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ELO POZDRO!

od naczelnego

od naczelnej
Kiedy to piszê, jest 1 stycznia 2007. Czeka na mnie
nietkniêta fizyka i obawiam siê, ¿e tkniêta nie zostanie.
Brakuje artyku³ów, a drugi rednacz naprawdê poczu³
atmosferê œwi¹t i zapomina³ o mnie zawsze, ilekroæ
próbowa³am o sobie przypomnieæ ;-). Je¿eli spóŸnimy siê
z kolejnym numerem, nie bêdê przepraszaæ - to nie moja
wina.
Grudzieñ - przez wiêkszoœæ z nas wyczekiwany, czy
to ze wzglêdu na Festiwal, czy na œwiêta - za nami. Jak
wiadomo, w Czackim atrakcji nie brakuje nigdy - styczeñ
oznacza dla nas pierwsze wyjazdy na Sto¿ek. Stajemy
jednak przed strasznym pytaniem: co ze œniegiem? Nie
jest tajemnic¹, ¿e sprawa nie przedstawia siê zbyt
korzystnie. Gorzej, nasze bia³e szaleñstwo stoi pod
wielkim znakiem zapytania. “Œnie¿na” ok³adka tego numeru
Czadka jest, oczywiœcie, symbolem naszego
zniecierpliwienia. Gdzie jest zima?!
Miesi¹c, który nasta³, jest równie¿ (niestety)
miesi¹cem wystawienia ocen. Czy tylko mi w tym Liceum
czas ucieka tak niespostrze¿enie? Ech. Jeœli ktoœ z Was
uwa¿a, ¿e efekty jego edukacji w tym semestrze mog³yby
byæ ciut lepsze, pozdrawiam go serdecznie i witam w
klubie... Oczywiœcie, zainspirowani pocz¹tkiem Nowego
Roku, mo¿emy radoœnie przyrzec, ¿e od teraz zaczniemy
siê uczyæ. Ale ja nie przyrzekam - niedotrzymane
postanowienia noworoczne bardzo zasmucaj¹... ;)
Mimo wszystko ¿yczê powodzenia w maratonie, jaki
szykuje siê nam przed wystawieniem ocen. Wyœpimy siê
w czasie ferii! Albo po œmierci. Zreszt¹... Byæ mo¿e wysi³ek
intelektualny po odmó¿d¿aj¹cym tygodniu œwi¹tecznym
dobrze nam zrobi?
Tak... No có¿... Ma³o przekonuj¹ce.
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Ma³a

Zaœ kiedy ja piszê te s³owa, wskazówki zegara
nieub³aganie odcinaj¹ resztki czasu, które pozosta³y mi na
naumienie siê francuskiego, fizyki, matmy itp. Wa¿nych Acz
Zostawionych Nieroztropnie Na Koniec Przedmiotów. Druga
rednacz s³usznie zwraca mi uwagê – przyznajê siê bez bicia,
poch³onê³o mnie bez reszty œwi¹teczne lenistwo, pró¿niactwo,
Le¿enie Bykiem, opychanie siê do granic przyzwoitoœci i inne
równie konstruktywne czynnoœci. Dlatego tak¿e nie mam
zamiaru usprawiedliwaæ siê. ☺
Niestety, pocz¹tek Nowego Roku nie zainspirowa³ mnie
w najmniejszym stopniu do sk³adania jakichkolwiek
postanowieñ. I tak nigdy ich nie dotrzymywa³em. Choæ w sumie
nie pamiêtam dok³adnie sylwestra – a mo¿e jednak coœ
postanowi³em? Tak czy siak, Nowy Rok siê zacz¹³. W
momencie, kiedy do Waszych r¹k dostanie siê œwie¿utki jak
krakowskie bajgle numer naszej ukochanej gazetki, niewiele
pozostanie czasu do rozpoczêcia ferii. Oceny ju¿ wystawione,
kolejne lekcje prowadzone dla picu i spêdzane na zastanawianiu
siê nad tym, dlaczego w³aœciwie nie obowi¹zuje w Polsce
system trymestralny? Nawet studniówka ju¿ siê odby³a (tak,
tak, Kochani Maturzyœci – jeszcze ze trzy miesi¹ce i matura!)
a œniegu prawdopodobnie ani widu, ani s³ychu. Perspektywa
wyje¿d¿onego stoku pokrytego sztucznym œniegiem raczej nie
napawa optymizmem. Có¿, obym siê myli³.
W tym numerze, witaj¹cym Was równie odleg³¹ co
Madagaskar wizj¹ œnie¿nych zasp na ok³adce, piszemy, jak
zwykle, na wiele tematów. I tak, obok wywiadu z by³ym
cz³onkiem Sekcji Technicznej, a przysz³ym szefem Festiwalu,
a tak¿e ze wspó³re¿yserk¹ „Clownów”, oraz tekstu
poœwiêconego zdobywcy Ma³ego Grand Prix, znajdzie siê
miejsce na podsumowanie Starego Roku, jak równie¿ dla
socjologizuj¹cych felietonów by Ma³a i Alex na temat,
odpowiednio, zagro¿eñ, jakie niesie ze sob¹ promowanie idea³u
kobiety w postaci wieszaka na kreacje uznanych projektanów,
oraz bezlitosna analiza obrazu œwi¹t promowanego przez media.
Natomiast na koniec... nieoczekiwana pochwa³a Najwiêkszego
Polskiego Ministra i spojrzenie na zmiany w naszym kraju, tym
razem z innego punktu widzenia ni¿ dotychczas.
Mi³ej lektury!
A, jeszcze jedno – szczêœliwego Nowego.
Rafael
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AKTUALNIE...
Rok na 6
Mia³am zamiar napisaæ artyku³, podsumowuj¹cy mijaj¹cy
semestr, ale za ka¿dym razem, gdy zabiera³am siê do pracy,
w myœlach jawi³ mi siê zarys sprawozdania, przypominaj¹cego
form¹ i treœci¹ spowiedŸ. Tak wiêc, by nie uraziæ niczyich
uczuæ religijnych, postanowi³am darowaæ sobie ów swoisty
rachunek sumienia i zamiast tego spróbowaæ przedstawiæ
swój punkt widzenia na temat niektórych zjawisk, które zasz³y
lub nasili³y siê w
roku z szóstk¹
na koñcu.
W
teorii
Ziemia wykonuje
pe³ne okr¹¿enie
po
orbicie
podczas 365 i
jednej czwartej
dnia, w praktyce
œwiat krêci siê
z n a c z n i e
szybciej. Tempo roœnie i bêdzie wzrastaæ. W minionym roku
na prowadzenie wysunê³a siê potrzeba jednoczenia. Nie
wiadomo do koñca, co popycha do tego spo³eczeñstwo,
szerz¹ca siê globalizacja, samotnoœæ, znudzenie? A mo¿e
jest ona poprzedzona przejedzeniem, wiadomo – œrednia dawka
kalorii na jednego mieszkañca Europy Zachodniej znacznie
przewy¿sza zapotrzebowanie. Si³¹ rzeczy, tworzenie
zrzeszaj¹cych instytucji jest tendencj¹ spo³eczeñstw
najedzonych; ¿aden Somalijczyk czy Etiopczyk raczej nie
bêdzie myœla³ o przyst¹pieniu do klubu rzeŸbienia w
ziemniakach – prêdzej by zjad³ tê bogat¹ w wêglowodany
bulwê.
Wszystkich poszukuj¹cych wspólnoty charakteryzuje
determinacja. Szybkie wy³adowanie i poczucie satysfakcji z
dzia³alnoœci grupowej daje flash mob, stosunkowo m³oda
moda, szerz¹ca siê dziêki smsom, czatom i tym podobnym
sposobom naprawdê szybkiego przekazu informacji.
Uczestnicy tego „bezinteresownego trendu” (w gruncie rzeczy
nie ma on nadrzêdnego celu) znikaj¹ z miejsca zbrodni tak
szybko, jak siê na nim ujawniaj¹. Ostatnia akcja,
przeprowadzona w CH Arkadia, pod doœæ znamienn¹ nazw¹
„Bang”, by³a dowodem na to, jak bardzo flash mob
rozpowszechni³ siê i uskuteczni³ u nas. Najintensywniej
doœwiadczyli tego ochroniarze centrum, os³upiali na widok
padaj¹cych na ziemiê, pozoruj¹cych postrza³, ludzi.
Jeœli chodzi o œwiat wirtualny, absolutnym hitem okaza³
siê serwis internetowy YouTube, oferuj¹cy mo¿liwoœæ
ogl¹dania dziesiêciominutowych filmików, poczynaj¹c od
krótkometra¿owych produkcji z sypialni, na nagraniu z
egzekucji Saddama Husajna koñcz¹c. Portal zosta³ stworzony
przez dwóch facetów w jednym gara¿u, ma³o tego: rozwija
siê wy³¹cznie dziêki swoim u¿ytkownikom, którzy rzucili siê
do wspó³tworzenia internetowej materii. Teraz ju¿ nie chc¹
byæ tylko biernymi odbiorcami. Internet stwarza miejsce do
wypowiedzenia siê, pozostawienia w³asnego œladu; wœród
spo³ecznoœci internetowej mo¿na znaleŸæ rozg³os i szacunek,
wystarczy tylko posiaæ swe umiejêtnoœci na podatny grunt.
Sieæ jest w momencie dynamicznego rozwoju, a wszystko
za spraw¹ internautów.

