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ELO POZDRO!

Jak w ko³owrotku bezwolnie siê krêcê
Gubi¹c w¹tek i dni

(...)
Niech ktoœ zatrzyma wreszcie œwiat, ja wysiadam...

Listopadowy numer Czadka powsta³ w trybie need for
speed – mieliœmy ogromne opóŸnienie z numerem
paŸdziernikowym, spowodowane trudnoœciami
technicznymi, fizycznymi, psychicznymi,  kumuluj¹cymi
siê w postêpie geometrycznym od samego pocz¹tku
miesi¹ca. Padam na kolana i proszê Was o wybaczenie –
mam nadziejê, ¿e po tym „b³yskawicznym” i
„natychmiastowym” Czadku kolejnych problemów NIE
BÊDZIE. Mówi¹, ¿e nadzieja jest matk¹ g³upich, ale liczê
na to, ¿e ta mama mnie choæ trochê kocha.

W tym zastraszaj¹cym tempie stworzyliœmy dla Was
kilka luŸnych artyku³ów – jako ¿e poprzedni numer by³
zdominowany przez sprawy Szko³y. Artyku³ reporta¿owy
z Japonii, recenzja „Zakochanego Pary¿a”, felieton o
„werteryzmie”, uczniowskie smuty Krzysia i comiesiêczny
abstrakcyjny humor w "Konewce", a tak¿e subtelne, krótkie
wprowadzenie w klimat zbli¿aj¹cego siê Festiwalu licz¹
na Wasze uznanie.

Chcia³abym, aby lektura Czadka nr 35 sprawi³a Wam
przyjemnoœæ i stanowi³a mi³¹ odskoczniê od szkolnej
rzeczywistoœci.

Ma³a

PS. Jeœli ktoœ jeszcze ¿yje w nieœwiadomoœci, Czadek
informuje, ¿e konsulem zosta³a Marta Paszta z Piotrkiem
Greinerem. Obszerny wywiad z nowym samorz¹dem jest
w przygotowaniu, a dzisiaj - cenne autografy.

OD  NACZELNEJ OD  NACZELNEGO

Wci¹¿ nic...

Wci¹¿ nie ma œniegu. Stan szaroburoœci przed³u¿a siê,
a Warszawa wydaje siê  jeszcze bardziej paskudna, pozbawiona
warstwy œnie¿nego puchu, który zamaskowa³by stercz¹ce ju¿
od d³u¿szego czasu nagie ga³êzie. Na plus mo¿na zaliczyæ to,
¿e temperatura jest znoœna i sprzyja bezszalikowcom,
bezrêkawiczkownikom i d³ugow³osym bezczapkowcom. Mimo
to mam nadziejê, ¿e zima pozwoli nam sobie przypomnieæ o
sobie i sypnie wreszcie œniegiem. Bo zima bez œniegu to jak
lato bez s³oñca albo tydzieñ bez klasówki – czas stracony. Nie
ma czym siê rzucaæ, nie ma w czym siê radoœnie wytarzaæ,
nie ma wiruj¹cych melancholijnie p³atków (mo¿e to i dobrze). A
na sztucznym œniegu jeŸdzi siê gorzej, bez porównania. Oby
wreszcie spad³.

Zbli¿a siê Festiwal, ale atmosfera o¿ywienia nie jest
jeszcze wyczuwalna. Dopiero za tydzieñ Festiwal wyjdzie na
korytarze, porwie uczniów i nauczycieli i zamieni nasz¹ Szko³ê
w wielki teatr. Nie mogê siê doczekaæ tego specyficznego
klimatu i zawirowañ w planie lekcji. A po Festiwalu raz, dwa,
hop-siup i ju¿ œwiêta. Nareszcie trochê czasu dla siebie, trochê
odpoczynku od lekcji, dodatkowych angielskich, francuskich
czy innych –kich, chwila na odsapniêcie i destresyzacjê przed
matur¹. Czas póŸnego wstawania, odgrzebania wiecznych
ksi¹¿ek Prawie-Skoñczy³em i Mia³em-Ju¿-Dawno-Przeczytaæ,
grania na kompie, dobrego jedzenia i samych œwi¹t wreszcie. A
potem – najwiêksza impreza roku. A¿ serce roœnie.

Ale póki co – wci¹¿ nic. Jesieñ powoli pe³znie do linii
wiecznych mrozów.

Rafael



33333CZADEK

WYBORY

MAMY KONSULA!

1. DZIEÑ PIERWSZY
Kampanie reklamowe.
Podejrzane kartki porozrzucane po ca³ej Szkole.

Zawieraj¹ bli¿ej niesprecyzowane treœci. Teksty typu: „AM,
Am, bêdzie mniam” s¹ wszêdzie. Po dok³adnym
zapoznaniu siê stwierdzamy, ¿e otwieraj¹ kawiarenkê.

2. DZIEÑ DRUGI
Oblê¿enia ci¹g dalszy.
Tym razem na korytarzu pojawi³y siê osoby z

koszulkami. Rozprzestrzeniaj¹ siê w gwa³townym tempie.
Wszyscy maj¹ na sobie napis: „AM, Am – Asia i Monys
na konsula”. Wiêkszoœæ nic nie kapuje. Nikt nas nie
poinformowa³, kim jest konsul. Czy my, pierwszoklasiœci,
zawsze jesteœmy pomijani?

3. DZIEÑ KOLEJNY
Konkurencja.
Przy wejœciu do szatni, na schodach, pojawiaj¹ siê

plakaty wyborcze kolejnych osobników. Do gry wchodz¹
„Modzel i Witek” (poparcie Gandalfa Szarego budzi ogólne
uznanie) & Krzyœ (how sweet ;)) i Jarek (przygnieciony
wielkim znakiem wodnym Skrzosa – ech, to ego)

- wybory oczami pierwszoklasistki

4. DZIEÑ NASTÊPNY
Kontratak.
Asia i Monys nie przestaj¹ dzia³aæ. Dziewczyny

szturmem ruszy³y nawiedzaæ klasy. Tu – brawo! Jako
jedyne przedstawi³y nam swoje plany.

U snowboardzistów pojawi³ siê cieñ nadziei… Jest
szansa :D

5. DZIEÑ PRZED WYBORAMI
Cisza wyborcza.
Po 10.00 wszystkie informacje na temat kandydatów

zniknê³y. Jakoœ tak pusto w Szkole. Nie wiemy, na kogo
g³osowaæ. Kto siê jak nazywa? Halo? Czy mo¿e mi ktoœ
coœ powiedzieæ? Nic… Cisza przedwyborcza.

