiągają 30
stopni. Gdy zostaje już Upichcona, najgorsze za nami –
przeszliśmy przez przesmyk na spokojne wody. Załoga
pałaszuje jajecznicę, regeneruje siły paroma chińskimi
zupkami. Znowu flauta. Powoli pokład pustoszeje,
pozostaje tylko sternik (następny w kolejce) oraz Pierwsza.
Po parunastu minutach Pierwsza przypomina sobie o
czymkolwiek bądź i nurkuje pod pokładem. Sternik zostaje
sam. 5 ślimaków/h. Spokój, ciepłe słońce na niebie,
jajecznica w żołądku. Zaczyna przysypiać. W końcu co się
może stać? Przecież jest flauta.
Ot, całe Żagle.
Krzywho i Rafael

SZMIR-TV
To, co dziś ujrzeć można w telewizorze, jest
doprawdy zabójczą mieszanką kaszany, pasztetu i
rozmaitych podrobów, na które skusiłby się jeno
wygłodzony pies, pozbawiony w tragicznych
okolicznościach wzroku, smaku i powonienia, i to tylko
wtedy, gdyby znalazł to na wysokości swojej gardzieli
ciemną nocą w trakcie ataku czkawki. Program,
serwowany nam przez stacje telewizyjne, jest tak
potwornie odmóżdżający i nie tylko nierozwijający, ale
nawet zwijający, że nawet najwytrwalsi telemaniacy,
zdesperowane nastolatki i noworodki łapią się za głowy
i w niebo wznoszą głosy pełne grozy… Jednak cóż
czynić, gdy nie ma nic ciekawszego do roboty i już
zasiedliśmy wygodnie w fotelu, usytuowanym akurat
naprzeciwko ekranu…? Nie pozostaje nic innego, jak
tylko wcisnąć guzik pilota, tym samym przyczyniając
się własnoręcznie do agonalnej i bolesnej śmierci
swoich komórek mózgowych, jednocześnie starając się
jak najmniej zwracać uwagę na strukturę emitowanych
fal, docierających do naszych receptorów wzrokowosłuchowych…
Najgorszym wyborem jest zdecydowanie się
na śledzenie losów bohaterów w filmach wyświetlanych
przez telewizję POLSAT. Ichniejsza bowiem jakość jest
gorsza od stanu zanieczyszczenia wody w Wiśle. Ów
kanał uraczyć nas może takimi MEGAHITAMI, jak np.
„Rambo 17 – Drugi W Tym Tygodniu Krwotok Z Nosa”,
czy „Predator 8 – Zakład, Że Nie Wyssę Ci Mózgu W
Mniej Niż 2 Sekundy?”, przeplatającymi się z kolejnymi
częściami „Strasznego Filmu”, „Omena” i innymi
arcydziełami kinematografii… Jeśli macie szczęście,
może uda Wam się trafić na superkomercyjny talk-show
z bohaterami polskiej sceny politycznej, w których (i
słusznie) rzuca się produktami spożywczymi wśród
ogólnego poklasku rozentuzjazmowanej publiczności
w studio. I to właściwie tyle.

Co tam dalej… Ach, no oczywiście! Telewizja
TVN! A co w niej? Otóż, możemy z zapartym tchem
śledzić losy naszych Ulubionych bądź Lubianych,
ewentualnie Wyglądających-Na-Sympatycznych
bohaterów seriali obyczajowych, komediowych,
familijnych i im podobnych. Możemy również obejrzeć
jakiś amerykański film o rozbryzgiwaniu policjantów na
ścianach, podłogach, sufitach, płotach, chodnikach,
rabatkach, trawnikach, w pomieszczeniu lub na świeżym
powietrzu, słowem – lepsze to niż kurczak w pięciu
smakach! Ach, no i oczywiście, na deser z wisienką
ulubiony program polskiej szeroko rozumianej rzeszy
telewidzów – „Taniec z Gwiazdami”! Powiem tak – na
początku może i było to coś nowego, interesującego,
nawet zabawnego… Ale teraz? Czas płynie i mamy
już… którą? CZWARTĄ edycję! I oczywiście – w oczach
błyszczą łzy wzruszenia, w twarze świecą reflektory
punktowe, w reflektorach punktowych świecą żarówki,
ale nade wszystko błyszczy wspaniałe uzębienie
Naszych Wspaniałych Tancerzy oraz Ich Zmyślne
Ciuszki! Ach, toż to doprawy rzeczy-tak-słodziachneże-aż-można-się-pochorować…
TVP1 jeszcze jakoś się trzyma, a wielkiego
plusa dostaje za pomysł emitowania serialu „Zagubieni”
(teraz już drugiej serii, po dwa odcinki w tygodniu), co
umożliwia osobom nieposiadającym kanału AXN na
raczenie się tym obsypanym nagrodą wszelaką
serialem… :) Ale poza tym – właściwie ani ziębi, ani
grzeje…
Tymi to spostrzeżeniami chciałem podzielić się
z Tobą, Czytelniku. I dać przyjacielską radę – wolny
czas spędzaj w sposób bardziej rozwijający niż
oglądanie TV. Dla własnego dobra… Tać na dworze
ciepło jeszcze, a książki nie zawsze gryzą dotkliwie…
:)
~krzywho

