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OD NACZELNEJ

Wiecznie zajêta i zabiegana Pani Redaktor zabiera
siê za pisanie wstêpniaka o godzinie 23:58 w nocy z soboty
na niedzielê. Jak zwykle bez pomys³u i jak zwykle na
¿ywio³.
Ale¿ zielono! Ca³a rzesza alternatywnej m³odzie¿y w
statusach na GG, profilach na gronie i temu podobnych
cytatu „czekam, a¿ œwiat zazieleni siê na œmieræ” ustawiaæ
ju¿ nie mo¿e. Œwiat ju¿ siê zazieleni³, ale nie jestem do
koñca pewna, czy na œmieræ. Œmiem twierdziæ, ¿e raczej
wszystko o¿y³o. Czackiewicze te¿. Radoœnie
przyst¹piliœmy do rubasznych zabaw na szkolnym
podwórku w czasie przerw, liczba spóŸnieñ na lekcje roœnie
w postêpie geometrycznym, tak, jak systematycznie
powiêksza siê iloœæ ocen niedostatecznych, bo jak tu siê
uczyæ w tak¹ pogodê. Nauczyciele te¿ siê jakoœ
zbawiennie wyluzowali. Nawet ci z natury z³oœliwi (mniej
czy bardziej œwiadomie) z³agodnieli. Nie trzeba wychodziæ
ze skóry, ¿eby prze³o¿yæ sprawdzian tudzie¿ oddaliæ
odpytywanie, kartkówkê b¹dŸ inn¹ formê psychicznej
przemocy, od lat stosowanej na uczniach. Jak¿e nam to
na rêkê! Nareszcie wiadomo, gdzie szukaæ znajomych na
przerwie – s¹ przed Szko³¹, a jeœli akurat ich nie ma, to
zaraz przyjd¹. Nareszcie wygl¹danie przez okno na
nudnych lekcjach dostarcza nam przyjemnych wra¿eñ
estetycznych: pozwala podziwiaæ zielone liœcie w s³oñcu,
a w tych dogodniej usytuowanych salach daje szansê
obejrzeæ mecz rozgrywany na czyimœ w-fie. ¯yæ, nie
umieraæ. I wakacje tak weso³o siê zbli¿aj¹… Ju¿
zaczynamy siê rozgl¹daæ za ciekawszymi koncertami,
planujemy wspólne wyjazdy, kursy jêzykowe, obozy
sportowe, artystyczne, rekreacyjne…
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Co wiêcej: zebranie ju¿ za nami. Oznacza to wzglêdnie
œwiêty spokój a¿ do czerwca. Wyeliminowaæ zagro¿enia,
poprawiæ, co trzeba, unikaæ niepotrzebnych wpadek – to
wszystko. Morderczej myœli: „o Bo¿e, co ja im powiem po
zebraniu” ju¿ nie ma. Po sprawie, moi drodzy. I obstawiam, ¿e
nawet tym najbardziej wœciek³ym rodzicom zd¹¿y przejœæ do
maja. A w maju d³ugi weekend czyli wspania³e, odstresowuj¹ce,
wreszcie na maxa wiosenne, wolne dni. Powtarzam: ¿yæ, nie
umieraæ!

T EA T R

POKA¯ SIÊ NA TFA¯'Y
No có¿. Zdradzi³am Festiwal Teatralny w Czackim.
„Pokaza³am siê na TFA¯’y” w LO im. ¯michowskiej, z
najlepsz¹ przyjació³k¹ i koleg¹ z równoleg³ej klasy. W sztuce
autorskiej, naszego pióra i pomys³u. I jak by³o? Inaczej.

„Festiwal TFA¯ to inscenizacje dramatów autorów polskich
oraz zagranicznych. To tak¿e projekty autorskie, przygotowane
specjalnie na to wydarzenie. Jedn¹ z atrakcji festiwalu bêdzie
zaplanowany na 20 kwietnia Dzieñ Francuski, który nawi¹zuje
do profilu XV L.O. im. Narcyzy ¯michowskiej - organizatora.
Uczniowie warszawskich liceów zaprezentuj¹ cztery
przedstawienia w jêzyku znad Sekwany i Loary. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy na stronê internetow¹ festiwalu
www.tfaz.art.pl” – tyle na ten temat w Internecie.
A co z mojej strony?
D³ugo tam nie zabawi³am (dwie próby i sam spektakl, na
wiêcej nie mia³am czasu), ale zd¹¿y³am dostrzec pewne
ró¿nice w kwestii organizacji Festiwalu. Pierwsze i
najwa¿niejsze – przewa¿aj¹ca iloœæ sztuk to sztuki
przedstawicieli innych szkó³. Sama „¯michowska” wystawi³a
jedynie cztery spektakle, z czego przynajmniej jeden z nich
(z tego, co pamiêtam) zebra³ raczej nieprzychylne recenzje.
Kolejna, doœæ istotna sprawa to wy¿ej wspomniany Dzieñ
Francuski. Moim zdaniem – rewelacyjny pomys³! Szkoda, ¿e
w Czackim nie ma czegoœ takiego. Festiwal tworzony jest –
podobnie, jak u nas – przez uczniów, ale wygl¹da³o na to, ¿e
nauczyciele s¹ bardziej zaanga¿owani w ca³e przedsiêwziêcie.
Na próbach skakano wokó³ nas z przejêciem, spe³niono
wszystkie nasze oczekiwania (za³atwiono kanapê, rzutnik,
kolorowe œwiat³a), a za ka¿d¹ niedogodnoœæ po kilka razy
przepraszano. Ludzie, z którymi pracowaliœmy, byli otwarci,
mili i cierpliwi, a Festiwal przedstawiali nam z radoœci¹
porównywaln¹ do radoœci ma³ego dziecka – „Widzieliœcie
kawiarenkêêê? Zobaaaaczcie!”. Ogromnie mnie to urzek³o.
Zreszt¹, w tej¿e kawiarence, na chwilê przed spektaklem,
mia³am okazjê us³yszeæ dialog dwóch dziewcz¹t z „obs³ugi”:
- Ja chcê iœæ na Czackiego.
- Ja te¿!
- No to nie wiem, kto nas zast¹pi.
Kawiarenka by³a jednak tylko jedna, maleñka i zat³oczona,
bez telewizora i bajerów typu kebab tudzie¿ muzyka grana na
¿ywo. Skromnie, ale mi³o. Na stolikach le¿a³y (równie¿
malutkie) gazetki z recenzjami – obawiam siê, ¿e podoba³y
mi siê bardziej ni¿ nasza szkolna Gazeta Festiwalowa.
¯adnego bezsensownego plepleple, którego nikt nie czyta.
Konkrety – same recenzje, pisane, zreszt¹, na (chwilami)