6. DZIEÑ WYBORÓW
Chaos, panika.
Kolejki do wyborów jak po szynkê za komuny. Mija

10, 15 minut. Przerwa siê koñczy. Nareszcie dochodzê,
praktycznie ju¿ siê czo³gam. – IB… - Legitymacja. –
Zapomnia³am… - Wracaj siê. – O ¿esz…

7. OG£OSZENIE WYNIKÓW
Z sum¹ (tu nastêpuje du¿a liczba) punktów konsulem

zostaje…
Nagle wybucha sza³ ogólnej radoœci i szczêœcia.

Wszyscy siê ciesz¹, ja te¿. Tylko to naprawdê pech, ¿e
nie uda³o mi siê dowiedzieæ, kto wygra³…

kajoos
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MATURA 2006 -
KWIATUSZKI

Dla wszystkich tegorocznych maturzystów:
„przyk³ady zdañ, zawieraj¹cych ró¿ne typy b³êdów,

które tylko podczas pierwszej lektury mog¹ œmieszyæ,
ale przede wszystkim smuc¹.”

”K³ótnia przerodzi³a siê w bójkê i by³a troszkê œmieszna,
ale doskonale idzie przyznaæ racje Antkowi i Hance, ale

czy by³o potrzebne przy tym obra¿anie innych.”
”Szekspir w dramacie „Makbet” ukazuje postaæ Makbeta,

która jest zak³ócona przez jego ¿onê Lady Makbet.”
”Najwa¿niejszym celem by³a Jagna, która by³a kolejnym

trofeum, jednak potomstwo Boryny sprzeciwi³o siê temu.”
”Szargany nerwami zmienia siê w zwierzê.”

”K³ótnia u Borynów, jak ka¿dy konflikt, zaczê³a siê na
ziemi, a skoñczy³a na kobiecie.”

”Jagna zostaje wywieziona z gnojem na obornik.”
”Hanka zaczê³a ryczeæ z tego powodu, ¿e j¹ nie chc¹

poœlubiæ.”
”Jagna nie jest w stanie zapanowaæ nad czysto

fizjologicznym aspektem natury.”
”¯ona uderza w czu³y punkt Makbeta.”

”Antek by³ zad³u¿ony w Jagnie a swoj¹ ¿on¹ pomiata³.”
”Dzieñ Boryny mija³ od rana do wieczora.”

”Narrator wspó³¿y³ z wiewiórk¹, a ona robi³a co chcia³a.”
”Boryna grzeba³ pogrzebaczem w g³owie a¿ skry lecia³y.”

”Borynie spada³y ci¹gle w³osy ze z³oœci na oczy.”
”Prawie ka¿dy bohater utworu chcia³ mieæ najpiêkniejsz¹

samicê w stadzie – Jagnê.”
”Antek i Hanka to wo³y pracuj¹ce u Boryny.”

”Bohatera zaskakuje przepowiednia dotycz¹ca jego
przyjaciela Banka. Mówi³a ona o tym, ¿e bêdzie on p³odzi³

dzieci Makbetowi.”
”Antek ma w ¿y³ach krew swego ojca.”

”Makbet zapyta³ j¹, ¿e jakby chybili to co wtedy? Lady
Makbet kaza³a mu obserwowaæ swoje mêstwo, to na

pewno nie chybi¹.”
”Jak go Antek wkurza³, to Boryna siê unosi³.”

”Ojciec, gdy us³ysza³ te s³owa by³ z³y, uderzy³ spojrzeniem
w Antka, nic nie odrzekaj¹c usiad³ przed kominem i

nerwowo dzia³a³ pogrzebaczem w g³owie.”
”G³ównymi bohaterami „Ch³opów” s¹ Boryna, syn jego

Antek, ¿ona Antka – Hanka oraz jej matka – Kowalska.”
”Dramatycznoœæ sceny ukazana jest, gdy ojciec dusi

swojego zakrwawionego syna na pod³odze.”
”Matka dba³a o Jagnê, nie pozwala³a pracowaæ w polu,
przez to sta³a siê rozniañczona i zapatrzona w siebie.

Bardzo czêsto lubi³a puszczaæ siê z obcymi
mê¿czyznami.”

”Hanka wyzywa³a Jagnê od, za przeproszeniem,
kurtyzan.”

”Antek tak mia³ wyczerpany organizm, tak krwawi³, ¿e ju¿
brakowa³o mu krwi”

”Mora³ jest taki z tych dwóch sztuk Wiliama Szekspira, ¿e
nie warto siê zabijaæ z mi³oœci do ukochanej i odwrotnie, bo

i tak to nic nie pomo¿e i nie wskura.”
”Wiewiórka uzbiera³a sianko i wsadzi³a w intymne miejsce,

czyli dziuplê, któr¹ wczeœniej wyczyœci³a.”
”Innym tragicznym bohaterem dramatu antycznego jest

Edyp z powieœci Juliusza S³owackiego “Antygona”
opublikowanej 320r.p.n.e.”

Podsumowaæ to mo¿na jedynie s³owami Jana
Zamoyskiego:

”Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich m³odzie¿y
chowanie”

Ÿród³o: joemonster.org

matura

JUZ ZA ROK MATURA...
To bêd¹ smutne rozwa¿ania moje na temat ponurych

wydarzeñ, których œwiadkami bêdziemy ju¿ nied³ugo. P³ynnie
powi¹zane z ponurymi wydarzeniami, których œwiadkami
byliœmy w dniach 15 – 17 listopada. Tak, mowa o próbnych
maturach z punktu widzenia drugoklasisty. Czyli „jeszcze
pó³tora roku… tylko pó³tora roku?!”.

Przera¿aj¹co smutne jest to, jak niepozorne wydaj¹
siê nam matury na pó³tora roku przed. Skupiamy siê raczej
na szczeœciu z drobnych przyjemnoœci (bo mo¿emy d³u¿ej
pospaæ i pójœæ do kina, i w kinie z innymi klasami i m³odszym
rocznikiem  pointegrowaæ siê trochê…) ni¿ na przyczajonej
gdzieœ w podœwiadomoœci smutnej refleksji: za rok to my
bêdziemy na ich miejscu! Za rok to nasza ciê¿ka praca, nasz
wysi³ek intelektualny bêdzie pretekstem do wyzwolenia z
³añcucha szkolnej etykiety m³odzie¿y, oszala³ej ze szczêœcia!
I có¿ nam przyjdzie z kina, w którym byliœmy rok temu?