CZADEK 1 5

FELIETONY I RECENZYJE
DAVID GILMOUR
David Gilmour – „Przestrzeń Wolności” Stocznia Gdańska
“Remember when you were young,
You shone like the sun.
Shine on you crazy diamond”.
David Gilmour, “głos
i gitara” Pink Floyd.
Człowiek, bez którego
Floydzi tworzyliby zupełnie
inną muzykę. Jeden z
najlepszych wirtuozów
świata, czołowa postać
jednego z najlepszych
zespołów w historii, robi
sobie na swoje 60 urodziny prezent w postaci nowej
płyty. „On An Island”, stworzona we współpracy z m.in.
Leszkiem Możdżerem i Zbigniewem Preisnerem, robi
na świecie furorę. Kilka tygodni po promocji płyty
pojawiają się pogłoski o planowanym przez Davida
koncercie.. Cały muzyczny światek huczy od plotek.
Aż nagle pojawia się informacja – David Gilmour razem
z Floydami, Richardem Wrightem (klawisze) oraz
Nickiem Masonem (perkusja), koncertem uczci 26
rocznicę powstania Solidarności! Koncert ma odbyć się
na terenie Stoczni Gdańskiej, tak jak rok temu koncert
Jeana Michella Jarre’a. Zbędne jest mówić, że trzech
Floydów zdeklasowało poprzednika pod każdym
względem.
Koncert Davida składał się z dwóch części –
w pierwszej legendarny Floyd razem z orkiestrą pod
batutą Preisnera wykonał
wszystkie utwory ze
swojej najnowszej płyty,
poprzedzając
je
wszystkie krótkim „Speak
To Me / Breathe” i „Time”
z „Dark Side of The
Moon”,
jednej
z
najlepszych płyt Pink
Floyd. I całe szczęście,
ponieważ wykonanie „On An Island” nie było powalające.
Płyta sama w sobie (oprócz utworu „Take a Breath”)
jest wyjątkowo spokojna i stonowana, pełna miękkiej,
swobodnie płynącej melodii, momentami nieco
melancholijna – styl tej płyty doskonale odzwierciedla
jej okładka – tak więc, choć Gilmour grał wspaniale,
całe 50.000 flojdomanów czekało z niecierpliwością na
TO, na wspomnienie legendy Pink Floyd.
I doczekaliśmy się. Drugą część koncertu
David rozpoczął od rewelacyjnego wykonania „Shine
On You Crazy Diamond”. To było naprawdę niesamowite
usłyszeć na żywo niemal niezmieniony głos, śpiewający
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to samo, co przed 30 laty. Nagranie z koncertu jest
tak cenne także dlatego, że fragment „Shine” został
wykonany na kieliszkach do wina – majstersztyk.
Rozgrzanej już publice zaserwowane zostało „Fat Old
Sun” z „Atom Heart Mother” – a raczej próbowano je
zaserwować: w 2 minucie utworu Wright miał pewne
kłopoty ze sprzętem i trzeba było zaczynać od
początku. Gilmour w ogóle się tym nie przejął: rzucił
krótkie „sorry, we have to do it again”, pociągnął łyk ze
swojego czerwonego kubeczka, z którego miał manierę
popijać w przerwach między swoimi pokazami
prawdziwie mistrzowskiej wirutozerii, po czym zespół
zaczął od początku. Jako rekompensatę za tę małą
wpadkę można uznać następny utwor, czyli
„Astronomy Domine” z „The Piper At The Gates Of
Down” wydanej w 1967, czyli rok przed przejściem
Gilmoura do Pink Floyd. Muszę przyznać, że moim
zdaniem wersja oryginalna nie była jakoś szczególnie
wspaniała, ale to, co usłyszałem na koncercie... Tak
fantastycznego wykonania tego, zdawałoby się,
niepozornego utworu nie sposób porównać do
czegokolwiek innego: to, ile energii i dynamizmu,
emocjonalnej ekspresjii wydobył z „Astronomy”