Koœció³ zrzesza wiernych, czaty ³¹cz¹ wielbicieli gumy
do ¿ucia BigRed (patrz grono tematyczne: „guma
cynamonowa, mmm, pyszunia”). U¿ytkownicy portalu
grono.net tak¿e nie pró¿nuj¹, ich liczba sukcesywnie
zwiêksza siê ka¿dego dnia. Teraz nowo poznanej osoby nie
pyta siê o numer telefonu, teraz mówi siê: „masz grono?”.
Potem zaprasza siê j¹ do znajomoœci i problem z g³owy.
Tendencja do szukania wspólnoty jest stara jak œwiat,
bowiem jest g³êboko zakorzeniona jako pierwotny instynkt,
gwarantuj¹cy przetrwanie. Pytanie tylko, czy dziœ potrafimy
stworzyæ sobie warunki do przetrwania w realnym œwiecie,
w oderwaniu od tego spowitego w zimnej poœwiacie monitora.
Trzeba umieæ rozró¿niaæ tak zwany real od tego drugiego,
ale to zadanie dopiero na nadchodz¹cy rok 2007.
Pastereczka

MNIEJSZE GRAND PRIX
Euforia!!! Nic dodaæ, nic uj¹æ. Kilka dni przed premier¹
nasza sztuka by³a jeszcze zupe³nie w proszku. W ostatniej
chwili zmienialiœmy drugoplanow¹ postaæ. Benek skaka³ po
scenie jak dziecko, Ola by³a chora, ja nie zna³am na pamiêæ
swojego tekstu, a - jakby tego by³o ma³o - ogo³ociliœmy
magazyn Domu Kultury ze wszystkiego, co mia³o czerwony
lub czarny kolor. Jedyna Ania (zajmowa³a siê muzyk¹) by³a
bez zarzutu, zawsze na czas, obecna na ka¿dej próbie,
chêtna do pracy. Nasz scenariusz by³ przerobiony i pociêty,
na ile siê tylko da³o. Mimo wszystko uda³o nam siê
zachowaæ myœl Gombrowicza, choæ nasze planowane
konwencje nieco odbiega³y od orygina³u.
Najpierw mieli byæ hippisi, póŸniej rodzina Soprano.
W koñcu po³¹czyliœmy dwór królewski z „Ojcem
Chrzestnym” i wysz³o to, co wysz³o. Kombinowaliœmy jak
koñ pod górê. Ka¿dy mia³ setki pomys³ów, a moim zadaniem
by³o wys³uchaæ wszystkich i wykrystalizowaæ z nich te
najciekawsze. Prawdziwy pomys³ zaœwita³ nam w momencie,
gdy us³yszeliœmy „Everybody dance now”, które ktoœ chyba
jeszcze dla ¿artów puœci³ na iPodzie Ani. Na ca³e szczêœcie
mieliœmy Martê i Sopla. Nauka uk³adu posz³a nam szybko i
efekt koñcowy by³ gotowy!
Problem jednak przez ca³y czas by³. Przygl¹daj¹c siê
innym sztukom, stwierdzi³am, ¿e w naszej panuje zbyt du¿y
chaos. By³ ba³agan! Wszyscy przebiegali po scenie, gadali
w kulisach, mylili zejœcia…
Nie mieliœmy wyjœcia…albo zostajemy w szkole do
póŸna i wa³kujemy Iwonê, albo dajemy za wygran¹. Tak wiêc
æwiczyliœmy scenê jedna po drugiej. Nasi aktorzy, którzy
poza sztuk¹ pracowali równie¿ w sekcjach, dwoili siê i troili,
¿eby byæ w dwóch miejscach na raz. Ka¿dy tylko biega³ z
harmonogramem i patrzy³ na zegarek.
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festiwal
GRAND PRIX
Nie mogê powiedzieæ, ¿e „Iwona…” by³a wybitnie
dopracowana. Pokazaliœmy du¿o, ale chyba jesteœmy w
stanie pokazaæ jeszcze wiêcej i - uwaga…zamierzamy to
zrobiæ w przysz³ym roku. Mamy zgran¹ klasê, wiêc uda³o
siê nam wybrn¹æ z doœæ „ciê¿kiej sytuacji”, albowiem
mieliœmy na z³o¿enie ca³oœci raptem 4 tygodnie. Uda³o nam
siê „wyeksploatowaæ” ka¿dego. Haszysz zrobi³ œwietny
plakat, dziêki pomocy Pauliny. Sopel „waln¹³” break’a i
spiskowa³ z b³aznem za kanap¹. Kaja skaka³a po fotelach,
Hasz turla³ siê po pod³odze. Ania W. pokaza³a swoje „drugie
ja” w ma³ej czarnej, Benek pobi³ rekord w szybkoœci nauki
tekstu (3 godziny jazdy polski PKS). Kasia dzielnie wtórowa³a
nam za kulisami i szepta³a brakuj¹ce s³owa, ¿eby zabiæ
„dziurê” na scenie, Pawcio p³aka³ przez nieodwzajemnion¹
mi³oœæ, Ola podwy¿szy³a swój g³os trwale o 2 oktawy, Natala
i Ada idealnie wpasowa³y siê w role ciotek „lafirynd”, Ania K.
nada³a naszej sztuce wyraz poprzez muzykê, któr¹ dobra³a.
Pewnoœci siebie nabraliœmy dopiero wychodz¹c na scenê.
Poszliœmy na ¿ywio³. Nie za bardzo pamiêtam, co by³o po
samym przedstawieniu, bo byliœmy w jakimœ amoku radoœci,
z tego, ¿e nam siê uda³o.
Na Gali gryz³am paznokcie. Rozgl¹da³am siê dooko³a,
wszyscy mieli jakieœ niemrawe miny. Nie wygl¹dali na
pewnych siebie… Siedzieliœmy tak i czekaliœmy, kategoria
po kategorii, gdy nagle Ola szepnê³a mi do ucha „Chyba
bêdziemy najwiêkszymi przegranymi tegorocznego
Festiwalu…” Nie zd¹¿y³a dokoñczyæ, gdy ju¿ zaczêto
wypychaæ j¹ na scenê po nagrodê za najlepszy debiut!
Odetchnêliœmy…
By³ straszny œcisk i mieliœmy ma³e pole manewru do
myœlenia. W g³owie ko³owa³o mi siê trochê, a ktoœ z ty³u
nerwowo pokas³ywa³. I nagle to, na co czeka³y wszystkie
pierwsze klasy… Tegoroczne Ma³e Grand Prix otrzymuje
klasa….1b! „O ja ciê krêcê!!!” , nasza klasa podskoczy³a do
góry. W ¿yciu siê tak nie cieszyliœmy. Szczerze mówi¹c,
chyba tak naprawdê nikt z nas nie dowierza³, ¿e w koñcu
dostaniemy tê nagrodê, bo inne pierwsze klasy przedstawi³y
naprawdê wysoki poziom… ale jednak. Wyszliœmy na scenê,
Natala strasznie piszcza³a, ale jakoœ od razu otrzeŸwia³a, jak
zobaczy³a czek na 1000 z³. Szczerze mówi¹c, nie tylko ona,
wszyscy chcieliœmy wydaæ ( tooo…..1000….) z siebie wielkie
„OOOOOOOoooo”… Pamiêtam jeszcze tort od Grycana…
To by³ naprawdê udany wieczór!
Kocyk