wy¿szym poziomie ni¿ te z XIX FT. Po dwie na spektakl –
zapewnia swojego rodzaju obiektywizm. Ciekawym
rozwi¹zaniem by³o przyznawanie gwiazdek (max. 5, my
dostaliœmy 4). Bez zbêdnych zapychaczy, bez kolorowego
tuszu. Jakoœ… sympatyczniej, prawdziwiej.
Wyszliœmy na scenê. Przed spektaklem lekka ¿enada:
po jinglu (zupe³nie inny ni¿ nasze) puszczaj¹ nagrania typu
„za 5 minut rozpoczyna siê spektakl”, „za 2 minuty…”,
„prosimy wy³¹czyæ telefony komórkowe” – niby nic dziwnego,
gdyby nie kobiecy g³os, robi¹cy „drrryñ, drrrryñ” przed ka¿dym
og³oszeniem. Nastêpne 30 minut, czyli nasz spektakl,
wspominam raczej dobrze – wyczu³am, ¿e jesteœmy
przychylnie przyjêci przez publicznoœæ, nie by³o s³ychaæ
szmerów (a w Czackim, niestety, s³ychaæ je bardzo czêsto),
oœwietleniowcy pomylili siê tylko dwa razy na szeœæ
mo¿liwych ;), nag³oœnienie trochê kula³o, ale jakoœ
wybrnêliœmy. Po spektaklu gromkie brawa, czêœæ sali
zgotowa³a nam nawet owacjê na stoj¹co.
Matylda w³aœnie wróci³a z Gali – mamy nagrodê za
najlepszy scenariusz, ja i Piotrek Foland byliœmy nominowani
do nagród za rolê (coœ jak pierwszy research, zanim wrêcz¹
komuœ nagrodê, wyczytuj¹ trzy nazwiska nominowanych,
no i cyk, wyczytali nas). Na Gali mnie nie by³o, wiêc jej nie
opiszê, ale warto wspomnieæ, ¿e goœci³ na niej zespó³
POjAZD, doœæ znany w naszej Szkole :) Czacki „pokaza³
siê na TFA¯’y” (powtarzam, bo parafrazujê jingiel), uda³o mu
siê wyjœæ z TFA¯’¹, zachêcam do spróbowania w przysz³ym
roku.
Ma³a
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SPORT W CZACKIM
Dziœ by³ ciep³y dzieñ. Wreszcie nie by³em jedyn¹ osob¹,
chodz¹c¹ po dworzu w samej koszulce. Prawdopodobnie
nie wygl¹da³em wiêc na pomyleñca, którego ludzie maj¹
ochotê spytaæ (z mieszank¹ za¿enowania i zdziwienia w
g³osie): „nie zimno ci czasem?”. Nie, dziœ nikt ani nie pyta³,
ani siê nie dziwi³. Wreszcie pogoda pozwala nam na
czerpanie pe³n¹ garœci¹ z
uroków i b³ogos³awieñstw,
jakie daje mo¿liwoœæ wyjœcia
na dwór w czasie lekcji (tzn.
na przerwach, oczywiœcie...),
bez koniecznoœci zak³adania
zbyt wielu ubrañ naraz. W
koñcu mo¿emy powróciæ do
uprawiania sportów letnich.
Jak tê mo¿liwoœæ przyjêli i jak
j¹ wykorzystuj¹ adepci
naszego
wspania³ego,
wymarzonego Liceum?