Czy bêdziemy pamiêtaæ imiê choæ jednego bohatera? Czy
choæ jednemu z nas pozostanie w g³owie przyjemne
wspomnienie grania na komputerze do trzeciej (bo przecie¿
wstaæ mo¿na póŸniej…) albo jazdy mniej zat³oczonym
autobusem? I wreszcie, byæ mo¿e nawet w tym
samymmomencie, stawiam na koniec wakacji – wreszcie na
nas, przysz³orocznych maturzystów, padnie blady strach i
zgodnie zadamy sobie pytanie: „czy – zamiast iœæ do tego
nieszczêsnego kina rok temu, zamiast graæ w tê idiotyczn¹
gierkê – czy nie powinienem by³ lub nie powinnam by³a uczyæ
siê wtedy do matury?”. I to bêdzie prze³om.
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matura

Cofaj¹c siê pamiêci¹, znajdowaæ bêdziemy coraz
wiêcej zmarnowanych godzin. Na przyk³ad tego sierpniowego
poranka zamiast iœæ na pla¿ê powinnam by³a uczyæ siê do
rozszerzonej historii, a bardziej ni¿ kawa z przyjació³k¹ z
pewnoœci¹ pomog³aby mi powtórka romantyzmu. I tak dalej.
W nieskoñczonoœæ. Przeskakuj¹c ca³¹ drug¹ klasê (ile¿
niepotrzebnych postojów na przystankach, ¿eby dokoñczyæ
rozpoczêt¹ w drodze rozmowê!), ca³¹ pierwsz¹ klasê (i ten
obóz integracyjny czyli zmarnowany tydzieñ, bo przecie¿
mog³am siê uczyæ, uczyæ, uczyæ…), mo¿e nawet gimnazjum.
Mo¿e faktycznie ju¿ w gimnazjum powinniœmy rozpoczynaæ
samodzielne przygotowania, chocia¿ kto, maj¹c 14 lat, jest
w stanie powiedzieæ, na jaki kierunek studiów chce zdawaæ…?

Jestem pewna, ¿e ka¿dego z Was, ch³opcy i dziewczêta
roczników ’89 i ’90, ogarnie któregoœ dnia paniczny strach i
w przyp³ywie czarnego humoru do³¹czycie do grona
tematycznego „nie zdam matury! Pójdê kopaæ rowy”, o ile
jeszcze istnieje. Póki co jednak – spokojnie. Cieszmy siê
d³u¿szym snem i wyjœciem do kina na gorzko-s³odk¹, bardzo
francusk¹ tragikomediê romantyczn¹ (o której szanowna
redaktorka naczelna pisze kilka stron dalej). A za rok,
szukaj¹c naszych nazwisk na listach, pamiêtajmy – robimy
to dla nich, tych m³odszych, by - tak, jak my - cieszyli siê
odrobin¹ wolnoœci.

A gdybyœcie, m³odsi, mieli jakieœ w¹tpliwoœci czy
wykorzystywaæ wolny czas na umacnianie relacji
miêdzyludzkich czy na naukê, œpieszê z zapewnieniem – z
Czackim i tak zdacie maturê, czego byœcie nie robili.

Am

SMUTY

Chcia³em napisaæ recenzjê. Ale nie dali. Wiêc, co mam
robiæ, bêdê pisa³ g³upoty. W koñcu nic nie idzie mi równie
dobrze, jak to…

Podzielê siê z Wami, Kochani Czytacze, swoimi jak¿e
fascynuj¹cymi spostrze¿eniami na temat ¿ywota pêdzonego
w naszej Placówce, z punktu widzenia mojego, czyli œrednio
rozgarniêtego g³owo-reszto-noga, który, jak zauwa¿y³em sam
i z pomoc¹ kole¿anki Anny J., od d³u¿szego czasu wygl¹da,
jakby go przepuszczono przez prasê drukarsk¹, bêben
maszyny rodem z Totolotka, bazarow¹ krajalnicê do polêdwicy
sopockiej i bezdotykow¹ myjniê samochodow¹. Zapewne
z¿era Was, rozsadza i nie pozwala usiedzieæ na … miejscu
ciekawoœæ, jakie¿ s¹ przyczyny takowej dewastacji mojego
organizmu. Otó¿ jest to nic innego, jak nadmiar wszelakich
Obowi¹zków, Powinnoœci i Zadañ do Wykonania, których
mnog¹ obfitoœæ zapewnia nam Program Nauczania. Bezsenne
noce, spêdzone na cierpieniu z m³odym Werterem, walce z
parabolicznym wykresem funkcji kwadratowej, przyswajaniu
dziwnych regu³, rz¹dz¹cych martwym jêzykiem Marka i Julii
z Czytanki, b¹dŸ te¿ wype³nione czystym stresem na temat
przysz³ego dnia w Czackim dzia³aj¹ wrêcz osza³amiaj¹co,
powoduj¹c ubytki w aparycji, pow³óczysty ruch po
korytarzach, obni¿enie siê poziomu wrodzonej elokwencji,
oraz swojego rodzaju romantyczn¹ bladoœæ lica.

W ostatnich tygodniach naszego ¿ywota, przynajmniej
w kwestii porannego wstawania, nast¹pi³a lekka pozytywna
anomalia dla uczniów klas pierwszych i drugich,
spowodowana bezlitosnym ciemiê¿eniem pozosta³ej czêœci
populacji Czackiewiczów przy pomocy próbnych matur.
Podczas gdy nasi starsi koledzy dawali brawurowe popisy
erudycji, my odsypialiœmy ostatnie dni (/tygodnie/miesi¹ce),
lub te¿ wybywaliœmy na spotkania z kultur¹, sztuk¹, pizz¹
itp. Có¿, w koñcu na nas te¿ kiedyœ przyjdzie pora…

Jednak¿e, jak uczy wykres sinusoidy, za ka¿d¹ górk¹
znajduje siê do³ek. Tak wiêc po niemal feryjnym zakoñczeniu
tygodnia i przeuroczym weekendzie, nadszed³ Poniedzia³ek,
a wraz z nim powrót do Rzeczywistoœci w Czackim. Wszyscy
wiedz¹ jaka jest Rzeczywistoœæ w Czackim, wiêc nie bêdê
siê na ten temat rozpisywa³, zw³aszcza ¿e ju¿ i tak
zasmêci³em Was zapewne do stanu bliskiego œmierci
klinicznej… Na d³ugo wyczekiwany koniec zamieszczê wiêc
scenkê rodzajow¹, stanowi¹c¹ podsumowanie moich
frustracji.

Drogi Czadku!
Mam 17 lat i jestem uczniem LO im. Stanis³awa1

Czackiego.
Pomocy!!!

Desperat
Drogi Desperacie,
Rozumiemy, ¿e jesteœ œpi¹cy. IdŸ do ³ó¿ka, a jutro zg³oœ

immunitet.
Albo napij siê kawy.
Pozdrawiamy!