Gilmour, jest godne najwyższego uznania. Tym
wykonaniem potwierdził swój arcymistrzowski poziom
zrozumienia muzyki. Najpiękniejsze było to, że robił
to bez wysiłku, jakby od niechcenia – on, z sześcioma
krzyżykami na karku, podczas gdy inni w jego wieku
zajmują się głównie krzyżówkami i serialami na
Polsacie. Naprawdę niewiarygodne.
Następne były „High Hopes”, przepiękny utwór
z „Division Bell” z
niezapomnianym
kościelnym dzwonem – gdy
tylko rozbrzmiał, cała
publiczność
zaczęła
krzyczeć i klaskać. Melodia
tego utworu zawsze
poruszała mnie do głębi:
tak też było i tym razem,
mimo odrobinę za szybkiego tempa i nieco zbyt wielkiej
delikatności gry. Natomiast kolejnego utworu nie
spodziewał się nikt – Gilmour, Wright i Mason
zaprezentowali Gdańskowi ponad dwudziestominutowe
„Echoes”. Nawet przez myśl mi nie przeszło, że
kiedykolwiek usłyszę monumentalne „Echa” na żywo
– i po 20 minutach kontemplacji wszystkich czterech
części utworu zrozumiałem, że to wyjątkowy koncert.
Ostatnim utworem był „The Great Day of
Freedom”, zagrany na poziomie i z klasą, ale bez
szaleństw. Oczywiście, zgromadzeni na terenie
Stoczni widzowie/słuchacze nie pozwolili Davidowi
odejść i rytmicznym tupaniem oraz okrzykami
zachęciliśmy wielkiego Floyda do zagrania jeszcze
„Wish You Were Here” i „Comfortably Numb” z
przepiekną solówką Gilmoura, który zakończył koncert
pożegnalnym „Dobranoc, Gdansk.”
Od strony technicznej koncert był na
przyzwoitym poziomie, zawieszone nad sceną
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telebimy, wycentrowane na poszczególnych członków
zespołu, spisały się znakomicie. Bardzo ważne jest
to, że strona techniczna w żaden sposób nie przysłoniła
tego, co najważniejsze, czyli muzyki – efekty specjalne
były używane bardzo oszczędnie i tylko podkreślały
pewne co bardziej dynamiczne momenty, stanowiły
umiejętnie dobrane do muzyki tło i w żaden sposób
nie dominowały nad grą (jak było w przypadku Jarre’a
– ale jak nie umie się dobrze grać, to lasery, fajerwerki
i wodotryski rzeczywiście się przydają). Natomiast od
strony organizacyjnej, niestety, znów strona polska się
nie wykazała. Koncert rozpoczął się o godzinie 21,
natomiast od 17 były otwarte bramy na teren Stoczni.
Może i tak, szkoda jednak, że nikt z organizatorów
nie potrafił przeliczyć sprzedanych biletów (~50 tys.) i
porównać tego z punktami, wydającymi opaski (6
punktów) w tempie 4/min każdy. W efekcie na pół
godziny przed rozpoczęciem koncertu padło hasło
„opaski niepotrzebne!” i kilka tysięcy osób ruszyło
biegiem w stronę niekontrolowanych już bram. Tak więc
można było bez najmniejszego problemu dostać się
na koncert bez ważnego biletu – za to solidnie musieli
wściec się klienci wszechobecnych koników, którzy
płacili i po 200% wartości biletu.
Moim zdaniem, był to jeden z najlepszych
koncertów wykonanych w III RP, a najlepszy w IV RP.
Natomiast na pewno był to najlepszy koncert w moim
życiu, wart każdej złotówki wydanej na bilet, i na długo
pozostanie w mojej pamięci.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem być tam,
w Stoczni Gdańskiej, 26 sierpnia 2006 roku, w 26
rocznicę Sierpnia, i słuchać najlepszej muzyki, jaką
znam – na żywo.
Rafael