Wywiad z Mart¹ Szczêsny, wspó³re¿yserk¹ i aktork¹ w
przedstawieniu „Clowni”, nagrodzonym Du¿ym Grand Prix na
XIX FT w Czackim.
Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ na wystawienie „Clownów”?
MS: Szukaliœmy scenariusza bardzo d³ugo, w³aœciwie do
ostatniej chwili, i „Clowni” byli nie tyle z góry zaplanowanym
przedstawieniem, ile ostatni¹ desk¹ ratunku… :) Jak siê
okaza³o – przypadek nam dopomóg³.
Jak wygl¹da³y prace nad sztuk¹; wg jakich kryteriów
dobierano postacie, jak powstawa³y poszczególne
scenki?
MS: Prace? Uch… Strasznie siê namêczyliœmy. Najpierw
w kilka osób usiedliœmy nad scenariuszem i szukaliœmy
koncepcji na ca³oœæ sztuki. Powsta³ pomys³ „szóstki
podstawowej”, czyli szeœciu g³ównych postaci, które maj¹
pog³êbione portrety psychologiczne i ogólnie wi¹¿¹ wszystkie
sceny ze sob¹. S¹ to clowni, których mo¿na by³o zobaczyæ
w komplecie w 1., 2. i 3. scenie oraz w monologach. Pierwotnie
to oni mieli graæ wszystkie role, ale klasie scenariusz siê
spodoba³ i porozdawaliœmy trochê ról epizodycznych, ¿eby
ka¿dy móg³ zagraæ. :)
Jak ocenialiœcie wasze szanse na zdobycie GP?
MS: Nie chcieliœmy siê na nic nastawiaæ. To mia³a byæ
dla nas dobra zabawa, a nie rywalizacja. Wiadomo, ¿e zawsze
ma siê trochê nadziei, ale konkurencja by³a bardzo silna,
wiêc…
Co czyni tê sztukê wyj¹tkow¹, co mog³o poruszyæ
widza?
MS: „Clowni” poruszaj¹ aktualnoœci¹ problemów, o których
mówi¹. Przecie¿ rzeczy, takie jak brak akceptacji,
nietolerancja, ¿¹dza w³adzy, rozpacz czy obojêtnoœæ na
krzywdê s¹ ci¹gle obecne w naszym ¿yciu. Poza tym – to
gorzko-s³odkie po³¹czenie: smutek, rezygnacja z jednej, a
œmiech i wyg³upy z drugiej strony. Podobno clown to
najsmutniejszy zawód œwiata…
Jak zareagowaliœcie na wiadomoœæ o zdobyciu
nagrody?
MS: Dla mnie by³ to TOTALNY SZOK i euforia… Chocia¿
wiem, ¿e kilka osób z ekipy siê tego spodziewa³o i nie by³y
zaskoczone… Staæ na tej scenie i uœwiadamiaæ sobie, ¿e
ca³a ta praca siê op³aci³a – cudowne uczucie… :)
Na co zamierzacie przeznaczyæ nagrodê? :)
MS: Ci¹gle nie mo¿emy siê zdecydowaæ… ;) P.S.
Zapraszamy na „Clownów” w teatrze! :) Ju¿ wkrótce!
~krzywho
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WYWIAD Z SZEFEM XX FT
Jego znajomi od dawna szeptali miêdzy sob¹, ¿e ma
wielkie szanse, pytaj¹c: “no bo kto, jak nie on?” Wojtek
Czy¿ewski - uczeñ klasy 2c, by³y cz³onek sekcji technicznej,
œwietny aktor... W nowatorskim, spontanicznie
przeprowadzonym, internetowym wywiadzie ;) przedstawiamy
Szefa XX Festiwalu Teatralnego.

Ma³a 20:54:50
Czym zajmuje siê szef Festiwalu?
Wojtek 20:56:13
Dobre pytanie :P Wszystkim, czym nie zajmuj¹ siê
sekcje. Sponsorzy, ogó³ finansów... musi przygotowaæ ca³oœæ,
¿eby mog³a ruszyæ. Ale to tak tylko mówiê, bo do koñca sam
jeszcze tego nie wiem.
Ma³a 20:57:03
Wszystko musi byæ dopiête na ostatni guzik?
Wojtek 20:58:02
Jak widaæ - tak ;] Co prawda, za sob¹ mam dopiero dwa
Festiwale... Z tego, co zd¹¿y³em siê zorientowaæ - bez
dopinania nie da rady. Ale zapewne wtajemniczeni myœl¹
inaczej ;]
Wojtek 20:59:01
Praca szefów zaczyna siê du¿o wczeœniej ni¿ sam
Festiwal. Szczerze mówi¹c, to w momencie, kiedy
dowiedzialem siê, ¿e mam zaszczyt organizowaæ XX FT, ju¿
zacz¹³em myœleæ, co bêdê musia³ zrobiæ. Potem doszed³
Radek, który te¿ od razu przej¹³ siê ogó³em. Ale tak naprawdê,
z tego, co mówili Ola i Stefan - pocz¹tek wrzeœnia.
Ma³a 20:59:42
W jaki sposób przekazano Ci tê informacjê? ;)
Wojtek 21:02:24
No wiêc pamiêtam doskonale - takich rzeczy siê nie
zapomina :D Sta³em z kimœ w Venie. podszed³ do mnie Stefan
i powiedzia³: “chodŸ na moment”. Nie bardzo rozumia³em, o
co chodzi, ale adrenalina skoczy³a, jak ma³o kiedy. Usiad³em
przy stole z kilkoma absolwentami, parê pytañ na rozgrzewkê,
trochê humoru... Potem nieco bardziej powa¿na seria i nagle
“wybraliœmy Ciê na szefa XX FT. Zgadzasz siê?” - no i zaczê³a
siê zabawa ;] Uœciski, gratulacje, podrzucanie do góry, wiwaty.
Naprawdê cudowna chwila ;]
Ma³a 21:02:59
Liczy³eœ na to, czy siê nie spodziewa³eœ?
Wojtek 21:04:24
Wiesz, to jest marzenie chyba ka¿dego sekcyjnego,
przynajmniej na pocz¹tku. Potem cz³owiek “dorasta” i zdaje
sobie sprawê, ¿e mo¿e byæ ciê¿ko. Co prawda, dla mnie nie
by³ to wielki cel, ale zdawa³em sobie sprawê, ¿e mi³o by
by³o.
Ma³a 21:06:51
Czyli mimo wszystko jest jakaœ rywalizacja miêdzy
sekcyjnymi?
Wojtek 21:08:00
Ciê¿ko to nazwaæ rywalizacj¹. Ludzie wiedz¹, ¿e trzeba
pracowaæ, ¿eby coœ zyskaæ. £adny uœmiech nie zawsze
wystarczy... S³ysza³em od biernych obserwatorów, ¿e
widoczne to by³o wœród facetów, ale czy ja wiem? Jakoœ tak
tego nie odebra³em. Poza tym, gdyby by³a powa¿na
rywalizacja, by³by i ¿al - a o tym chyba nie mo¿e byæ mowy,
bo inaczej by siê praca nie klei³a...

Ma³a 21:10:53
Ludzie t³umi¹ ambicje dla dobra sprawy? Niebywa³e,
nasza Szko³a jest jakaœ nie z tej ziemi :)
Wojtek 21:11:42
A mo¿e sam Festiwal?
Ma³a 21:25:41
Myœlisz, ¿e dobrze wybrali? Nadajesz siê?
Wojtek 21:26:42
To siê oka¿e. Oni sami, znaj¹c ¿ycie, nie s¹ tego do
koñca pewni. <lol2> A tak na powa¿nie, to zobaczymy - jeœli
Festiwal siê odbêdzie, to chyba uznamy, ¿e siê nadawa³em?
;)
Ma³a 21:27:59
Jest stres?
Wojtek 21:28:58
Nie powinienem chyba tego mówiæ, ale tak. Na pocz¹tku
by³ znacznie wiêkszy, teraz emocje nieco opad³y. Ale
wszystko “wróci do normy”, jak zacznie siê ganianie za
wszystkim po Warszawie i okolicach.
Ma³a 21:29:59
Kogo wybra³eœ sobie do pomocy i czemu w³aœnie Radka
Gaczyñskiego? ;)
Wojtek 21:32:33
Teraz to ju¿ chyba nie bêdzie wielka tajemnica - na
pocz¹tku celowa³em w 3 kandydatów. No, oczywiœcie, po
namowie z Ol¹ i Stefanem, mieliœmy jakiegoœ wybraæ, a
dok³adniej: mia³em zrobiæ to ja, a oni go “zatwierdziæ”. Ale
mia³em ogromny dylemat i (dziêki Bogu) zrobili to za mnie.
Zawsze trochê l¿ej na sercu :P Najchêtniej to ca³¹ tê trójkê
widzia³bym ze sob¹ jako szefów, ale có¿...
Ma³a 21:33:09
Co on na to? :)
Wojtek 21:34:13
Sta³ jak œciana, kiedy to og³osili. Raz robi³ siê bia³y, raz
czerwony. Ola nie bardzo mog³a uwierzyæ, ¿e to oznaka
radoœci, ¿e nie skacze, nie tupie, nie rzuca siê wszystkim
na szyjê itp., ale mimo wszystko musia³ siê cieszyæ. No i
nieŸle zdziwiæ przy okazji.
Ma³a 21:34:44
Myœlisz, ¿e sobie poradzi?
Wojtek 21:36:47
Kto jak kto, ale on mia³by sobie nie poradziæ? Przebojem
wbi³ siê do sekcji, a szefem Festiwalu zosta³ po roku sta¿u,
o czymœ to chyba œwiadczy, nie?
Ma³a 21:37:45
Wiêc mamy sumiennego, zrównowa¿onego Wojtka i
przebojowego Radka, obaj tak samo zaanga¿owani w sprawê
- dobrze wró¿y :)
Wojtek 21:38:27
Nie kokietuj ;] Ale fakt faktem - znam siê z Radkiem 1,5
roku (choæ de facto znacznie d³u¿ej) i myœlê, ¿e mamy szansê
odstawiæ coœ niez³ego. Mam nadziejê, ¿e na myœleniu, rzecz
jasna, siê nie skoñczy... ;)
Ma³a 21:39:42
Ca³a Szko³a trzyma kciuki.
Wojtek 21:40:08
Jesteœmy wdziêczni (mam nadziejê, ¿e mogê mówiæ w
tej chwili za nas dwóch) :P
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WYWIAD Z DRUGIM SZEFEM XX FT ;)
Drugi szef XX FT, Radek Gaczyñski - potwierdzaj¹c s³owa
Wojtka o jego przebojowoœci - na wywiad gotowy by³ zawsze.
Absolutnie nie narzeka³, kiedy wyci¹gnê³am go z historii ;)
Wywiadu udziela³ na takim luzie, jakby to by³a normalna rozmowa.
Na pytania odpowiada³ b³yskawicznie, z uœmiechem... Ugodowy