Redakcja

~krzywho

1 Tak powiedzia³o MTV, to tak piszê, nie?
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PODRÓZE

Nie co dzieñ nadarza siê okazja, by ujrzeæ œwiat znany
dot¹d tylko z  podrêczników szkolnych i filmów. Nie co dzieñ
mo¿na zasmakowaæ tego, o czym tylko s³yszymy. Nie co
dzieñ inny kontynent staje przed nami otworem (a z nim kraina
pe³na wszystkiego, co nowe i dot¹d nieznane). Japonia, kraj
kwitn¹cej wiœni, to miejsce, które mog³am niedawno
odwiedziæ, i by³a to z pewnoœci¹ przygoda warta
zapamiêtania, przygoda na ca³e ¿ycie.

Chyba warto przecierpieæ 15-godzinn¹ podró¿, by ujrzeæ
w koñcu Japoniê. Wraz z moj¹ grup¹ wyl¹dowaliœmy na
lotnisku w japoñskim mieœcie Nagoja, sk¹d
przetransportowano nas do le¿¹cego w promieniu 50 km
miasta Hamamatsu, s³ynnego z corocznego festiwalu
latawców. Niestety, nie by³o nam dane go obejrzeæ, albowiem
odbywa siê w maju, a  my odwiedziliœmy to urokliwe
miasteczko zaledwie w paŸdzierniku. Nie byliœmy nastawieni
na rekreacjê i zwiedzanie…od pocz¹tku wiedzieliœmy, ¿e
czeka nas ciê¿ka praca, a – co za tym idzie - wstawanie o 6
rano. Nale¿y dodaæ, ¿e czas w Japonii wyprzedza nas,
Polaków, o 7 godzin, tak wiêc wszystko dzia³o siê jakby
„szybciej”.

Przylecieliœmy do Japonii, by zapoznaæ tamtejsz¹
ludnoœæ z kultur¹ polsk¹ poprzez œpiew, taniec i teatr. Wraz
z kole¿ank¹ zosta³yœmy przydzielone do japoñskiej rodziny,
z któr¹ mia³yœmy spêdziæ tydzieñ. Mieszkaliœmy u nich, a
oni traktowali nas przez ten krótki okres czasu jak kogoœ
„swojego”. Pamiêtam, ¿e to, co zdziwi³o mnie na samym
wstêpie, zaledwie gdy wsiad³am do ich wielkiego samochodu,
to to, ¿e drzwi nie tylko otworzy³y siê, ale i zamknê³y zupe³nie
same. „No, no…Japonia” - pomyœla³am. Parê dni póŸniej nie
dziwi³ mnie ju¿ komputer pok³adowy, GPS-elektroniczne
toalety, gdzie mo¿na sobie zmieniaæ dŸwiêk spuszczanej
wody. Przyzwyczai³am siê te¿ do tego, ¿e codziennie na
œniadanie, obiad i kolacjê dostajê ry¿, mleko, krewetki, zupê
„miso” lub grzyby, jednak brakowa³o polskiego schabowego
czy kanapki z szynk¹. Cz³owiek potrzebuje próbowaæ nowych
rzeczy, zarówno smaków, jak i obyczajów, ale w tym
wypadku… jedzenie wola³am polskie.

¯ycie w Japonii toczy siê o wiele wolniej, samochody nie
je¿d¿¹ szybciej ni¿ 50km/h, a m³odzie¿ jeŸdzi do szkó³ na
rowerach. Nale¿y dodaæ, ¿e temperatura przewy¿sza³a tam
czêsto 20 stopni, co - jak na paŸdziernik - zdawa³oby siê
nieco zaskakuj¹ce. Wystêpowaliœmy w japoñskich szko³ach,
najpierw w elementary school (podstawówka), potem junior
high school (powiedzmy polskie gimnazjum) i high school
(ogólniak). Gdy ca³a szko³a zgromadzi³a siê na sali
gimnastycznej, widzieliœmy jedynie morze czarnych g³ów…
Mo¿na by nawet powiedzieæ, ¿e wszyscy byli identyczni.
Obowi¹zkiem ka¿dego japoñskiego ucznia jest -przychodz¹c
do nowej szko³y - wybraæ sobie instrument i uczyæ siê na
nim graæ. Najlepsi wybierani s¹ do szkolnej orkiestry, której
niejednokrotnie mieliœmy okazjê s³uchaæ. Uczniowie mog¹
równie¿ tworzyæ trupy, graj¹ce na bêbnach, czyli „Kaiko”.

Zabierano nas na lekcje kaligrafii, origami, matematyki i
geografii. Na jednej z lekcji ogl¹daliœmy (wraz z japoñsk¹
m³odzie¿¹) film o Oœwiêcimiu. Wówczas wielu z nas zbli¿y³o
siê do swojej Ojczyzny… odezwa³o siê w nas poczucie
jednoœci kulturowej. Nie wiem, czy japoñskie dzieci
zrozumia³y tê historiê, ale my na pewno zapamiêtamy tê lekcjê
na bardzo d³ugo.

JAPONIA
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Moda japoñska nie jest bardzo charakterystyczna, ka¿dy
nosi siê inaczej. Muszê przyznaæ, ¿e, tak naprawdê, nie
zrobi³a na mnie ¿adnego wiêkszego wra¿enia. Jedyne, na co
zwróciliœmy uwagê, to fakt, ¿e wiele japoñskich kobiet nosi
wysokie buty, wszystkie na bardzo wysokich obcasach, na
których (trzeba to powiedzieæ) chodz¹ doœæ nieumiejêtnie...
Do wad ich wygl¹du zalicza siê, ¿e maj¹ niezwykle krzywe
nogi. Jest to zapewne spowodowane tym, jak siedz¹,
albowiem ¿adna z nich nie s³ysza³a pewnie o siedzeniu  po
„turecku”. Có¿,  jednak prawda tkwi w tym, ¿e to polskie
kobiety s¹ najpiêkniejsze ☺

Japoñski krajobraz jest niezwykle piêkny: wiele gór i lasów,
szczególnie bambusowych. Mieliœmy mo¿liwoœæ obejrzeæ
Fuji, sk¹d ka¿dy z nas zabra³ niezwyk³e wspomnienia, parê
kamyków i katar, albowiem raczej nie zareagowaliœmy na
s³owa „ubierzcie siê ciep³o, bo tam jest bardzo zimno”. Jednak,
w ogólnym podsumowaniu, wyprawa na Fujijamê by³a bogata
i urokliwa.