7 KRASNOLUDKÓW HISTORIA PRAWDZIWA
„7 krasnoludków – historia prawdziwa” to komedia
niemiecka. I na tym właściwie powinnam zakończyć
recenzję. Chyba nawet najbardziej zdeklarowany
germanofil nie byłby w stanie powiedzieć niczego
dobrego o niemieckim poczuciu humoru, a „7
krasnoludków” rozwiewa nadzieje do reszty. Po
obejrzeniu filmu można wywnioskować, że Niemców
najbardziej śmieszą żarty feralne, idiotyczne miny i
wydawane przy nich odgłosy (np. „eee” lub „ouu…”) oraz
– bo jakżeby inaczej – kiełbasa.
Film Svena Unterwaldta Jra w Polsce
potraktowano po królewsku. Zorganizowano świetną
obsadę (m.in. Figura, Jabłczyńska, Wojewódzki,
Makłowicz, Stuhr, Smoleń, Rutkowski) i emitowano
sprytnie skrojone spoty reklamowe w najlepszym czasie
antenowym. Idąc na film, byłam przekonana, że to nowy
„Shrek” albo „Misja Kleopatra” – zabawne i dla dzieci, i
dla dorosłych, inteligentne, parodiujące hity ostatnich
lat (a dzięki znakomitemu tłumaczeniu również polską
rzeczywistość) kino. Ale nadzieja na dobrą zabawę
rozwiewa się, zanim „7 krasnoludków” na dobre się
zacznie. Napis na ekranie informuje, że teraz możemy
zjeść popcorn albo pozbyć się go w urządzeniach
utylizacyjnych oznaczonych „WC” jak: „wrzucać
chipsy”. „Czy wy to jeszcze czytacie, bo ja nie” - pyta
retorycznie lektor. W tym momencie powinniśmy chyba
wybuchnąć śmiechem… ale na sali panuje grobowa
cisza.
Nie polecam.
Am.
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DZIURA
Jako że w trakcie złożonych procesów
składniczych tejże gazetki oraz technicznych różnych
problemów i problemików pozostała mi takowa pusta
strona, w celu zapchajdziuryzmu postanowiłem
przygotować i wkleić tu niniejszym kolaż zdjęć
zrobionych przeze mnie przez mniej więcej rok życia w
Czackim... :P Rzeczy na nich są dziwne, ale nie warto
się tym zrażać... :D
Pozdro!
~krzywho
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krzywho presents
konewka
COMIESIĘCZNA DAWKA HUMORU ABSTRAKCYJNEGO,
czyli zabawa słowem niejednym, przy jednoczesnym
zatraceniu ogólnego sensu…

Przedmowa:
Redaktorstwo Naczelne postanowiło podjąć
ryzykowną decyzję, i pozwolić mi na publikację moich
abstrakcyjnych tekstów o tematyce nigdy
nieodnalezionej na łamach naszego szacownego
Miesięcznika. :) Gościnnie będzie tu występował mój
Przyjaciel i współświr, Adamus. Jeśli spodobają Wam
się takowe bzdury i gupoty (przez duże „U”), to piszcie
listy, maile, kartki pocztowe, ślijcie SMSy, poklepujcie
po plecach i tak dalej. :)
No więc dalejże, żwawo, hyżo, niech to się
wreszcie skończy!
//MIĘDZY\\ (extended version)
Hu hu hu, witam sardyńcznie!
Korzystając z przerwy w swojej egzystencji,
chciałbym zaprosić obecną tu mątwę na wspólne
łuskanie czereśni pod gołym bukiem... Wiele by to
dla mnie znaczyło, zwłaszcza gdyby zdegenerowane
koralowce, przystrojone tymiankiem, przyśpiewywały
nam skoczne i giętkie pieśni wojenne Pigmejów z
Tobago. Ach, cóż by to była za balanga! Wśród
rozległych stepów, porośniętych lodowcem i
akwamaryną, hasalibyśmy jak nowo narodzeni
rokoszanie o świerzbiących ssawkach...
Jednak dość już tych spekumulacji. Wróćmy do
rzeczywistości, która wcale nie jest taka różowa,
szczególnie gdy się na nią spogląda spode łba
owłosionego Bułgara... Mączne ogórki zbierają się w
coraz większe kupy, co powoduje wzrost aktywności
chromosomów w okolicach otworów odbytniczych
nierogacizny hodowlanej. Niecodziennie żywiołowe
karczochy z podwarszawskich bazarów zakładają
podejrzane szajki o charakterze przestępczym i
terroryzują niczego nie podejrzewających dresiarzy
przy pomocy poezji radzieckiej i peruwiańskiej oraz
zupek Knorr. Już na pierwszy rzut okiem widać (jeśli
jest się dobrze przylepionym do sedesu), że maczał
w tym stopy sam Szatyn! Otóż, on nakręca cały ten
biznes i wypuszcza na rynek swoje potomstwo w
postaci kisieli instant z dodatkiem owoców i witamin.
A przecież każdy rozsądny poławiacz ogryzków
molekularnych wie, że oba te czynniki zwalczają się
wzajemnie, pozostawiając na placu boju plastyczną
masę o charakterze mazistym. Co zatem sprawia,
że wytwory z wikliny cieszą się tak wielką
popularnością? Powiem Wam: to czarny rynek
kambodżański! Niedogoleni półmurzyni współpracują
z amerykańskim kontrwywiadem, zatapiając jego
łodzie podwodne i wysysając z nich energię witalną.
Tak powstają dziury w czasoprzestrzeni, która ugina
się niczym zielony mosteczek i rwie jak rwąca rzeka.