Podaj!
Dzwonek. Pozwalamy nauczycielowi dokoñczyæ
ostatnie zdanie, staramy siê nie pozwoliæ na zadanie pracy
domowej, jednym uchem s³uchamy przypomnienia o
klasówce. Dzwonek to sygna³, ¿e trzeba opuœciæ salê,
zostawiæ gdzieœ po drodze plecak (lub nie zostawiaæ i zabraæ
go ze sob¹) i zaczerpn¹æ œwie¿ego powietrza. Jeszcze
pamiêtam z zesz³ego roku, jak pêdziliœmy na boisko, ¿eby
nie traciæ przerwy i ¿eby w ogóle siê za³apaæ do gry –wiêcej
ni¿ siedmiu zawodników na naszym, nie oszukujmy siê,
niezbyt obszernym placu gry to jest ju¿ du¿a przesada.
Najlepszym dowodem na to jest fakt, ¿e do miêdzyklasowych
rozgrywek przystêpuje sk³ad w liczbie czterech zawodników
i bramkarz. Z tego, co widzê, pierwszoklasiœci nadal ten
wyœcig o miejsce na boisku odbywaj¹. Gdy obserwujê swoj¹
klasê, mam wra¿enie, ¿e ta fascynacja gr¹ trochê zgas³a.
Nie mam zbyt du¿ego doœwiadczenia, ale wydaje mi siê, ¿e
w Szkole zawsze najwiêcej poœwiêcenia sportowego
wykazuje najm³odszy rocznik. Starsi wykorzystuj¹ czas
raczej na rozmowy, ¿arty i za³atwianie mniejszych b¹dŸ
wiêkszych spraw (wliczaj¹c w to równie¿ takie, jak:
- Napisa³eœ ju¿ artyku³…?
- Nie, moja droga Pani Redaktor...
[wcale nie powiedzia³ „moja droga” – zauwa¿a Redakcja]
- Wiesz, ¿e mia³eœ czas do wczoraj?
- Wiem, moja droga Pani Redaktor.
[tutaj równie¿ wcale „moja droga” nie pad³o ]
Co nie znaczy, ¿e drugoklasiœci i maturzyœci zapominaj¹
o sporcie, broñ Bo¿e! Ka¿dy na miarê swoich chêci,
mo¿liwoœci i czasu czasem coœ poodbija.
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To, ¿e jeœli chodzi o naukê, jesteœmy Szko³¹ wiod¹c¹, to
wszyscy wiemy. A jak ze sportem? Patrz¹c na zajêcia wf-u,
nie tylko moje, ale te¿ innych klas (tak, tak, ja te¿ nie notujê
na wszystkich lekcjach, ale czasem ogl¹dam przez okno, co
siê dzieje na boisku..), stwierdzam niez³¹ frekwencjê. Obrazek,
który widzê przed szko³¹ na przerwach, ju¿ zupe³nie mnie
zadziwia. Na pierwszym planie siatkarze. Jedno, czasem dwa
kó³ka. Dalej, za siatk¹, ktoœ pi³kê kopie, widaæ szcz¹tki mocnej
dru¿yny koszykarzy, która zgodnie z baœniami prof.
Krzemiñskiego istnia³a kiedyœ w Czackim (legenda opowiada
o dziesiêciu œmia³kach, co przy obecnych koszyszkarzach
jest liczb¹ niemal astronomiczn¹). W koñcu, na ostatnim
planie, niezmordowani pi³karze, graj¹cy krótki mecz. Ca³oœæ
przedstawia siê bardzo okazale, zw³aszcza gdy doliczy siê
ró¿nych szaleñców, którzy biegaj¹ za sob¹, próbuj¹c trafiæ
siê pi³k¹ czy oblaæ wod¹, opcjonalnie tak¿e æwicz¹cych zapasy
(zapasy zachodz¹ przewa¿nie, gdy jeden z zawodników
wyraŸnie przegra pierwsz¹ czêœæ rywalizacji – sprint). Jeœli
usi¹dzie siê, nawet gdzieœ z boku, szansa, ¿e ktoœ nie krzyknie
do nas: „Ej, podaj! Pi³ka!” w trakcie przerwy jest niespecjalnie
du¿a. Szansa, ¿e przypadkowo oberwiemy mniejsz¹ czy
wiêksz¹ pi³k¹, jest za to zaskakuj¹co wysoka. Krótko mówi¹c,
Czacki gra. Gra we wszystko, co mu przyjdzie do g³owy. Jasne,
na pierwszy rzut oka (przynajmniej mój) widaæ, kto radzi sobie
ze sportem z ³atwoœci¹, a kto ma pewne trudnoœci. To, co
cieszy, to to, ¿e jedni i drudzy graj¹. Tak¿e razem. Wszyscy
siê dobrze bawi¹, œmiej¹, wyg³upiaj¹ i przede wszystkim
ruszaj¹. Gdyby nie przeklêty dzwonek, to œmia³o mo¿na by
to nazwaæ sportow¹ utopi¹. Ale to jeszcze nic. Bo najwiêksze
emocje to siê dopiero zaczn¹. Na rozgrywkach
miêdzyklasowych.
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O co chodzi w szkolnych rozgrywkach –
przewodnik dla œrednio zaawansowanych

Kadra
Kadry szkolne s¹ przemiotem ekscytacji na pocz¹tku,
bo ka¿dy chce siê dostaæ, potem scenariusz jest mniej wiêcej
znany. Powalczenie o medal w mistrzostwach dzielnicy to
raczej szczyt naszych marzeñ. Dlatego te¿, wybaczcie, ale
dla porz¹dku przytoczê, jak to wygl¹da i „polecê” dalej.
Gra w miêdzyszkolnych rozgrywkach wygl¹da
nastêpuj¹co: zg³oszone dru¿yny s¹ rozlosowywane do grup
(zwykle czterech), przy czym w ka¿dej grupie musi siê
znaleŸæ szko³a, która zwyciê¿y³a swoj¹ grupê w
zesz³orocznej rywalizacji (w ten sposób rozstawia siê czterech
teoretycznie najmocniejszych rywali po to, ¿eby nie
eliminowali siê w jednej grupie kosztem zupe³nych inwalidów
w drugiej). W grupie obowi¹zuje zasada „ka¿dy z ka¿dym”.
Ze zwyciêzców „swoich” grup wy³ania siê finalistów, którzy
graj¹ ze sob¹ w grupie fina³owej. Jej zwyciêzca jest „wysy³any”
na mistrzostwa miasta, województwa czy czegokolwiek
innego. Zasady proste jak drut.
Pi³karze. Graj¹ zachwycaj¹co, porywaj¹, urzekaj¹, nie
wychodz¹ z grupy. Powód? Moim zdaniem, zwyczajny. Jak
siê gdzieœ jedzie i jedenastu facetów gra ze sob¹ pierwszy
raz, pierwszy raz na takim boisku i takich bramkach, to raczej
nic zdrowego z tego nie wyjdzie. Oczywiœcie, w przysz³ym
roku mog¹ zaskoczyæ. Co roku mog¹.
Koszykarze. Obiektywnie dobra dru¿yna. W tym roku,
niestety, przegrali mecz jednym punktem i tak siê obrazili,
¿e w ramach protestu postanowili przegraæ te¿ ostatni, ³atwy
mecz. Z niewyjaœnionych przyczyn ich protest nie zosta³
wziêty pod uwagê. Odpadli w pierwszej fazie.
Siatkarze. Z roku na rok obiektywnie coraz s³absza
dru¿yna. Ma to dosyæ wyraŸne prze³o¿enie na wyniki. W
sezonie bie¿¹cym siatkarze ulegli dru¿ynie w meczu
inauguracyjnym, a kolejne dwa zwyciêstwa nie pozwoli³y im
na wyjœcie z grupy. Szkoda, bo w przysz³ym roku bêdzie
jeszcze trudniej. Zw³aszcza ¿e straciliœmy przywilej bycia
rozstawianymi jako finaliœci, wiêc mo¿emy natkn¹æ siê od
razu na mocnego przeciwnika.
Na tle innych szkó³ wypadamy wiêc raczej blado. Ale
to jeszcze nic. Najwiêcej emocji przynosz¹ mecze w Szkole,
na naszym ma³ym boisku. Miêdzyklasowa rywalizacja - to
jest to.