Japoñczycy wbrew wszelkim przekonaniom prawie w
ogóle nie pos³uguj¹ siê jêzykiem angielskim, wiêc dano nam
do dyspozycji s³owniki z podstawowymi wyra¿eniami
japoñskimi i gestykulacj¹. Trzeba przyznaæ, ¿e to ostatnie
by³o szczególnie zabawne. Oczywiœcie, wykorzystywaliœmy
czêsto tê barierê jêzykow¹ i udawaliœmy, ¿e nie rozumiemy,
kiedy coœ by³o nam nie na rêkê. Ludzie w Japonii s¹ bardzo
przyjemni, spokojni (gdy trzeba), ale maj¹ poczucie humoru.
Mia³yœmy z kole¿ank¹ mo¿liwoœæ mieszkaæ w rodzinie z
koleg¹ Japoñczykiem, który by³ w naszym wieku. Dziêki temu
mog³yœmy siê dowiedzieæ o japoñskiej m³odzie¿y o wiele
wiêcej, ni¿ dowiedzia³by siê zwyk³y turysta czy cudzoziemiec.

Wyprawa do Japonii to niezwyk³a przygoda. Nasza
szczêœliwa dwudziestka, która mia³a mo¿liwoœæ odwiedziæ
ten kraj, na pewno zapamiêta j¹ do koñca ¿ycia. Po powrocie
zrozumia³am, ¿e warto zwiedzaæ œwiat, ale jednak - choæ
wszêdzie dobrze, to w domu…najlepiej.

kocyk
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„Ten film jest jak okno wystawowe, w którym odbija
siê na nowo mityczny Pary¿, który ucieka od swego
pocztówkowego oblicza”  Ciné Live

Oprowadzono mnie po
osiemnastu dzielnicach Pary¿a
poprzez 18 piêciominutowych
nowelek, pokazuj¹cych
wspó³czesne miasto mi³oœci.
„Zakochany Pary¿” to niezwyk³y
projekt filmowy, ukazuj¹cy Pary¿
jako miasto mi³oœci. Nastrojowy,
kapryœny, dramatyczny.
Przekonuj¹co prawdziwe historie
- nie tylko wed³ug romantycznego
przepisu na mi³oœæ, w którym
mieszaj¹ siê wino, kafejka na

Montmartre i czerwone usta Amelii.
Pary¿ to najbardziej „filmowe” miasto Europy. Pomys³

projektu producenckiego wydaje siê zatem samograjem: nic
prostszego pozwoliæ opowiedzieæ o tym cité najlepszym
re¿yserom w kinematograficznej bran¿y, zatrudniæ gwiazdy i
posk³adaæ to w pe³nometra¿owy film. Bien sur, jak to
zazwyczaj w przypadku “pewniaków”, nie mo¿na wykluczyæ,
¿e - zamiast fascynuj¹cego portretu miasta – dostaniemy
sentymentalnego produkcyjniaka. Dlatego z ogromn¹
przyjemnoœci¹ donoszê, ¿e Zakochany Pary¿ to film nowelowy
na najwy¿szym poziomie.

Dwudziestu zaproszonych do udzia³u w tym projekcie
re¿yserów stworzy³o piêciominutowe nowelki, opowiadaj¹ce
o Pary¿u. Wszystkie krótkometra¿ówki ³¹czy, oczywiœcie,
miasto, ale i temat przewodni - mi³oœæ nad Sekwan¹ (co
prawda, polskie t³umaczenie tytu³u francuskiego, Paris, je
t’aime, gubi kontekst mi³osnego wyznania, którego adresatem
jest Pary¿ w³aœnie, lecz i tak doœæ zgrabnie oddaje “ducha”
filmu). Ca³a reszta to spojrzenia autorów. Mamy wiêc w
Zakochanym Pary¿u szukaj¹cych mi³osnych przygód
turystów, ludzi, którzy mi³oœæ znaleŸli, i ludzi, którzy j¹ stracili.
Mamy Pary¿ jak z przewodników oraz Pary¿ emigrantów.
Ogl¹damy zabytki i szare, betonowe blokowiska. Razem z
twórcami filmu odbywamy swoist¹ podró¿ po mieœcie, po
rzeczywistoœci i mitach, buduj¹cych jego legendê. Wszystkie
nowele (i te œwietne, i te mniej udane) tworz¹ jednak ca³oœæ,
która na koñcu pozostawia jak najlepsze wra¿enie. To
niew¹tpliwie zas³uga pomys³odawców, decyduj¹cych o
ostatecznym kszta³cie filmu. Seans Zakochanego Pary¿a to
dawka wzruszeñ i dobrej zabawy. Filmowe puzzle dla
wielbicieli dobrego kina.

„… zrobi³o mi siê jednoczeœnie radoœnie i smutno.
Poczu³am, ¿e ¿yjê. W³aœnie wtedy zakocha³am siê w Pary¿u”.

Polecam.

PARIS, JE T'AIME

GURINDER CHADHA:  Wnoszê do tego filmu brytyjsko -
indyjsk¹ wizjê tego, co widzê wokó³ siebie tu, we Francji. Co
to znaczy „byæ Francuzem”, kto decyduje, jaka jest, a jaka
nie jest kultura francuska… Gdy pojawi³a siê okazja zrobienia
filmu w Pary¿u, najbardziej interesuj¹cym dla mnie tematem
by³ temat czadoru i dziewcz¹t, które chc¹ lub nie chc¹ go
nosiæ z w³asnego wyboru. Nie jest rol¹ pañstwa decydowaæ,
co mo¿na nosiæ, a co nie. Chcia³am zrobiæ film, który by³by
wyra¿eniem opinii na ten temat. Mam szczêœcie, ¿e w 5
dzielnicy jest meczet, choæ o tym wczeœniej nie wiedzia³am.

RICHARD LAGRAVNESE: Uwielbiam francuskie kino. Dali
mi jako miejsce zdjêæ Pigalle… Zobaczy³em te wszystkie
neony, sex-shopy i nocne ¿ycie…a potem ten cichy,
romantyczny zak¹tek. Taki kontrast podsun¹³ mi pomys³, jak
napisaæ coœ s³odko-gorzkiego, coœ, co jest jednoczeœnie
zabawne i powa¿ne. Kobiety i mê¿czyŸni mówi¹ innymi
jêzykami, kiedy zaczyna siê temat mi³oœci i seksu.
Mia³em tylko dwie noce i krêci³em bez przerwy. Zdjêcia na
Pigalle s¹ trudne, bo bary s¹ otwarte do 5 rano, a pary¿anie
lubi¹ siê zabawiæ; kiedy widzieli, ¿e krêcê, wrzeszczeli albo
podkrêcali muzykê, wiêc trochê to zajê³o.