Teraz, kiedy znacie już tę straszną wieść, na pewno
nie pozwolicie staropanieńskim kozicom
podtrzymywać tej koniunktury na zapałki z koziej
dupy trąba, lecz powstrzymacie ufoli spod ciemnej
gwiazdy przed zasysaniem naszych płynów
ustrojowych. Jedyny słuszny ustrój przetrwa...
Skoro wiemy już, jak bronić się przed ostrymi
atakami platfusa w temperaturze pokojowej, możemy
zająć się sprawami nieco mniejszej wagi i gęstości.
Każdorazowo, przedsiębiorąc próbę spenetrowania
pobliskiej studzienki kanalizacyjnej, musimy zadbać
o odpowiednią higienę zębów trzonowych
koszatniczek pospolitych. Zwyczaj ten jest dosyć
mocno zakorzeniony w kulturze śródziemnomorskiej,
a znani antyczni rzeźbiarze niejednokrotnie
przedstawiali go w swych dziełach, ozdabiając je,
rzecz jasna, fikuśnymi ornamentami roślinnymi.
Małoletni adepci szkół gastronomicznych powinni
zapoznawać się dogłębnie ze schematem budowy
kilofa, zwłaszcza jeśli uczęszczają na zajęcia śpiewu
i garncarstwa w nadmorskich kurortach dla mas.
Niekiedy, przechodząc późnym wieczorem
leśnymi ścieżynkami, możemy napotkać
zdumiewająco chrzęszczące skarpetki produkcji
wietnamskiej, które, obdarzywszy nas promiennym
uśmiechem srebrzystoróżowych palców u stóp, w
oka mgnieniu znikają z naszego pola widzenia,
przypuszczalnie pod wpływem wybuchów
neutronowych, spowodowanych nadmierną
aktywnością kwasu mlekowego w batonach
Snickers. Nie nakłaniamy, rzecz jasna, nikogo do
chwycenia wideł, kos, sierpów, młotów ani sznurków
do snopowiązałek, i ruszenia szturmem na klasztory
ubogich mnichów, handlujących zielem angielskim,
estragonem, gałką muszkatołową (w celach
zdecydowanie zbożnych), aby powstrzymać rosnącą
koniunkturę na balsamy do ciała na bazie uryny i
amoniaku, o zapachu świeżo skoszonej jabłoni. Nie,
to bowiem spotkałoby się ze zdecydowanym
odzewem ze strony władz burkinafasońskich, które
odebrałyby to zapewne osobiście jako protest,
skierowany przeciwko tamtejszemu naruszaniu praw
roślin oleistych... Sugerujemy jednak, aby subtelnie
zaakcentować chęć ograniczenia zagrożenia ze
strony wirusowego zapalenia opłucnej poprzez
dezynfekcję toalet publicznych na giełdach towarów
pszenżytnich i w fabrykach odzieży żeliwnej
koncernu "Świat Gumofilca".
Na koniec jeszcze króciutkie epitafium, związane
z rozległym zacietrzewieniem się wstrzemięźliwej
ciecierzycy... Przesyłamy wyrazy szczerego
oddania bibliotece publicznej w Moszczenicy.
Do usłyszenia w kolejnym niesamowitym
wycinku z piekła rodem!
~krzywho

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

redakcja
Jako że w tym roku szkolnym w Czadku nastały nowe
rządy i zarządy, chcielibyśmy poświęcić fragment tejże
ostatniej strony SOBIE, a mianowicie przedstawić się
(nawzajem) i powiedzieć o sobie (nawzajem) parę słów, i
jeszcze pokazać, jak wyglądamy, żeby, w razie czego, było
wiadomo, w kogo na korytarzu rzucać jajkami... No, nie
bierzcie tego dosłownie... :P
A więc, uwaga, uwaga, oto MY!