Pewnie szachiœci mnie ukamienuj¹, jak to
przeczytaj¹, ale powiem, ¿e w Szkole istniej¹ dwa w
miarê powa¿ne turnieje: pi³karski i siatkarski. Pierwszy
zaczyna siê wraz z pierwszym cieplejszym dniem, drugi
- jak tylko prof. Sambierski zdecyduje (zwykle po Nowym
Roku). Zacznê od drugiego, bo mimo tego, ¿e to w
siatkówkê Polacy s¹ wicemistrzami œwiata, a w pi³kê udaje
im siê wygraæ mecz w fazie grupowej, to nadal siatkówka
jest o wiele mniej popularna, o wiele mniej ekscytuj¹ca.
Zawody s¹ rozgrywane na trzech poziomach:
razem graj¹ klasy pierwsze, razem drugie i razem trzecie.
Nastêpnie tworzy siê grupê zwyciêzców, w której rozgrywa
siê mecze o Mistrzostwo Szko³y. Tyle jest pewne. Reszta
jest zmieniana od czasu do czasu przez prof.
Sambierskiego. Mia³y te¿ wychodziæ dru¿yny z drugich
miejsc, graæ o miejsca 4-6, potem graæ o fina³... bez bicia
przyznajê siê, ¿e obecnej wersji regulaminu nie znam,
nie zamierzam siê teraz jej uczyæ. Jakoœ to potem zawsze
wychodzi „w praniu”. Z moich niepewnych informacji
spoœród klas pierwszysch wyró¿nia siê 1e, wœród
drugoklasistów walka tradycyjnie rozegra siê miêdzy 2d
i 2c, zaœ najlepsi maturzyœci to klasa 3e.
Pi³ka no¿na. Mo¿na pisaæ i pisaæ. Wiadomo, ¿e
emocje w trakcie tego turnieju zale¿¹ g³ównie od
nastawienia klasy i si³y zespo³u. Jedni id¹ „na ¿ywio³”,
inni planuj¹, trenuj¹, wymyœlaj¹ jakieœ niestworzone
taktyki. Jednak spotkania „gigantów” przynosz¹ co nieco
adrenaliny.
W tym roku dwanaœcie dru¿yn (tyle zg³oszono)
rozlosowano do trzech grup. Zwyciêzcy + najlepsza
dru¿yna, która
zajê³a drugie
miejsce (licz¹
siê zdobyte
punkty,
w
nastêpnej
kolejnoœci
bilans bramek
czyli zdobyte
minus stracone
bramki), bior¹
udzia³
w
losowaniu par
pó³fina³owych. Dziœ ju¿ fazê grupow¹ mamy niemal za
sob¹. Z grupy pierwszej wysz³a 1e, z grupy trzeciej 3d
(zesz³oroczni zwyciêzcy). W grupie drugiej zostanie jeszcze
mecz miêdzy pierwszymi dwiema dru¿ynami: 2d i 1c, który
mo¿e przynieœæ nieco emocji, poniewa¿ zdecyduje o awansie
jednej z tych dru¿yn. Miejsce w pó³fina³ach zapewni³a sobie
prawdopodobnie tak¿e klasa 3a, która po remisie z 3d
zgromadzi³a 7pkt, jest wiêc aktualnie najlepsz¹ spoœród
dru¿yn zajmuj¹cych 2 miejsce. Mo¿na jeszcze gdybaæ, co siê
stanie w przypadku remisu w meczu 2d-1c, wtedy zadecyduje
bilans bramek (dru¿yna z najs³abszym bilansem odpadnie).
A wiêc ju¿ niebawem koniec tegorocznych zmgañ. Lada chwila
Dzieñ Sportu i koniec rozgrywek. A potem wrzesieñ czyli nabór
do kadr szkolnych i wszystko od pocz¹tku....
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O WIOSENNYCH PORZ¥DKACH
To jak w koñcu z tym sportem?
Sport to wspania³a sprawa. Dlaczego, jakie korzyœci
p³yn¹ ze sportu, o tym mo¿e kiedy indziej, bo zapiszê
ca³¹ gazetkê zaraz. Ale z drugiej strony... Tak siedzê, w
dniu, w którym moja klasa prawdopodobnie odpad³a z
rozgrywek, i myœlê sobie, ¿e - mimo wszystko - to jest
tylko gra. Pewnie, ¿e by³em z³y. Zawsze siê chce
wygrywaæ. To zawsze jakiœ presti¿, walka o to, kto jest
lepszy. Ale to jednak tylko zabawa... A dziœ siê nie
ubawi³em. Nie tylko dlatego, ¿e przegraliœmy. Po prostu
to nie by³o do koñca „zdrowe” spotkanie, z obu stron.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e niewielcy z nas zawodowcy i ¿e to
ma jednak nieœæ wiêcej radoœci ni¿ nerwów. Dlatego dziœ
byliœmy Ÿli i smutni. Ale tylko trochê. Nie szkodzi.
Spróbujemy za rok. Bo w sporcie jest tak, ¿e jak siê dobrze
szuka, to przewa¿nie mo¿na znaleŸæ drug¹ szansê. Mo¿na
tworzyæ dru¿ynê na nowo, ¿eby znów poczuæ to coœ, co
sprawia, ¿e tylu ludzi uprawia sport, cieszy siê nim. I
w³aœnie o to w amatorskim sporcie chodzi, o nic wiêcej.
Gaczyn
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Na dworze ju¿ co nieco zielenieje, s³upek rtêci w
termometrze nieœmia³o, ale nieprzerwanie pnie siê w górê,
niespodziewanie robi siê jaœniej, a powietrza jest jak gdyby
wiêcej. Jednym s³owem – wiosna idzie. I ciê¿ko w³aœciwie
powiedzieæ, dlaczego, ale wszystko prosi siê o jak¹œ formê
odnowienia, posegregowania na wzór przemian za oknem.
Trudno jest mi stwierdziæ, jakim to cudem spinacze, od dwóch
miesiêcy le¿¹ce pod biurkiem, wyczuwaj¹ zew natury ani
jaka¿ to sekretna niæ powi¹zañ ³¹czy nieopisane p³yty z
wypuszczaj¹c¹ pierwsze p¹czki Rajsk¹ Jab³oni¹, ale
stanowczo nie da siê nie zauwa¿yæ, ¿e wiosna a¿ prosi siê o
uczczenie wiosennymi porz¹dkami.
To, co o innej porze roku jest nieprzyjemnym
obowi¹zkiem, teraz staje siê szans¹ na katharsis
porównywalne z tym, które co poniektórzy prze¿ywaj¹,
wychodz¹c po sprawdzianie z tej czy innej sali. Z bardziej
konkretnych profitów natomiast wiosenne porz¹dki z
pewnoœci¹ zaowocuj¹ zwiêkszeniem iloœci wolnego miejsca
oraz wiêksz¹ œwiadomoœci¹ w³asnego stanu posiadania (nie
mówi¹c ju¿ o œwiadomoœci przestrzennego rozmieszczenia
tego¿ stanu – bardzo przydatna rzecz).
Do sprz¹tania lepiej siê zabraæ problemowo ni¿
miejscowo. Tzn. nie ma sensu ogarniaæ osobno papierów z
biurka, osobno tych, które zagnieŸdzi³y siê na szafce nocnej,
a jeszcze osobno garstki, która porzuciwszy cywilizacjê,
schroni³a siê za szafk¹. Lepiej wszystkie razem wywaliæ na
œrodek pokoju, a nastêpnie systematycznie, a zarazem
bezwzglêdnie, rozpocz¹æ têpienie chaosu.