i otwarty na dziennikarki :)
Ma³a: Wojtek mówi³, ¿e do sekcji technicznej wbi³eœ
siê przebojem…
Radek: Nie by³em sekcyjnym w pierwszej klasie. Marek
mnie zaobserwowa³, Wojtek rekomendowa³ i zosta³em
dobrany do grona drugoklasistów. To w³aœnie Markowi i
Wojtkowi zawdziêczam to, ¿e w ogóle mog³em wzi¹æ udzia³ w
wydarzeniu i zabawie, jak¹ jest Festiwal.

Ma³a: Co myœla³eœ o Festiwalu, kiedy odkry³eœ, jak
to wygl¹da „od podszewki”?
Radek: Przede wszystkim – du¿o roboty. Zdecydowanie.
Jest tego o wiele wiêcej, ni¿ wydaje siê widzom, którzy
ogl¹daj¹ sztuki. Ze scen¹ i z samymi przygotowaniami. Logo,
bannery… By³em trochê zdziwiony ogromem tego
przedsiêwziêcia.
Ma³a: Znalaz³eœ siê w tym i by³o Ci w tym dobrze ;)
Radek: £atwo siê przyzwyczai³em. Stefan z Ol¹ poganiali
mnie po bannery czy po logo i jakoœ… szybko siê wdro¿y³em,
to prawda. Od pocz¹tku dostawa³em od szefów zadania, to mi
pozwoli³o poczuæ atmosferê Festiwalu o wiele wczeœniej. Im tak¿e
nale¿¹ siê ode mnie podziêkowania za to, ¿e we mnie uwierzyli i
mi zaufali, tym bardziej, ¿e decyzja na pewno nie by³a prosta.

Ma³a: Ale nie wierzy³eœ chyba, ¿e kiedykolwiek
zostaniesz szefem…
Radek: (œmiech) No nie, umówmy siê, ¿e to nie jest
specjalnie spotykana sprawa, ¿e ktoœ przychodzi do sekcji
na drugi rok i potem zostaje szefem. By³em pewien, ¿e Wojtek
zostanie szefem Festiwalu (ale on przez swoj¹ skromnoœæ
zawsze twierdzi³, ¿e nie). Na drugiego szefa na drugiego szefa
te¿ mieliœmy swoich kandydatów. Nie spodziewa³em siê, ¿e
ja. By³em bardzo zaskoczony. Stefan siê ze mnie trochê
podœmiewa³, ¿e wygl¹da³em dziwnie ;)
Ma³a: Myœlisz, ¿e dasz radê?
Radek: Nie mam wyboru ;) Z Wojtkiem siedzimy w jednej
³awce, wspó³praca jest konieczna na praktycznie ka¿dej
lekcji… Powinno z tego wyjœæ coœ ciekawego, mam nadziejê.
Ma³a: Wojtek przedstawi³ Ciê jako przebojow¹,
zdeterminowan¹ osobê. Przedstaw mi Wojtka…
Radek: Wojtek to cz³owiek przede wszystkim dobrze
zorganizowany. Pracowity, sumienny… Œwietnie wspó³pracuje
z otoczeniem. Umie dok³adnie powiedzieæ, czego od kogoœ
oczekuje. Wie, do czego jest zdolny, potrafi pouk³adaæ sobie
pracê sam i dobrze sobie radzi z uk³adaniem pracy z innymi.
Moim zdaniem, Wojtek jako szef XX FT to najlepszy wybór.
Ma³a: Zaczynacie pracê ju¿ od pocz¹tku przysz³ego
roku?
Radek: Tak, na pewno. Przede wszystkim trzeba za³atwiæ
sponsorów, z tym zawsze jest du¿o roboty. Potem nowe
logo… Jest takie marzenie, ¿eby zbudowaæ now¹ scenê, ale
jesteœmy ju¿ czwartym rocznikiem, który ma to zrobiæ… ;)
Wszystko zale¿y od funduszy.
Ma³a: Tak, jak mówi³am Wojtkowi – ca³a Szko³a
trzyma kciuki…
Radek: Mam nadziejê, ¿e sobie poradzimy.
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IRONICZNIE
Co roku ¿yczymy sobie przy op³atku czy te¿ bez okazji
weso³ych, spokojnych, rodzinnych œwi¹t. W formie bardziej
z³o¿onej (czyli z rzadka) pojawiaj¹ siê te¿ epitety typu:
duchowych, g³êbokich. ¯yczymy sobie tego wszystkiego
w³aœciwie bez zastanowienia. A szkoda, bo warto by tak
zajrzeæ naprawdê do œrodka, co to dzisiaj znaczy.
Obecne Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ œwiêtem
œwieckim albo niemal¿e œwieckim. Z przera¿eniem
odkrywam, ¿e ³atwiej mi tolerowaæ w supermarketach
wszechobecny najbardziej gejowski duet wszechczasów,
jakim jest WHAM!, ni¿ nasze tradycyjne, katolickie kolêdy.
Szopki i symbolika chrzeœcijañska u nas jeszcze siê
utrzymuje, ale na zachód od Polski jest ju¿ w bardzo g³êbokiej
defensywie wzglêdem nawet nie staruszka z zapijaczonym
nosem, ale jakichœ œnie¿ynek lub innych elfów. Jedn¹ z
bardziej popularnych kolêd na œwiecie jest „I’m Dreaming of
White Christmas”, której œwieckoœæ a¿ bije. W zwi¹zku z
narastaj¹cym terrorem poprawnoœci politycznej w USA ju¿
nawet tego siê zasadniczo nie puszcza w miejscach
publicznych, aby nie „napastowaæ” œwiatopogl¹dowo ludzi
innej wiary. Bastion i rodowód tego œwiêta zosta³ gdzieœ
zagubiony. Ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e jestem
konserwatywnym fundamentalist¹. Otó¿ nie. Przera¿a mnie
to, mimo ¿e nie czujê siê elementem wspólnoty. To po prostu
zastanawiaj¹ce, jak okres koñcowogrudniowy staje siê
kolejnym œwiêtem kapitalizmu. Fakt, ¿e Chiny (mimo ledwie
ok. 1,5% chrzeœcijan na terenie pañstwa) przejmuj¹ to œwiêto
z kultury zachodniej, wystarczy chyba na potwierdzenie
moich s³ów. Mo¿e st¹d ¿yczenie duchowych œwi¹t, bo dla
przeciêtnego zjadacza chleba duchowoœæ nie istnieje, a ci
uduchowieni zwykle s¹ w tym zbyt ostentacyjni i agresywni
– jako zwyk³a opozycja wobec ogólnoœwiatowego trendu.