CHRISTOPHER DOYLE: To siê dzieje w Chinatown, w Pary¿u.
Ci ludzie s¹ Chiñczykami, ale anga¿uj¹ siê w ¿ycie
spo³ecznoœci miasta. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e siê izoluj¹, ¿e
s¹ inni, ale jest przestrzeñ, w której siê spotykaj¹. Œcieranie
siê ró¿nych œwiatów to dziœ paradoks. Ten film jest dla mnie
wa¿ny, bo celebruje innoœæ, ró¿nicê.

ALEXANDER PAYNE: Inne dzielnice maj¹ swoj¹ specyfikê.
14 dzielnica jest interesuj¹ca w³aœnie dlatego, ¿e jest
pozbawiona specyfiki. Nie mam ¿adnych przyjêtych z góry
pomys³ów na to, jaki powinien byæ mój film. Po prostu du¿o
spacerowa³em po tej dzielnicy i mam nadziejê ¿e moja nowela
zafunkcjonuje jako historia, ale równie¿ jako krótki dokument
o „Czternastce”. G³ówne warunki projektu brzmia³y: historia
o mi³oœci, która dzieje siê w jednej, okreœlonej dzielnicy. I
pomyœla³em sobie: „Bardzo dobrze. Zobaczmy, jak to bêdzie”.
W pewnym sensie historia, któr¹ wybra³em, pos³u¿y³a za
pretekst do zrobienia dokumentu. Fajnie jest robiæ
krótkometra¿ówkê. Film, w którym liczy siê ka¿da klatka,
ka¿de s³owo jest wa¿ne.

WES CRAVEN: W du¿ej mierze chodzi³o o wyciêcie
wszystkich pauz z dialogu . Wiêkszoœæ aktorów, kiedy
mówi¹, robi miêdzy s³owami strasznie d³ugie pauzy.
Kiedy powiedzieli mi, ¿e 20-ta dzielnica nie jest jeszcze
„zajêta”, powiedzia³em: „Œwietnie! Tam jest du¿y cmentarz”!
To wspania³e miejsce, doskona³a lokalizacja dla filmu, który
chce pokazaæ wielopoziomow¹ perspektywê spojrzenia na
¿ycie.

TWÓRCY  O  FILMIE
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VINZENZO NATALI: Nie mog³em uwierzyæ, ¿e zagra w moim
filmie, dopóki siê nie pojawi³. Pomyœla³em: „coœ siê stanie”.
On (Elijah Wood) ma tak niezwyk³¹ twarz… Od pocz¹tku
wiedzia³em, ¿e bêdzie w³aœciw¹ osob¹.

Najlepsze w Zakochanym Pary¿u jest to, ¿e spe³nia moje
najbardziej wystêpne pragnienia. Producenci byli bardzo
otwarci, pozwolili mi robiæ, co chcia³em. A ja pofolgowa³em
sobie. Chcia³em zrealizowaæ moj¹ najwiêksz¹ nastoletni¹
fantazjê o piêknej kobiecie-wampirzycy. Ale kiedy ma siê do
dyspozycji 5 minut, odniesienia pop-kulturowe s¹ po twojej
stronie, bo jest tak ma³o czasu na ustanowienie akcji i
wyznaczenie regu³. Jeœli publicznoœæ ma ju¿ jakieœ z góry
ustalone skojarzenia, dotycz¹ce wampirów i ca³ej ich mitologii,
to jest bardzo pomocne.

TOM TYKWER: Nie wybra³em królowej z Gwiezdnych wojen,
wybra³em najbardziej olœniewaj¹c¹ aktorkê w tym przedziale
wiekowym, która chodzi po ziemi. Pomyœla³em o tej postaci
i w moich oczach by³a to Natalie Portman. Ona w swojej
pracy naprawdê chce odkrywaæ, szukaæ. A jej postaæ,
Francine, to dziewczyna, która bardzo chce doœwiadczyæ
czegoœ, co bêdzie poza granicami, w obrêbie których
dorasta³a .
Piêæ minut - to trudne. Najtrudniej jest „jednym poci¹gniêciem
pêdzla” zbudowaæ postacie. Chcia³em zrobiæ film o ludziach,
o dwóch osobach, które s¹ ze sob¹ emocjonalnie zwi¹zane,
s¹ w skomplikowanym zwi¹zku. To jedyny sposób, ¿eby mnie
zainteresowaæ krajobrazem czy miastem – kiedy mogê
wpleœæ je w narracjê o osobach. Mój punkt widzenia na to
miasto zale¿a³ w stu procentach od faktu, ¿e jedna z moich
postaci jest niewidoma i stara siê zapamiêtaæ historiê
mi³osn¹, jak równie¿ od tego, ¿e mam do dyspozycji energiê
kobiety, która jest taka œliczna i kochana. Stara³em siê taki
sposób myœlenia przenieœæ na domy, ulice, ludzi, samochody.

JOEL I ETHAN COEN: By³o coœ perwersyjnie interesuj¹cego
w tym, ¿e mieliœmy zrobiæ coœ o Pary¿u w metrze. Jedynym
kawa³kiem miasta, jaki widzimy, jest... mapa w przewodniku.

FREDERIC AUBURTIN: Gerard Depardieu i ja
wspó³re¿yserowaliœmy jedn¹ z czêœci Zakochanego Pary¿a:
„Dzielnicê £aciñsk¹”. To by³a prawdziwa przyjemnoœæ.
Stworzyliœmy nawet drugoplanow¹ rolê w³aœciciela restauracji
specjalnie dla Gerarda. Zdecydowa³em siê krêciæ w Rostand
Cafe, by nawi¹zaæ delikatnie do Cyrana de Bergeraca. Bardzo
udany i weso³y plan. To by³o, jak dot¹d, moje najlepsze
re¿yserskie doœwiadczenie.

przydatne  linki

o Pary¿u (po angielsku)
http://www.paris.org/

o Pary¿u (po polsku)
http://www.miastaeuropy.pl/paryz.php

ostatnio we Francji:
http://serwisy.gazeta.pl/swiat/0,34209.html

francuskie radio:
http://www.comfm.com/radio/
http://www.ckoi.com/radioflash/radioplayer.php

(to drugie osobiœcie polecam)

jak dojechaæ do Rue St.Jacques w Lyonie?
http://www2.mappy.com/

wiêcej :
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=10129

       Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê Was zainteresowaæ.
 Ma³a :)

recenzja
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na Plutonie...