F ELIET ON
Oczywiœcie, nikt nie mówi³, ¿e bêdzie ³atwo.
Oto krótka lista pu³apek:
o

o

o

o

o

„Mo¿e jeszcze siê przyda…” – czyli mania zbierania
rzeczy ca³kowicie niepotrzebnych typu: tektura,
styropian czy druciki, bêd¹ce wewn¹trz ró¿nych
opakowañ. Przewa¿nie (jak u moim przypadku) jest
to trauma jeszcze z podstawówki, kiedy to pani od
plastyki zwyk³a mawiaæ: „Przynieœcie mi na jutrzejsz¹
lekcjê: …” – i tu nastêpowa³a lista najdziwniejszych
rzeczy: od pojemniczków po kremie a¿ po strzêpki
lakierowanej br¹zowej skóry.
Nadmierna uleg³oœæ wzglêdem komputera – czyli,
jednym s³owem, pokorne zgadzanie siê na jego
propozycje wzglêdem nazwy pliku lub miejsca jego
zapisania.
W rezultacie w mnóstwie k³êbi¹cych siê po pulpicie:
„Dok1”, „Dok2” tudzie¿: (to od incipitu) „Analiza”,
„Równanie przedstawia” bardzo ciê¿ko jest znaleŸæ
konkretny dokument.
Litoœæ czyli Pu³apka Rêkodzie³a – to, ¿e coœ jest
w³asnej roboty, nie musi mu koniecznie dodawaæ
wartoœci artystycznej. Trzymanie koœlawych
piesków, ulepionych z gliny przed dziesiêcioma laty
przez wnuczka, mo¿e byæ zrozumia³e w wypadku
babci, ale w ¿adnym innym.
Pami¹tki – delfinom w góralskich czapeczkach,
zwierz¹tkom z muszelek oraz szyszek i d³ugopisom
w kszta³cie ciupag (w wiêkszoœci i tak nie pisz¹cym)
dziêkujemy z góry - i to akurat nie wymaga dalszego
komentarza.
Sentymenty, czyli: „Od tak dawna tu stoi…” – „… to
mo¿e jeszcze trochê postaæ.”.
To zjawisko jest g³ównym powodem nawarstwiania
siê ha³d ró¿nych dziwnych rzeczy, poniewa¿ bardzo
trudno jest znaleŸæ racjonaln¹ odpowiedŸ na tê niem¹
proœbê dawno niepotrzebnych gratów.