Merry x-mas...
Weso³ych, spokojnych – wystarczy spojrzeæ na nasz¹
now¹ chorobê cywilizacyjn¹, czyli „œwi¹teczn¹ gor¹czkê”.
Wejœæ do jakiegoœ sklepu lub co gorsza centrum handlowego
na tydzieñ (ju¿ nawet dwa) przed 24-tym, to naraziæ siê na
zanik w t³umie zabieganych ludzi, goni¹cych za Bóg wie
czym. Tutaj ju¿ rozpatrujê tylko Polskê, ostatnie kilka lat to
boom konsumencki. Bogacimy siê w doœæ szybkim tempie,
œrednia pensja warszawska siêgnê³a ju¿ œredniej unijnej. A
Arkadia, najwiêksze w Europie centrum handlowe, jest
naszym wentylem bezpieczeñstwa. Nie odcinam siê od tego,
oszuka³bym sam siebie wybitnie, gdybym powiedzia³, ¿e nie
lubiê czasem kupiæ sobie jakiegoœ ubrania, czy pójœæ do kina.
Lub zrobiæ tych dwóch rzeczy na raz. Ale wystarczy wejœæ
do œrodka w zwyk³¹ sobotê i gubiê siê w t³umie, który za
kilka lat prawdopodobnie wyewoluuje w jak¹œ formê zbiorowej
œwiadomoœci. Okres przedœwi¹teczny jest tym samym
podniesionym do kwadratu. I to nie dotyczy ju¿ tylko Arkadii,
ale w³aœciwie ka¿dego ciutkê wiêkszego skupiska dóbr
materialnych, mo¿liwych do nabycia drog¹ kupna. To przykre,
kiedy patrzy siê na t³um ludzi, pêdz¹cych po to samo, z
których ka¿dy jeden jest przekonany o swojej wyj¹tkowoœci.
W skrócie – jest nerwowo. A ludzki gatunek ma tê s³aboœæ,
¿e lubi robiæ wszystko na ostatni¹ chwilê, wiêc dzieñ przed
wigili¹ w sklepach i centrach dzieje siê coœ, co mo¿na okreœliæ
tylko jednym s³owem – hardkor.
W ka¿dym z tych sklepów musi, oczywiœcie, lecieæ ma³o
ambitna muzyczka, oczywiœcie, œwi¹teczna, ekspedientki w
supermarketach miast prawa do wyjœcia do toalety dostaj¹
czapki na wzór œw. Miko³aja, a i to chlubny wyj¹tek. Nie ma
w tym, oczywiœcie, nic dziwnego, ale ta „œwi¹teczna
propaganda” robi siê ju¿ zbyt nachalna. Pamiêtam jeszcze,
gdy œwiate³ka, lampki i bombki zaczyna³y siê uwidaczniaæ
gdzieœ ko³o po³owy grudnia. Potem na pocz¹tku. Ten rok jest
pod tym wzglêdem wybitny – 3 listopada zobaczy³em pierwsz¹
„œwi¹teczn¹” reklamê w TV, chyba jakiejœ telewizji cyfrowej.
Gdyby nie dzieñ Wszystkich Œwiêtych, bombardowano by
nas ju¿ w paŸdzierniku, ale 1 listopada to dobra blokada –
jeszcze zosta³a w specach od marketingu resztka wyczucia
i zostawiaj¹ szacownie nam zmar³ych w spokoju. W „ich”
(nie lubiê tego s³owa) interesie jest jak najwczeœniej rozbudziæ
w nas pierwotne instynkty, czyli „œwi¹teczn¹ gor¹czkê”, bo
wi¹¿e siê to z okreœlonymi zyskami. Wed³ug ró¿nych danych
taki EMPiK w okresie przedœwi¹tecznym wyci¹ga prawie
10% rocznego utargu, a bierzemy tu pod uwagê ostatnie 2
tygodnie. Nie trzeba byæ wybitnym matematykiem, ¿eby
zauwa¿yæ, ¿e to du¿o. Wiêc chyba po to te banalne ¿yczenia
spokojnych œwi¹t. ¯eby po tym okresie wariactwa móc
przysi¹œæ i uspokoiæ siê. Wiêkszoœæ z nas bardzo sobie
zas³u¿y³a na odpoczynek, który dla osób pracuj¹cych poza
sektorem nauczycielskim jest stanowczo zbyt krótki (w koñcu
wolne od pracy s¹ dwa dni, a same przygotowania trwaj¹
czêsto d³u¿ej).

Chyba tym najprostszym do spe³nienia epitetem jest
s³owo „rodzinnych”. Tutaj siedzi w nas ta pozosta³oœæ z
czasów minionych, ¿e œwiêta Bo¿ego Narodzenia spêdza
siê z famili¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e stoimy jakoby w opozycji
do reszty Europy (w domyœle, zachodniej. Taki to ma³o
zamierzony szowinizm, ¿e Ba³kany i wschód s¹ wyjête ze
zbiorowej œwiadomoœci) i nie zbieramy siê w grupie
znajomych. W sumie to i nawet to siê zmienia, tradycyjne
spêdzanie œwi¹t jest coraz mniej popularne i wypierane przez
np. wyjazd na narty. W koñcu dla dziatwy szkolnej te pó³tora
tygodnia, w porywach do dwóch, to naprawdê dobra okazja
¿eby pojeŸdziæ poza sezonem. Nie mogê powiedzieæ, ¿e to
do mnie w jakiœ sposób nie przemawia, ale moi szanowni
rodzice (nie odmawiam im prawa, w koñcu to rozumiem)
„trochê” siê dziwi¹ takim tendencjom. Coraz popularniejszy
sposób spêdzania œwi¹t – wyjazd w krainy ciep³e, z Egiptem
(jeœli wierzyæ danym biur turystycznych, chyba mo¿na) na
czele, wydaje mi siê ju¿ cokolwiek dziwny. Ale jeœli lato jest
albo zimne i mokre, albo zbyt suche, to chyba te¿ nie ma siê
czemu dziwiæ. Polacy s¹ tak agresywni, a to dlatego, ¿e nie
ma s³oñca.
Jeœli jednak zdecydujemy siê zostaæ, czeka nas
wy¿erka. Trudno to nazwaæ inaczej, ale tym elementem,
spajaj¹cym nowoczesnoœæ z tradycj¹, jest suto zastawiony
stó³ i zgrana ekipa, która napycha siê postnymi potrawami.
Sporo ludzi tyje w okresie zimowym, a ten czas wydatnie
wp³ywa na efekt koñcowy. Ma³o to ma wspólnego z
czczeniem przyjœcia na œwiat Jezusa (który, sk¹din¹d, ponoæ
urodzi³ siê por¹ wiosenn¹).
Taki siê kreuje piêkny obraz œwi¹t. Zabieganych,
szybkich, przejedzonych, p³ytkich, komercyjnych. Ale jedno
pytanie pozostaje otwarte: czy mog³o byæ inaczej?
Alex

CZADEK 7

SOCJOLOGIA
NOBODY'S PERFECT?
Pisanie o problemach spo³ecznych w szkolnej gazetce
mo¿e byæ uznane za zbêdne, jednak moja dziennikarska
dusza nie mo¿e siê temu oprzeæ. Jestem przera¿ona tym,
jak pospolity i powszechny staje siê problem. Jak dziko siê
rozprzestrzenia i z jak¹ premedytacj¹ poszukuje kolejnych
ofiar.
Æpaj¹ efedrynê z Tussispectu, zapijaj¹c to kaw¹ b¹dŸ
czerwon¹ herbat¹ (uznan¹ za spalaj¹c¹ t³uszcz) dla
zwiêkszenia wydajnoœci treningów. £y¿kê octu jab³kowego
rozcieñczaj¹ w szklance wody i pij¹ duszkiem, z zatkanym
nosem. Faszeruj¹ siê tabletkami chromu (¿eby zmniejszyæ
apetyt na s³odycze) i b³onnika (¿eby zabiæ g³ód i przyspieszyæ
przemianê materii). Postêpuj¹cy spadek odpornoœci próbuj¹
ratowaæ kompleksami witamin. Katuj¹ siê niemi³osiernie
bezlitosnymi dietami i æwiczeniami, po których padaj¹ na
twarz. Quod me nutrit, me destruit - co mnie ¿ywi, niszczy
mnie. Chore na jedzenie, wierz¹ w potêgê kontroli, a ich
autodestrukcja wydaje im siê drog¹ do osi¹gniêcia perfekcji,
czyli pe³nego szczêœcia. Do bólu samokrytyczne. Po
w³asnym… trupie d¹¿¹ do celu, mówi¹c sobie: get thin or die
tryin’. Podporz¹dkowuj¹ diecie ca³e swoje ¿ycie. Dobrowolna
œmieræ g³odowa?
Okresy absolutnego postu, zakoñczone totalnym
ob¿arstwem i wywo³ywaniem wymiotów. Znajomoœæ
wszystkich mo¿liwych œrodków przeczyszczaj¹cych. Tak,
bulimia. Dziewczêta, klêcz¹ce nad muszl¹ klozetow¹,
osuniête bezw³adnie na umywalkê. Œmierdz¹ce rzygowinami
i zap³akane. Obrzydliwe? Raczej tragiczne.
Oczywiœcie, nie wszystkie przypadki s¹ tak
drastyczne, jednak wszystkie „powstaj¹” z (pocz¹tkowo
„niewinnych”) diet odchudzaj¹cych, które stosuje… wiêkszoœæ
kobiet. Nie oszukujmy siê – ¿adna nie akceptuje swojego
wygl¹du w 100%, a ka¿da, postawiona przed lustrem, bêdzie
w stanie wymieniaæ swoje wady w nieskoñczonoœæ.
Czy to faktycznie odwieczny problem? Z tego, co
wiem, to zjawisko pojawi³o siê stosunkowo niedawno.
Kilkadziesi¹t lat temu kwestia zaburzeñ od¿ywiania dotyczy³a
jednostek. Pod koniec XX w. kult dobrego wygl¹du
wyewoluowa³, wywieraj¹c gigantyczn¹ presjê stereotypów i
generalizacji na milionach nastolatek i doros³ych kobiet. Na
pocz¹tku ubieg³ego stulecia szczup³oœæ by³a wyró¿nikiem
ludzi z klas ni¿szych i oznacza³a albo niedojadanie z ubóstwa,
albo ciê¿k¹ fizyczn¹ pracê w fabryce b¹dŸ na roli. Szczupli
byli tak¿e ci, którzy chorowali na gruŸlicê lub mieli inne k³opoty
ze zdrowiem. Po I wojnie œwiatowej zaczêto masowo
produkowaæ modne kobiece ubiory w standardowych
rozmiarach, a - dziêki upowszechnieniu siê fotografii - rozliczne
zdjêcia z pokazów mody i „œwiatowych” przyjêæ stworzy³y w
szybkim tempie nowy model standardowej piêknoœci. W
latach dwudziestych zewnêtrzny wygl¹d sta³ siê wa¿niejszy
ni¿ charakter; seksualna atrakcyjnoœæ zast¹pi³a duchowoœæ,
sta³a siê najwa¿niejszym atrybutem kobiecoœci. I tak zosta³o.
Reklamy i artyku³y w wiêkszoœci pism kobiecych
odzwierciedlaj¹ silne i wci¹¿ wzrastaj¹ce zapotrzebowanie
na produkty, maskuj¹ce rzeczywisty wygl¹d, jednoczeœnie
zwiêkszaj¹c je swoim istnieniem…
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Jak¹ rolê w tym wszystkim zajmuj¹ mê¿czyŸni? Czy,
wed³ug nich, idea³em piêkna s¹ rzeczywiœcie cia³a w
rozmiarze ni¿szym ni¿ 38? Czy wygl¹d kobiety jest dla nich
nadrzêdn¹ spraw¹? Czy naprawdê musimy byæ perfekcyjne?
Oto, co na ten temat powiedzieli uczniowie naszej Szko³y:

On: To ca³e halo z odchudzaniem jest beznadziejne. 99%
dziewczyn, które mówi¹, ¿e musz¹ siê odchudzaæ, tak
naprawdê nie musi. Dzia³a to te¿ w drug¹ stronê, wiêc jest
prawie regu³¹, ¿e to te chude mówi¹, ¿e musz¹ schudn¹æ.
Takie trucie o odchudzaniu, które jest niepotrzebne, jest
przejawem czystej g³upoty i potrafi czasem naprawdê
irytowaæ. Z moich obserwacji wynika, ¿e bezsensowne
odchudzanie idzie w parze z u¿alaniem siê. No, a te, które
siê nie u¿alaj¹, przynajmniej nie ingeruj¹ w swoje
wyimaginowane problemy spo³eczeñstwa...
Ma³a: Czemu wspó³czesne kobiety s¹ tak
zakompleksione?
On: Hmm… próba bycia najlepszym? Ci¹g³e
zamartwianie siê swoj¹ niedoskona³oœci¹...? W sumie to ca³e
odchudzanie to na pewno pewien rodzaj pychy. Ca³y czas
u¿alam siê tylko nad sob¹, mimo ¿e tak naprawdê nie mam
po co. No, mo¿e i to, ¿e wszêdzie teraz widaæ te “idealne” na
ok³adkach, w telewizji… Kiedyœ tego nie by³o, to i problem
by³ mniejszy…
Ma³a: A czy te z ok³adek i z telewizji nie stworzy³y
w pewien sposób jakiegoœ kodu w rozumowaniu
mê¿czyzn? ¯e na co dzieñ podobaj¹ im siê takie, jakie
widz¹ w mediach?
On: W³aœnie nie, przynajmniej z tego, co siê orientujê.
Bo widzisz - takie idea³y to zdecydowanie domena kobiet…
To one potrafi¹ okreœlaæ typy przystojnych mê¿czyzn,
masowo wybraæ jednego. Zdecydowana wiêkszoœæ facetów
boginie z magazynów uwa¿a za tylko komputerowe laleczki
i raczej nikt nie szuka takich kobiet w normalnym ¿yciu…
Ma³a: Ale laski z Playboya, których widokiem siê
napawacie, wygl¹daj¹ inaczej ni¿ nagie “zwyk³e”
kobiety. To nie jest dla Was swojego rodzaju... zawód?
On: Dla mnie nie i myœlê, ¿e mogê œmia³o powiedzieæ,
¿e nie tylko dla mnie. Istnieje wiele dziewczyn, które widzê
na co dzieñ, o wiele piêkniejszych ni¿ te z telewizji. Na tamte
mogê popatrzeæ, bo przyjemnie oddzia³uj¹ na moje zmys³y
estetyczne, ale to nie ma ¿adnego odniesienia do ¿ycia
codziennego!
Ma³a: Wiêc... kiedy Twoja kobieta okazuje siê nie
mieæ idealnego biustu, p³askiego brzucha i perfekcyjnie
jêdrnej skóry, czy to nie rozczarowuje?
On: Ha, w ¿adnym wypadku!
Ma³a: ?!

FILOZOFIA ;)
On: Macie po prostu zbyt niskie mniemanie o facetach.
Zgadzam siê, ¿e dla nas nie liczy siê tylko wnêtrze i wygl¹d
jest naprawdê wa¿ny, ale zupe³nie nie chodzi o bosk¹ tapetê
i idealne piersi. Wydaje mi siê, ¿e dziewczyna, aby siê
podobaæ, musi mieæ to coœ i to nie ma powi¹zania z
poœladkami. Facetom na ogó³ podobaj¹ siê bardzo ró¿ne
dziewczyny. Praktycznie co facet, to inny gust. Czêœciej
podobaj¹ siê za ciekaw¹ urodê, a nie za 90-60-90 (osobiscie
uwa¿am kobiety o tych wymiarach za obrzydliwoœæ).
Ma³a: Ale gdybyœ mia³ okreœliæ, czy wolisz kr¹g³oœci
czy chudoœæ, co byœ wybra³?
On: Co do kr¹g³oœci, chudoœci, ma³ych, du¿ych piersi powiem tak: nie ma na to regu³y. Jak ju¿ wspomnia³em
wczeœniej, u facetów ciê¿ko to zgeneralizowaæ.
Ma³a: Zdarza³o Ci siê uznaæ dziewczynê, która nie
jest chuda, za atrakcyjn¹?
On: Niektóre s¹ grubsze z natury, ale mog¹ byæ naprawdê
piêkne. Chodzi tu, oczywiœcie, o doœæ ma³e ró¿nice (o te
ma³e ró¿nice te¿ na ogó³ idzie w odchudzaniu). Tak samo,
jak nie mogê powiedzieæ, czy wolê blondynki czy brunetki…
Poza tym, kiedy przychodzi do prawdziwej mi³oœci, a nie
pustego flirtu, to faceci naprawdê nie kieruj¹ siê wymiarami,
tylko czymœ wiêcej… Œwiat liczb nale¿y w tej dziedzinie do
kobiet. To one ubieraj¹ wszystko w cyferki i kieruj¹ siê
wskazówk¹ na wadze. Moja by³a dziewczyna mówi³a, ¿e musi
schudn¹æ 5 kilogramów, bo ktoœ jest wy¿szy i wa¿y mniej!
Te liczby s¹ tak beznadziejne…Waga Ci prawdy nie powie, a
w lustro wiêkszoœæ z Was i tak patrzy z pesymistycznym
podejœciem… Dlatego denerwuje mnie na przyk³ad, gdy
mówi¹c komuœ: “ale ty naprawdê nie jesteœ gruba”, “jesteœ
³adna”, s³yszê: “nieprawda, wiem lepiej”. Je¿eli chcesz siê
komuœ podobaæ, to raczej 5 kilogramów nie zmieni jego
zdania. Mo¿e zrobi je tylko Tobie, doda Ci wiêcej odwagi i
pewnoœci siebie?
Ma³a: Chyba lepsze samopoczucie. Wiesz,
œwiadomoœæ, ¿e nie mamy sobie nic do zarzucenia.
On: Eh, jak ja siê naprawdê cieszê, ¿e jestem facetem...
;D