Oto ma³e miasteczko gdzieœ w Irlandii, na prze³omie
lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych. A oto Patryk.
Patryk jest podrzutkiem, znalezionym pod drzwiami plebanii.
Patryk od samego pocz¹tku sprawia k³opoty swojej macosze
i przyszywanej siostrze – zamiast graæ w pi³kê, woli podkradaæ
im z szafy sukienki i buty na obcasie, nie stroni te¿ od tuszu

do rzês czy szminki. Z
biegiem lat Patryka coraz
bardziej mêczy pragnienie
odnalezienia matki, która
swego czasu pracowa³a na
plebanii jako gosposia i której
niezwyk³emu czarowi uleg³
sam proboszcz
(prawdopodobnie przez jej
niezwyk³e podobieñstwo do
aktorki Mitzi Gaynor).
Owocem tego fatalnego
zauroczenia, jak siê póŸniej
dowiadujemy, jest nasz
g³ówny bohater. Kiedy

dowiaduje siê, ¿e ktoœ widzia³ jego matkê w Londynie, ucieka
z miasteczka, by j¹ odszukaæ. Tutaj rozpoczyna siê jego
wêdrówka przez szalone lata siedemdziesi¹te, a
transformacjê Patricka w Patriciê „Kiciê” Brady ogl¹damy na
tle walki o niepodleg³oœæ Irlandii Pó³nocnej.

„Œniadanie na
Plutonie” mo¿na z
powodzeniem nazwaæ
„ K a n d y d e m
dwudziestego wieku”;
i film Neila Jordana, i
powiastka filozoficzna
Woltera traktuj¹ o
d¹¿eniu do celu
(odnalezienie ukochanej kobiety) i – dziêki niebywa³emu
optymizmowi – umiejêtnoœci wyjœcia z ka¿dej, nawet
najgorszej sytuacji.

KONEWKA
-  DAWKA HUMORU

ABSTRAKCYJNEGO

(przy ogólnym zatraceniu sensu, bezsensu
i w ogóle wszystkiego)

odcinek pt.

 „Kandyd” jednak jest zabawny, a „Œniadanie na Plutonie”
przygnêbia mimo happy-endu. Mo¿e to dlatego, ¿e
nieprzystosowanie do ¿ycia i naiwnoœæ Kici obudzi³y we mnie
matczyne odruchy…? A mo¿e po prostu ¿al by³o patrzeæ na
kolejne niepowodzenia posiadacza tak piêknych, wielkich,
niebieskich oczu?

Postacie drugoplanowe to te¿ kawa³ dobrej
roboty. Przez 135 minut poznajemy miêdzy innymi lidera
zespo³u The Mohawks, Billy’ego Hatcheta, pierwsz¹ i jedyn¹
mi³oœæ Kici; wyj¹tkowo uprzejmego brytyjskiego detektywa
czy mrocznego iluzjonistê Bertiego (Stephen Rea). Razem z
g³ównym bohaterem wprowadzaj¹ nas w ¿ywy, pulsuj¹cy rytm
Londynu, „miasta, które nigdy nie zasypia”, i sprawiaj¹, ¿e
„Œniadanie na Plutonie” na d³ugo pozostaje w pamiêci.

Gor¹co polecam. Panom ze wzglêdu na wspó³czesn¹
interpretacjê Kandyda i okazjê do chwili zadumy nad
problemem terroryzmu, nietolerancji, poszukiwania w³asnej
to¿samoœci etc. Panie do powy¿ej wymienionych powodów
mog¹ doliczyæ jeszcze te piêkne, piêkne, piêkne, niebieskie
oczy.

Am

Witam.
Dzisiaj pogoda, jak w mordê strzeli³ i zapomnia³ wy³¹czyæ

gaz. Czerwonawe k³¹cza samochodów spe³zaj¹ jêzorami
lodowcowymi z morskich odmêtów, tylko po to, aby stwierdziæ
bezsensownoœæ istnienia równole¿ników. M³ode kalmary
radoœnie sma¿¹ siê w farbie olejnej, zanadto nadstawiwszy
uszu na chrzêszczenie pasatów w zwieraczu kozioro¿ca. Nikt
nie jest w stanie stwierdziæ, czy wk³adanie r¹k do nocnika
mo¿e wyleczyæ nadw¹tlony krêgos³up moralny. To doprawdy
zabawne, ¿e niewielka asfaltowa plamka na kapslu od piwa

 „Kandyd” jednak jest zabawny, a „Œniadanie na Plutonie”
przygnêbia mimo happy-
endu. Mo¿e to dlatego, ¿e
nieprzystosowanie do ¿ycia
i naiwnoœæ Kici obudzi³y we
mnie matczyne odruchy…? A
mo¿e po prostu ¿al by³o
patrzeæ na kolejne
niepowodzenia posiadacza
tak piêknych, wielkich,
niebieskich oczu?

- Wydaje mi siê, ¿e za¿ywanie kostek odœwie¿acza do
toalet Domestos po ka¿dym posi³ku, drog¹ do¿yln¹, ma siê
rozumieæ, mo¿e wp³yn¹æ korzystnie, a nawet zlikwidowaæ
zagro¿enie zdrowia w przypadku niespodziewanego ataku
platfusa.

Dziêkujemy za tê pouczaj¹c¹ wypowiedŸ.
- Twojej stryjence równie¿.
Mhm, pozdrów m³ode obwarzanki.
PrzejdŸmy wiêc do rzeczy. Ostatnimi czasy Œwiatowa

Organizacja Badañ Przedramienia odkry³a zdumiewaj¹c¹
prawid³owoœæ. Otó¿, trzêsienia ziemi na Ksiê¿ycu mog¹ byæ
spowodowane dzikimi wybrykami bizonów w batonikach Milky
Way. Naukowcy z ca³ego œwiata zastanawiaj¹ siê, dlaczego
sami na to nie wpadli, po czym, w celu unikniêcia dalszych
niepowodzeñ, zderzaj¹ siê ze sob¹ czo³owo.

mo¿e sprawiæ tyle radoœci m³odym antylopom gnu. A co na
to nasz ulubiony kardiolog, Gustaw?

„BURACZANE REFLEKSJE”
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krzywho presents

Bêdziemy bowiem na bie¿¹co informowani o rozbudowie
kolei ¿elaznej w mikroskopowych metropoliach,
przewy¿szaj¹cych nas cywilizacyjnie, p³aziñców. Kto ¿yw,
niech czmycha na swych nibynó¿kach daleko w œwiat, jeœli
mi³e mu jego pasztetowe krokieciki. A teraz najwy¿szy ju¿
czas zapowiedzieæ pocz¹tek swojej egzystencji. Czy-czte-
ry i ju¿! Nic nie bola³o, a to tylko dwie kalorie! Polecamy
zabieranie ze sob¹ prowiantu w glinianych torbach na ramiê,
ewentualnie ka³amarzach o w¹skotorowych, za
przeproszeniem, jamach ustnych. Choæ to oczywiste,
powtórzê: przenigdy nie nale¿y karmiæ wycieraczek
samochodowych ¿wirem, gdy¿ ten jest dla nich wielce
ciê¿kostrawny i doprowadza je do bia³ej gor¹czki,
zakoñczonej zwykle niezwyk³ym przestrachem pobliskich
makówek. Nogi za ko³nierz i jazda jazda, bia³a gwiazda!