Ale ¿eby nie by³o te¿ za trudno,
ma³e tips and tricks:
o

o

o

o

o

o

o

Czasami dla utulenia rozerwanej rozstaniem duszy
wystarczy jakiœ element rzeczy, któr¹ rozs¹dek
nakazuje porzuciæ, np. sama korona od stroju
ksiê¿niczki, w którym wybrano nas królow¹ balu w
starszakach. Dobrym pomys³em jest te¿ wycinanie
artyku³ów, które koniecznie chcemy zachowaæ,
zamiast trzymania ca³ych starych gazet.
Nieco prostszym wstêpem do bezwzglêdnej
segregacji w³asnych gratów mo¿e byæ na dobry
pocz¹tek pozbycie siê cudzych: zarówno znajomi,
jak i biblioteki na pewno oka¿¹ wdziêcznoœæ za zwrot
dawno przeczytanych ksi¹¿ek czy filmów (choæ ci
pierwsi zapewne ju¿ o nich zapomnieli).
Pomocne mo¿e byæ równie¿ (przynajmniej tam, gdzie
siê da) ustalenie jasnych i klarownych kryteriów
wyrzucania. Niez³a jest na przyk³ad data wa¿noœci,
choæ dotyczy w³aœciwie tylko kosmetyków i leków.
Równie rozs¹dnie mo¿e brzmieæ na przyk³ad rozmiar
(ma³a podpowiedŸ – stopy na 100% Ci nie zmalej¹,
wiêc dalsze zajmowanie miejsca butami z rocznicy
komunii mija siê z celem).
Z rzeczy niepotrzebnych czêsto mo¿na jeszcze
wyci¹gn¹æ jakieœ korzyœci, choæby przehandlowaæ
na allegro lub u¿yæ drugich stron zapisanych kartek
na notatki.
W ostatecznoœci mo¿na temu czy innemu gad¿etowi
daæ ostatni¹ szansê: jeœli nie przyda siê przez
miesi¹c lub do nastêpnych porz¹dków, wtedy
wylatuje bezdyskusyjnie.
Dobrym, a zarazem przyjemnym argumentem za
wyrzuceniem starych, przyma³ych ju¿ ³y¿ew mo¿e
byæ wizja zakupu nowych, jeœli kiedyœ jeszcze wróci
Ci ochota na zajêcie siê tym szlachetnym sportem.
A jeœli nie, to tym bardziej nie ma sensu traciæ
miejsca na ich przechowywanie.
Na koniec, dla uwieñczenia sukcesu, warto pozosta³y
dobytek rozmieœciæ jakoœ inaczej. Mo¿e to byæ ma³e
przemeblowanko lub po prostu u³o¿enie swetrów na
pó³ce w innej kolejnoœci – jednym s³owem: jakaœ
forma zmiany dekoracji.
Tsuli
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M ATURA

MATURA...
- WSPOMNIENIA ABSOLWENTKI

"Jak bêd¹ Ch³opi albo Szekspir, to wyskakujê przez okno"
– to by³y moje ostatnie s³owa przed wejœciem na salê w dniu
matury z polskiego, 4 maja 2006 roku. Nie muszê chyba
opisywaæ mojego stanu skrajnej rozpaczy po otwarciu kart
egzaminacyjnych.
Jak ju¿ siê
opanowa³am,
zesz³am
na
ziemiê
i
przesta³am
rozwa¿aæ wybór
okna, to uderzy³a
mnie
myœl:
"jasny szlag,
trzeba by³o siê
u c z y æ ! "
Porzuciwszy
jednak te wyrzuty
(ang.
selfwyrzutment),
przesz³am przez
wziêcie siê garœæ
(self-motivation)
do
pisania
wypracowania
(whatta deep
shit,
man…)
Pisa³am
i
p³aka³am. Moje alter-ego estetki i wra¿liwca kulturowego roni³o
gorzkie z³y nad poziomem, za przeproszeniem, p******** w
bambus przelewanego na papier. Wysz³am z sali nr 20
(pamiêtam, nawet wnêtrznoœci ptaka patrzy³y na mnie z
wyrzutem) ze œpiewem na ustach ("znów za rok matura...").
Swoj¹ drog¹, gdyby Najjaœniejszy z Jasnych by³ mianowany
wczeœniej i postanowi³ podwa¿yæ rangê pañstwowego
egzaminu kilka dni przed owym egzaminem, og³aszaj¹c
"amnestiê", mia³abym spokojny powrót do domu. Zawsze
wiedzia³am, ¿e urodzi³am siê w z³ym momencie. Nastêpne
egzaminy pisa³am ju¿ ot tak sobie, rozmyœlaj¹c nad si³¹
ra¿enia Makbeta, bo nie doœæ, ¿e zabi³ Duncana, Banka i
kilku innych Szkotów, to jeszcze uda³o mu siê pogrzebaæ
mnie, polsk¹ maturzystkê, ¿yj¹c¹ kilka ³adnych setek lat po
nim. Na maturê z niemieckiego posz³am ju¿ zupe³nie w opcji
laid-back, czyli wyluzowana jak sanki w lipcu. Jeœli nawet
jej, jako egzaminu z dodatkowego przedmiotu, zdaæ nie
muszê, to co siê stanie, jak oblejê? Poza tym niemieckiego