Krzysztof Muciak
Jeśli chodzi o Czadka, bardzo
zaangażowany w sprawę. Gdyby nie nabył
umiejętności składania tejże gazety, nie
znalazłaby się dzisiaj w Twoich rękach. A
byłaby to wielka strata, bo jego teksty są
naprawdę warte przeczytania :) Prywatnie –
dusza towarzystwa. Ma klasę. Inteligencja i
szaleństwo w odpowiednich proporcjach,
mnóstwo świetnych pomysłów, wrodzony urok osobisty.
Uwielbiany przez kobiety ;) Z Krzysiem nie sposób się
nudzić, a (nawet najkrótsza) rozmowa z nim natychmiast
wprawia w dobry nastrój. [Mała]

(krzyki, piski, aplauz na stojąco, kobiety mdleją itp.)

Rafał Lorent
Magdalena Pawłowska (dla przyjaciół,
kolegów, znajomych i generalnie wszystkich Mała) - Miłościwie Nam Panująca Redaktor
Naczelna. :) Osoba bardzo aktywna, z wielkim
zaangażowaniem realizująca swoje plany.
Istna kopalnia pomysłów zmian, ulepszeń i
modernizacji wszystkiego dokoła, z Czadkiem
włącznie. :P Pełna ambicji i chęci sprawdzenia
się. Artystyczna dusza, utalentowana poetka,
aktorka, piosenkarka i tancerka. :) Zwykle
radosna, czasem melancholijna - zawsze otwarta i gotowa
do pomocy. Polecam! :P [krzywho]
Olga Czeranowska
Nie dajcie się zwieść jasnym włosom i
porcelanowej cerze- Tsuli to iście gotyckie
dziewczę. Włada białą bronią cięższą od niej
samej i nie boi się wampirów. Sercem
przebywa gdzieś pomiędzy dworem
romantycznym pełnym aksamitów, a
kodeksem rycerskim średniowiecza.
Niezmiennie zaskakuje mnie ogromną ilością
obejrzanych horrorów i przeczytanych książek.
Jest świetnie zorganizowana i błyskotliwa- to
autorka najtrafniejszych komentarzy, jakie w życiu słyszałam.
Dużo pisze, a pod dotykiem jej sarkastycznego humoru
bledną wszelkie świętości świata… [tuś]
Marta Rachlewicz
Po pierwsze – jest ciepła i przypomina
mi dom :) Swój nieprzeciętny zmysł artystyczny
wykorzystuje, projektując wnętrza, malując
oraz prowadząc zeszyt od historii, który
przejrzystością, estetyką oraz ilością
informacji
przewyższa
większość
podręczników. W swoich zainteresowaniach
miękko przechodzi od krwawego uroku
wampirycznych powieści Anny Rice do
wypieku przepysznych rogaliczków z konfiturą
różaną. Jej teksty, podobnie jak każde inne, choćby
najmniejsze przedsięwzięcie, w które się angażuje, są
zawsze niezwykle dopracowane i błyskotliwe. [tsuli]
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Drugi rednacz Czadka. Dzięki niemu nasza
szkolna gazeta jest zaangażowana politycznie ;)
Oprócz komentowania wybryków naszego rządu
potrafi prowadzić godzinne dysputy filozoficzne,
zwłaszcza o Marku Aureliuszu. Wielbiciel
Terry'ego Pratchetta, Pink Floyd, Łony i herbaty.
[Am]
Rafał posiada zdolność doskonałego
przystosowywania się do sytuacji, w jakiej się
znajduje, począwszy od sypania cytatami z myślicieli starożytnych,
a skończywszy na takich w stylu "moje pieniądze z renty!", przez
co znajduje porozumienie z wszelaką istotą, nawet ze mną!
Człowiek-orkiestra (dęta!) i wspaniały kumpel! No, a przy okazji Szanowny Redaktor Naczelny... :> [krzywho]

Matylda Skubikowska
Dziewczę obdarzone wieloma talentami,
pośród których uzdolnienia graficzne i literackie
nie są wcale największe. Wielbicielka
Maleńczuka, dużych nosów i generalnie
dekadencji pod każdą postacią. Nie lubi (już)
mhrocznych klimatów, lubi za to uwodzicielskie
spojrzenie (swoje własne). To właśnie ona
popełniła okładkę w tym numerze - a to
dopiero początek! [Rafael]
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