DE ROMANUM
Tak, w³aœnie
tak – pochwa³a
ministra Giertycha.
Najbardziej
nielubianego
ministra
IV
Rzeczypospolitej,
którego nominacja
sprowokowa³a falê
manifestacji
i
p r o t e s t ó w,
trwaj¹cych kilka
miesiêcy.
Tego
samego Giertycha,
który chce (lub
chcia³ – z wielk¹
t r u d n o œ c i ¹
przychodzi
mu
konkretyzowanie
swoich obietnic)
wprowadziæ mundurki szkolne, uszczêœliwiæ nas dodatkowymi
przedmiotami typu historia Polski, wychowanie do
patriotyzmu, tego samego ministra, który 18 lat temu odnowi³
(de facto za³o¿y³) tolerancyjn¹ i filosemick¹ M³odzie¿
Wszechpolsk¹. Jego w³aœnie mam zamiar pochwaliæ, ba,
nawet przyklasn¹æ mu i ¿yczyæ sukcesu w realizacji swojego
zamierzenia, które, niestety, mo¿e podzieliæ los wielu innych
rzucanych na wiatr obietnic. Mówiê tu o zamiarze
wprowadzenia filozofii do grona przedmiotów obowi¹zkowych.
Filozofia, jak powiedzia³ sam minister, z którego
zdaniem siê wyj¹tkowo zgadzam, jest „królow¹ nauk
humanistycznych”. Jest jednym z najdoskonalszych (jeœli
nie najdoskonalszym) ludzkich dzie³, a na pewno
najpe³niejszym, obejmuj¹cym swym zakresem wszystkie bez
wyj¹tku dziedziny ¿ycia i twórczoœci ludzkiej. Filozofia
pomaga zrozumieæ otaczaj¹cy nas œwiat, dostarcza nam
licznych definicji i systemów filozoficznych, dziêki którym
mo¿emy ten œwiat okreœliæ; prócz tego, poprzez sam fakt
poznania dziedzictwa europejskiej (i nie tylko) myœli
zabezpiecza nas w du¿ej mierze przed fanatyzmem i
nietolerancj¹, pomaga w zrozumieniu postaw ¿yciowych,
przekonañ i motywacji innych. Uczy nas, jak zachowywaæ
siê w sposób etyczny i humanitarny, kszta³ci w nas postawê
moraln¹, pomaga nam zrozumieæ, czym jest
cz³owieczeñstwo. Zmusza nas do refleksji nad sob¹, nad
swoim postêpowaniem, pomaga opanowaæ trudn¹ sztukê
zadawania pytañ i formu³owania odpowiedzi, wyci¹gania
wniosków i logicznego myœlenia, a co za tym idzie,
umiejêtnoœæ dyskutowania, która jest jedn¹ z podstawowych
cech dobrego obywatela. A przede wszystkim – uczy
myœlenia. To niezmiernie wa¿ne, poniewa¿ wydaje siê, ¿e ta
szlachetna sztuka, choæ od zawsze uprawiana przez doœæ
niewielk¹ czêœæ spo³eczeñstwa, jest obecnie w zaniku. I to
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dziêki temu, ¿e bezlitoœnie zmusza do myœlenia, pomijaj¹c
wszystkie inne niezaprzeczalne dobrodziejstwa, jakimi
uszlachetnia studiuj¹cych j¹, filozofia zas³uguje na
wprowadzenie do kanonu obowi¹zkowych zajêæ. Powiem
wiêcej – bez znajomoœci filozofii demokracja jako system
w³adzy, oparty na wyborach œwiadomych, decyduj¹cych o
sprawach pañstwowych jednostek, nie mo¿e przetrwaæ ani
nawet rozwin¹æ siê: bo to nie œlepy „patriotyzm”,
wykoœlawiony do nacjonalizmu, ale w³aœnie cnoty
obywatelskie, nierozwi¹zalnie zwi¹zane z filozofi¹, gwarantuj¹
demokracjom istnienie i rozwój. Nie wydaje mi siê, by minister
Giertych w pe³ni to zrozumia³, ale i tak bêdê mu niewymownie
wdziêczny, jeœli wprowadzi do szkó³ obowi¹zkow¹ naukê
filozofii – choæ powinna zostaæ ustanowiona obowi¹zkow¹
18 lat temu.
Moim zdaniem, jest to najlepszy pomys³ co do polskiej
oœwiaty od ³adnych kilku lat, piêknie siê wyró¿niaj¹cy na tle
np. skutków reformy, które s¹ najbardziej odczuwalne przez
nas (4 lata liceum w 2,5 roku). Jest to te¿ prawdziwa pere³ka
poœród innych pomys³ów ministra, które koncentrowa³y siê
wokó³ przyuczania m³odzie¿y „do patriotyzmu, do mi³oœci
Ojczyzny – a nie Zwi¹zku Radzieckiego czy
kosmopolityzmu”. By³em naprawdê mile zaskoczony, s³ysz¹c
o pomyœle wicepremiera, a jeszcze bardziej zbudowa³a mnie
inicjatywa „Dziennika” na rzecz propagowania tej znakomitej
koncepcji. Jeœli tylko pomys³ ten zostanie wprowadzony w
¿ycie - choæ jest kilka trudnoœci, min. s³aba pamiêæ Giertycha
co do sk³adanych obietnic i kwestia przekonania Koœcio³a,
¿e warto przeznaczyæ jedn¹ godzinê religii na filozofiê (bez
której, zreszt¹, jakakolwiek wiara szybko degeneruje siê do
postaci klepanych formu³ek i dogmatów) - jeœli nauka filozofii
bêdzie obowi¹zkowa, to, kurczê pióro, jestem gotów
przebaczyæ Giertychowi wszystkie jego g³upie i szkodliwe
pomys³y, wszystkie kretynizmy, wszystkie nacjonalistyczne
wybryki. A jeœli nawet okaza³oby siê, ¿e przywrócenie filozofii
nale¿nego jej miejsca mia³oby byæ jedynym pozytywnym
osi¹gniêciem rz¹dów PiSu: to, cholera, warto by³o na nich
g³osowaæ!
Rafael
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W listopadowym Czadku ukaza³ siê artyku³ Rafa³a
Lorenta, krytykuj¹cy rok rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci.
Ten tekst sta³ siê inspiracj¹ dla mojego artyku³u, w którym
chcia³bym ukazaæ sposób patrzenia zwolennika obecnej
w³adzy na niektóre najwa¿niejsze sprawy, zwi¹zane z polsk¹
polityk¹ minionego roku. Chcê tak¿e zaznaczyæ, ¿e
podstawowym celem tekstu nie jest sucha polemika z
pogl¹dami Rafa³a, tylko przedstawienie alternatywnego
spojrzenia na obecn¹ rzeczywistoœæ polityczn¹.
Obecnie rz¹dz¹cy s¹ ostro krytykowani za to, ¿e
podobno prezentuj¹ „socjalistyczny model gospodarki”.
Chcia³bym przeciwstawiæ siê temu, dobrze znanemu z
mediów, pogl¹dowi. Jest faktem, ¿e iloœæ osób zatrudnionych
w administracji pañstwowej roœnie. Jaka jest jednak tego
przyczyna? Musimy tutaj zwróciæ uwagê na to, ¿e
zatrudnienie tysiêcy nowych, œwietnie wykwalifikowanych
pracowników administracji pañstwowej, jest koniecznoœci¹
zwi¹zan¹ z tym, ¿e w najbli¿szym czasie do Polski ma trafiæ
potê¿na suma pieniêdzy z Unii Europejskiej, która musi
zostaæ zaabsorbowana przez rynek. Stworzenie nowych,
profesjonalnych instytucji jest koniecznoœci¹, wynikaj¹c¹ z
tego, ¿e œrodki, pochodz¹ce z Unii Europejskiej, musz¹ byæ
jak najlepiej wykorzystane – z tymi miliardami euro wi¹¿e
siê dziejowa szansa Polski. Media w zwi¹zku z tymi
przygotowaniami odtr¹bi³y rezygnacjê PiSu z idei Taniego
Pañstwa. Czy s³usznie? Zauwa¿my, ¿e obecny rz¹d,
zwiêkszaj¹c iloœæ urzêdników, którzy zajm¹ siê
przygotowaniem Polski do przejêcia œrodków unijnych,
zarazem podejmuje dzia³ania, maj¹ce na celu zmniejszenie
iloœci nieefektywnych instytucji pañstwowych. Rz¹d nie
zrezygnowa³ z programu pañstwa z mniejsz¹ iloœci¹ instytucji
i urzêdników, co widaæ wyraŸnie w proponowanych co pewien
czas wa¿nych inicjatywach. Przyk³adem takich dzia³añ jest
choæby stworzenie jednej Komisji Nadzoru Finansowego z
jej kilku poprzedniczek, ostatnio wysuniêty przez Kazimierza
Marcinkiewicza pomys³ dokonania fuzji trzech spó³ek Skarbu
Pañstwa: PKO, PZU i Poczty Polskiej czy walka PiSu o
po³¹czenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagraniczych z Polsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹. Ten ostatni
przyk³ad wymieniam tutaj g³ównie dlatego, ¿e ukazuje on
bardzo dobrze mechanizm dzia³ania opozycji sejmowej, która
toczy walkê z tym projektem, d¹¿¹cym po prostu do
przystosowania do obecnych realiów dwóch spó³ek, nie
maj¹cych racji bytu w unijnej rzeczywistoœci finansowej, oraz
do znacznej redukcji kosztów ponoszonych przez podatników
na ich rzecz.
PrzejdŸmy do zagadnieñ zwi¹zanych z polityk¹
fiskaln¹. Uwa¿am, ¿e trochê racji maj¹ ci, którzy twierdz¹,
¿e obecny bud¿et cechuje przesadna ostro¿noœæ.
Jednoczeœnie nieprawdziwa jest og³aszana wszem i wobec
przez opozycjê teza, ¿e podatki w Polsce rosn¹. W obecnym
bud¿ecie widzimy zarówno tendencje, podwy¿szaj¹ce podatki
(roœnie akcyza, wzrosn¹ podatki dla osób
samozatrudniaj¹cych siê), jak i bardzo wa¿ne tendencje
obni¿aj¹ce podatki (np. odmro¿enie progów podatkowych).
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Moim zdaniem, ogólnie ten bud¿et nale¿y oceniæ
dosyæ pozytywnie – podatki w skali ca³ego kraju utrzymaj¹
siê na starym poziomie, natomiast zosta³y podjête wa¿ne
dzia³ania, przygotowuj¹ce szersz¹ reformê na nastêpne dwa
lata. Warto natomiast przy okazji podatków zwróciæ uwagê
na typowo destrukcyjne dzia³ania, podjête przez opozycjê,
która nie chce konstruktywnej dyskusji nad finansami
pañstwa. Bardzo przykre i groteskowe wydaj¹ siê postulaty
Platformy Obywatelskiej, która np. w jednej z poprawek chce
drastycznego zmniejszenia pozap³acowych funduszy na
sprawy bie¿¹ce dla Najwy¿szej Izby Kontroli i Pañstwowej
Inspekcji Pracy, co w praktyce oznacza³oby po prostu, ¿e te
dwie instytucje nie by³yby w stanie dzia³aæ. Zg³aszanie tego
typu poprawek ma jeden, oczywisty cel – ten, aby PiS je
odrzuci³ jako niemo¿liwe do zrealizowania, i aby tym samym
mo¿na by³o og³osiæ za poœrednictwem medialnych wasali,
¿e oto PiS da³ nam kolejny dowód swojego socjalizmu, bo
rzekomo nie chce redukcji kosztów, ponoszonych przez
podatników na rzecz instytucji pañstwowych. Tak prowadzona
walka z obecnym rz¹dem jasno wskazuje, kto jest w bardzo
znacz¹cym stopniu odpowiedzialny za to, ¿e w Polsce w
ci¹gu ostatniego roku debata publiczna przeistoczy³a siê w
wojnê.