Wydaje mi siê, ¿e po drodze zagin¹³ ogólny sens
wywodu. Gdyby ktoœ go zobaczy³, albo chocia¿ podrapa³ siê
po podpasze, uprzejmie proszê o nieszczypanie go³êbi, lecz
wysy³anie SMSów na numer bêd¹cy wartoœci¹ funkcji
max(3x^2+8; sgn(x-4)+1,5), podzielon¹ przez pierniczki
alpejskie z polew¹ maœlan¹.

Æœœ... To nie karze³ wiktoriañski... To SZAMBO! Nikt nie
oprze siê babcinym ogóreczkom! Ha ha ha!

Ach, tak, mieliœmy nie zamieszczaæ treœci
reklamowych... Dobrze wiêc, ¿yczymy pañstwu szczêœliwego
l¹dowania i obfitych zbiorów ³abêdziego pierza.

Przedmowa autora: W dzisiejszym programie bajka dla
dzieci z Czackiego, by wiedzia³y, ¿e gdzieœ tam, w dalekim
œwiecie, istniej¹ jeszcze Ÿli nauczyciele...

***

Chc¹c byæ widzem krwawych rzezi,
Audytorem dzikich jêków,
Belfer siedzi.
Przed nim uczniowie w stanie skrajnych lêków,
Cisza, ¿e s³ysza³byœ muchê,
A¿ student narobi³ w pieluchê.

Pan znak da³ rêk¹, zaczêto egzamin,
Ozwa³y siê szlochy; niejeden pergamin
Zalewa siê ³zami.
Profesor czo³o
Unosi ponad uczniami
Woko³o
I paszczê wydar³ straszliwie,
I groŸnie zatrz¹s³ ³ysinê,
Uderzy³ jednego w ciemiê,
Obali³ ucznia na ziemiê.

Pan skin¹³ znowu,
Klasa trwog¹ zamiera.
Szybkimi kroki, chciwy po³owu,
Sprawdziany zbiera.
Truchleje gromada,
On k³ami b³yska,
Z klasy wypada,
Dziennikiem ciska,
Szko³ê doko³a obiega,
Topi¹c pêk swych kluczy,
A¿ klozet buczy,
Tymczasem mdleje kolega.

Wróci³ pan znowu,
Znów klasa zamar³a
I najchêtniej do schronu
By siê najszybciej przedar³a.
£akoma boju, jak na kês jad³a
Belfrzyna na ucznia wpad³a.
Ju¿ mu daje ciê¿kie zadanie,
Ju¿ mu siê widzi ³ajanie.
Wtem student czerep podnosi,
Na tablicy coœ pisze.
”To niemo¿liwe!” – pan g³osi,
Wybiega…za mordem dysze.

Ju¿ myœl¹ wszyscy, ¿e s¹ bezpieczni,
¯e przepad³ belfer uparty.
Wtem wpada z powrotem, nie w g³owie mu ¿arty
I trwo¿¹ siê znów podopieczni.

Profesor wœciekle drze siê do klasy:
”Teraz bêdziecie mi po tysi¹c razy
Na tej tablicy pisaæ wyrazy
>>Niechaj nam ¿yje oœwieciciel masy!<<”

To mówi¹c, pog³adzi³ baki,
Idzie pomiêdzy uczniaki,
Dumnie pochwa³y czeka
I dziwi siê wielce, gdzie ta?
A jeden ch³opak podchodzi zuchwale,
Wstêpuje na katedrê
I nagradzany przez t³um przemawia w chwale:
”Pasy z ciebie obedrê,
Tyœ do myœliciela niepodobny wcale!”
Belfr zsinia³ i obrzêk³, poszed³ i nie wróci³.

ELEWACJA

Adamus

krzywho



1 21 21 21 21 2 CZADEK

Stopka redakcyjna:Stopka redakcyjna:Stopka redakcyjna:Stopka redakcyjna:Stopka redakcyjna:

Redaktorzy Naczelni:
Magda "Ma³a" Paw³owska 2b
Rafa³ "Rafael" Lorent 2b

Redaktor Techniczny, Korektor i Grafik
Ma³a (bohaterka)

Redaktorzy:
Matylda "Am" Skubikowska 2b
Krzysiek "krzywho" Muciak 2b
Karolina "kocyk" Kocberska 1b
Kaja "kajoos" Ró¿d¿yska 1b
Adam "Adamus" ̄ arnoch 2b

OSTATNIA STRONA (A TO DOPIERO!)

Ju¿ nied³ugo. Ju¿ czuæ, ¿e za chwilê. Z ka¿dym dniem
coraz bli¿ej. Duch Festiwalu Teatralnego unosi siê korytarzami
Szko³y, subtelnie przenikaj¹c zamkniête drzwi sal, w których
zaczynamy æwiczyæ role. Wœród ksi¹¿ek i zeszytów pojawi³y
siê kartki scenariuszy, a mury Liceum opuszczamy o wiele
póŸniej, ni¿ tu¿ po lekcjach.

To jeszcze nie gor¹czka. Jeszcze nie. Ale gor¹czka
nadchodzi.

Ju¿ XIX. Pe³noletni, dojrza³y Festiwal. Magiczny okres,
kiedy ca³a szko³a, niezale¿nie od profilu klasy, ¿yje teatrem.
Nie rozmawiamy o niczym innym i nic innego nas nie interesuje.
Sprawdziany i kartkówki maj¹ dla nas wagê 0 i jedyne, czego
siê uczymy, to teksty naszych postaci. Znamy ju¿ logo (moim
zdaniem œwietne), trwa konkurs na d¿ingiel. Absolwenci coraz
czêœciej zagl¹daj¹ do Szko³y... Wszyscy Czackiewicze
jednocz¹ siê w zgodnym, niecierpliwym oczekiwaniu.

Ju¿ za chwilê...

Ma³a

OCZEKIWANIE...

wielkie
OCZEKIWANIE...

"TEATR TO INSTYTUCJA POLEGAJ¥CA NA TYM, ¯E
¯YWY CZ£OWIEK PRZEKAZUJE INNYM ̄ YWE MYŒLI.

TEATR NIE JEST TYLKO WIDOWISKIEM, ALE CZYMŒ, CO MA
SK£ONIÆ DO REFLEKSJI.

(...) TEATR TO JEDYNE MIEJSCE, GDZIE CZUJÊ SIÊ
ABSOLUTNIE WOLNY".

Konrad Swinarski

(podkreœlam, ¿e by³ to b³yskawiczny numer)