nie mia³am w szkole, wiêc nie by³o mi szkoda nauczyciela
prowadz¹cego. Bo, id¹c na maturê z historii, sz³am z myœl¹
– szkoda, ¿e nie zdam, pani Braœ tak siê stara³a, ¿eby mnie
nauczyæ….A ja nawet sekundy nie spêdzi³am nad t¹ histori¹,
wiêc jak mam j¹ niby zdaæ?!
Nie piszê sobie tego tak ot, w ramach wspomnieñ
zdziadzia³ego Czackiewicza. Bo jak¿e wielkie by³o moje
zdziwienie, gdy odebra³am wyniki matury (w po³owie lipca,
dwa miesi¹ce po jej napisaniu, ju¿ by³am zupe³nie
przygotowana na rok pracowania w McDonald’s.) A tu z
polskiego 80%, z niemieckiego 97% z historii 80%. Halo halo?!
Jak to mo¿liwe, ¿e za te bzdury, które napisa³am, dosta³am
tyle punktów?! Do tej pory nie mam pojêcia. Ale to w³aœnie
jest nasza polska matura. Nic dziwnego, ¿e wszystkim siê
rymuje ze s³owem bzdura – to jest rzeczywiœcie najm¹drzejsze
i najbardziej oczywiste skojarzenie.
Zaczê³am siê zastanawiaæ, czemu
w³aœciwie dosta³am takie wyniki, jakie
dosta³am. Dosz³am do kilku przyczyn
i bynajmniej jedn¹ z nich nie jest moja
zniewalaj¹ca inteligencja. Po pierwsze,
to jest typowo odtwórcza matura. Jeœli
pisa³am wypracowania maturalne
przez ca³e 2,5 roku (z marnym
skutkiem trói z polskiego na
œwiadectwie maturalnym, zdobytej nie
wiem, jakim cudem) to polecia³am na
egzaminie
takim
samym
SCHEMATEM jak wczeœniej. Matura
z jêzyków? Wypracowanie na poziomie
rozszerzonym to jakiœ ¿art, bo nie robi
siê nic innego, jak tylko pisze schemat!
Tematy s¹ tak przewidywalne, ¿e nawet
argumentów do rozprawek mo¿na siê
nauczyæ na pamiêæ. Z historii to nie
doœæ, ¿e ta matura by³a tak prosta, ¿e
mo¿na j¹ by³o potraktowaæ jako ¿art,
to jeszcze solidny trening u pani
profesor Braœ okaza³ siê zbawienny
nawet dla takiego lenia jak ja – przez
3 lata rozwi¹zywa³am o wiele trudniejsze testy, maturalny
wiêc napisa³am na 80% bez uczenia siê ani sekundy. Z
polskiego?! Przyznajê, nie czyta³am zbyt wielu lektur.
Wola³am siê zaj¹æ Hrabalem, Camusem, Œwietlickim,
Bernhardem. I dobrze na tym wysz³am, bo, jak widaæ, nie
okaza³o mi siê to potrzebne na egzamin.
Taka jest w³aœnie polska matura – zda j¹ ka¿dy, bo jest
banalnie prosta i nie wymaga umiejêtnoœci myœlenia. Nie
wymaga nawet solidnej wiedzy! Super?! Nie. Bo œwiadectwem
maturalnym to ja sobie mogê, za przeproszeniem, pomachaæ.
Na do widzenia rodzicom, jak ju¿ bêdê znika³a z tego kraju,
gdzie wszyscy maj¹ co najmniej œrednie wykszta³cenie, a
nie potrafi¹ skojarzyæ najprostszych faktów. Au revoir, alors!

Martos
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K T O, GDZIE, K IEDY
Pearl Jam

INFORMACJE O KONCERTACH
(nie sam¹ nauk¹ cz³owiek ¿yje)

Placebo
2007.06.01, godz. 20:00, Warszawa, Torwar
Grupa Placebo wyst¹pi 1.06. na warszawskim Torwarze.
Bêdzie to czwarty koncert Placebo w Polsce. Poprzednie
odby³y siê w Warszawie: 9 kwietnia 2001 w Stodole oraz 6
wrzeœnia 2003 na Torwarze, a po raz ostatni muzycy goœcili
w naszym kraju w ubieg³ym roku na festiwalu Heineken
Open’er. Ostatni jak dot¹d longplay zespo³u, “Meds”, równie¿
ukaza³ siê przed rokiem. Bilety w cenie: 99 PLN (miejsca
stoj¹ce na p³ycie), 120 PLN (miejsca siedz¹ce) oraz 220 PLN
(VIP) s¹ ju¿ do kupienia na stronie internetowej
www.livenation.pl
Macy Gray
2007.06.15, godz. 19:00, Warszawa, Amfiteatr w Parku
Sowiñskiego
Koncert Macy Gray odbêdzie siê 15.06. w warszawskim
Parku Sowiñskiego. Bêdzie to ju¿ drugi wystêp tej artystki w
Polsce. Pierwszy przyci¹gn¹³ komplet widzów do Sali
Kongresowej. Agencja Good Music, która organizuje
czerwcowy koncert, zapewnia, ¿e bêdzie to niepowtarzalna
okazja dla tych, dla których bilet do Kongresowej okaza³ siê
zbyt drogi. “Bilety w przystêpnej cenie, dostêpne bêd¹ w
sprzeda¿y od 10 kwietnia” - informuj¹ organizatorzy. Wstêp
do Parku Sowiñskiego od godziny 18.30.. Koncert o 20.00.
Bilety dostêpne bêd¹ w
nastêpuj¹cych
punktach sprzeda¿y:
Shortcut Traffic-Club,
Kasy Teatralne CH
Galeria Mokotów, CH
Reduta, CH Wola Park
oraz sieæ Media Markt
i Saturn. Sprzeda¿
ogólnopolska: sieæ
T i c k e t p r o
(www.ticketpro.pl) oraz
E v e n t i m
(www.eventim.pl) oraz
za poœrednictwem
www.shortcut.pl oraz na
www.goodmusic.com.pl
Red Hot Chili Peppers
2007.07.03, godz. 15:00, Chorzów, Stadion Œl¹ski
Koncert grupy Red Hot Chili Peppers odbêdzie siê 03.07.
na chorzowskim Stadionie Œl¹skim. Bêdzie to pierwszy w
historii zespo³u wystêp w Polsce i jedyny w tej czêœci Europy
w ramach obecnej trasy. Koncertu zespo³u, który œwiêci
triumfy na rynkach ca³ego œwiata, bêdzie mog³o wys³uchaæ
ponad 50.000 fanów muzyki z Polski i zagranicy. Koncert
odbêdzie siê w ramach trasy, promuj¹cej wydany w zesz³ym
roku album “Stadium Arcadium”.