Czy Polska jest przez PiS efektywnie oczyszczana?
Nale¿ê do zwolenników wizji rzeczywistoœci politycznej III
RP braci Kaczyñskich i poprzez pryzmat tych pogl¹dów
staram siê rozliczaæ rz¹d. Uwa¿am, ¿e dzia³ania dotychczas
podjête s¹ wa¿ne i id¹ w dobr¹ stronê: Polska powoli staje
siê krajem bezpieczniejszym, bo nareszcie podstawow¹
aktywnoœci¹ s³u¿b specjalnych jest dbanie o sprawy
bezpieczeñstwa kraju, a nie manipulacja scen¹ polityczn¹ i
podporz¹dkowywanie sobie œwiata medialnego i
gospodarczego. Prokuratura znacznie zwiêkszy³a
efektywnoœæ swoich dzia³añ wobec „szarych eminencji”, takich
jak Edward Mazur czy p³k Jan Lesiak, które dotychczas sta³y
ponad prawem. Likwidacjê WSI uwa¿am za prze³omowy
moment z uwagi na to, ¿e moim zdaniem to przede
wszystkim w nim skupia³y siê ró¿norodne mechanizmy
kryminalne, niszcz¹ce pañstwo w ci¹gu ostatnich 15 lat.
Cieszy mnie, ¿e Rafa³ Lorent w koñcówce swego artyku³u
bardzo trafnie dostrzeg³, ¿e takie mechanizmy w Polsce
istnia³y, choæ nie powi¹za³ ich z WSI. Nawi¹zuj¹c do jego
przyk³adu, uwa¿am, ¿e je¿eli w III RP mo¿liwe by³o
prowadzenie dzia³alnoœci kryminalnej przez ludzi dawnej
bezpieki, to by³o tak przede wszystkim dlatego, ¿e na
pocz¹tku lat ’90. zachowali oni potê¿ne wp³ywy w wojsku i
s³u¿bach specjalnych, czego WSI by³y klasycznym i
najgroŸniejszym przyk³adem. To wszystko, czego podj¹³ siê
dotychczas PiS, jest wiêc pocz¹tkiem drogi do trwa³ego
oczyszczenia naszej Ojczyzny, jednak warto zaznaczyæ, ¿e
powi¹zania œrodowiskowe, które w znacznej mierze tworz¹
tzw. „uk³ad”, ci¹gle jeszcze s¹ mocne i s¹ w stanie broniæ
siê przed dalszymi posuniêciami rz¹du.
Polityka zagraniczna PiSu jest kolejnym obszarem
zmasowanej krytyki. Czy s³usznej? Mimo kilku b³êdów rz¹d
zrobi³ tutaj w krótkim czasie du¿o dobrego. Politykê
zagraniczn¹ poprzednich rz¹dów oceniam jako bardzo z³¹
politykê wasala i obecnie dokonuje siê tutaj daleko id¹ca
zmiana jakoœciowa: Polska powsta³a z kolan, a nasza
dyplomacja umie twardo stawaæ w interesie racji stanu, o
czym œwiadcz¹ choæby s³uszne posuniêcia w ostatnim sporze
z Rosj¹.
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Zauwa¿my, ¿e wbrew g³osom krytycznym Polska nie
jest obecnie w Europie izolowana – umiemy twardo walczyæ o
swoje prawa, co wzbudza szacunek dla nas jako dla sojusznika
(œwiadczy o tym choæby jeden z artyku³ów w opiniotwórczym
francuskim dzienniku „Le Soir”, w którym napisano, ¿e Lech
Kaczyñski podczas szczytu UE-Rosja w Lahti „uratowa³ honor
Europy”), i jednoczeœnie wbrew czêstym opiniom nie tracimy
sojuszników, o czym œwiadczy m.in. zbli¿enie polskofrancuskie, które dokona³o siê w ostatnim roku i które
zaowocowa³o m.in. tym, ¿e Francja jako pierwsza wspar³a
polskie weto. Jak widaæ, na naszych relacjach z Francj¹ nie
odbi³o siê odwo³anie szczytu Trójk¹ta Weimarskiego, co
œwiadczy o tym, ¿e argument, jakoby nasza pozycja zosta³a
os³abiona tym wydarzeniem, jest niezgodny z rzeczywistoœci¹.
Podsumowuj¹c: uwa¿am, ¿e dobrze dzieje siê w
naszym kraju. Miniony rok by³ okresem trudnym w polskiej
polityce, ale jednak mimo wszystko by³ pe³en owocnych
dzia³añ. Inicjatywy
podejmowane przez
PiS zmierzaj¹ w
dobrym kierunku:
istnieje realna szansa
na trwa³e, a nie
chwilowe odsuniêcie
od w³adzy grup
powi¹zañ, które przez
ostatnie 17 lat zrobi³y
niema³o z³ego w
Rzeczypospolitej.
Istnieje szansa na
stworzenie pañstwa
przyjaznego zwyk³emu obywatelowi, w którym bêd¹
funkcjonowa³y prawdziwie demokratyczne metody sprawowania
w³adzy, oraz na wywalczenie dla Polski takiej pozycji na arenie
europejskiej, jaka nam siê z oczywistych wzglêdów nale¿y.
Zarazem zwracam uwagê na to, ¿e wiêkszoœæ zarzutów i
ataków opozycji sejmowej i mediów na rz¹d PiSu jest tworzona
na drodze wykrzywiania rzeczywistoœci: gdy PiS oczyszcza
Polskê z kryminalnych dzia³añ s³u¿b specjalnych wobec
polskiego ¿ycia publicznego, mówi siê, ¿e zagro¿ona jest
demokracja; gdy PiS przeprowadza wa¿ne zmiany
gospodarcze i przygotowuje Polskê na przyjêcie pieniêdzy z
Unii Europejskiej, mówi siê, ¿e krajem rz¹dz¹ socjaliœci. Taki
obraz obecnego roku, wykreowany przez najwiêksze polskie
koncerny medialne, jest w mojej ocenie krzywdz¹cy i
nieprawdziwy.
Tomaszek
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