2007.06.13, godz. 15:00, Chorzów, Stadion Œl¹ski
Koncert grup Pearl Jam i Linkin Park odbêdzie siê 13.06.
na chorzowskim Stadionie Œl¹skim. W 2007 roku zespó³
wyjedzie na krótk¹ trasê, promuj¹c¹ jego ostatni album “Pearl
Jam”, i szczêœliwie nie zabraknie go równie¿ w Polsce.
Koncert w naszym kraju bêdzie równie¿ jedynym wystêpem
w Europie œrodkowo-wschodniej. Kwintet z charyzmatycznym
wokalist¹ Eddie Vedderem dzia³a nieprzerwanie od 1990 roku.
W swojej dyskografii ma 8 albumow studyjnych i kilkadziesi¹t
koncertowych. Ceny biletów nadchodz¹cego wydarzenia
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: miejsca siedz¹ce 1 - 165 PLN,
miejsca siedz¹ce 2 - 110 PLN, p³yta - 110 PLN Szczegó³y na
www.livenation.pl
Iggy Pop & The Stooges
2007.06.24, godz. 17:00, Wroc³aw, Stadion Olimpijski
Koncert grupy Iggy Pop & The Stooges odbêdzie siê
24.06. na wroc³awskim Stadionie Olimpijskim w ramach
festiwalu Wroc³aw Non Stop. Iggy Pop to prawdziwy archetyp
rockowej gwiazdy: niepokornej, skandalizuj¹cej. To wokalista,
kompozytor, autor tekstów, aktor, malarz, skandalista,
performer, jeden z najbardziej spektakularnych artystów
rockowych wszechczasów. Jest autorem wielu kultowych
utworów jak np.: “Real Wild Child (Wild One)”, “Lust For Life”,
“I Wanna Be Your Dog” czy “China Girl”, powszechnie znanego
z wykonania Davida Bowie, ale przede wszystkim jest autorem
ponadpokoleniowego hymnu rockowego – “The Passenger”.
Jest za³o¿ycielem i liderem The Stooges, jako solowy artysta
wspó³pracowa³ z Davidem Bowie, który by³ producentem jego
albumów, zaœ Iggy komponowa³ muzykê na p³yty Davida.
Wspó³pracowa³ z
c z ³ o n k a m i
legendarnego Sex
Pistols – Glenem
Matlockiem
i
Stevenem Jonesem,
którzy tworzyli zespó³
Iggy’ego Popa. Iggy
Pop znany jest z
¿ywio³owych
i
ekscentrycznych
wystêpów.
Jego
chwilami szokuj¹ce i
wyzywaj¹ce koncerty
przyci¹ga³y zawsze
rzesze
fanów,
spragnionych mocnego rock’n’rolla, jak te¿ t³umy
ciekawskich, wypatruj¹cych kolejnych sensacji. Szybko sta³
siê niekwestionowan¹ undergroundow¹ gwiazd¹ i ikon¹
rock’n’rolla. Jako aktor pojawi³ siê w filmach Jima Jarmuscha
“Kawa i papierosy” (Coffee and Cigarettes), “Truposz” (Dead
Man), Martina Scorsese “The Color Of Money” czy Alexa Coxa
“Sid And Nancy”. Muzyka Popa pojawi³a siê w takich filmach
jak “Arizona Dream” czy “Trainspotting”. By³ pierwowzorem
postaci Curta Wilda w filmie “Idol” (Velvet Goldmine). Utwory
Iggy Popa and The Stooges doczeka³y siê niezliczonych
coverów, m.in. w wykonaniu takich gigantów rocka jak Red
Hot Chili Peppers, R.E.M, Duran Duran czy Siouxsie and
The Banshees.
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COMIESIÊCZNA DAWKA HUMORU ABSTRAKCYJNEGO
(co najmniej)

Karmazynowa Karoseria Kochanego Kadilaka (albo: sk¹d
czerpaæ ¿wir?)
Marcyliusz Cha³turnik spod Grzê¿awy, dla przyjació³ Mars, œwietnie zapowiadaj¹cy siê m³ody ch³op
pañszczyŸniany, kiedy raŸnym krokiem wychodzi³ z
wychodka, co œwiadczy o u¿ywaniu tej instytucji zgodnie z
przeznaczeniem, nie móg³ spodziewaæ siê, ¿e za æwieræ
nanosekundy wydarzy siê wydarzenie, które na zawsze, do
koñca jego ¿ycia, zmieni jego œwiatopogl¹d na œwiat...
Mariusz Œliwka, niegodny parób i nicpoñ, przechadza³
siê po drodze gruntowej A12, z Chrzybrzania do Parsklerzyc
Du¿ych. Szed³ i rozmyœla³ o paso¿ytniczych sposobach
bezwysi³kowego zdobywania po¿ywienia na drodze
werbalnych przekomarzanek oraz ich skutecznoœci, na
podstawie autopsyjnych eksperymentów, przeprowadzanych
na gospodyni Ma³gorzacie Okrytonasiennej. Za spraw¹
korzystnych warunków bio-meteo i lekkiego po³udniowozachodniego zefirka znad jeziorka £ajenko, nios¹cego
orzeŸwiaj¹c¹ woñ tygodniowego obornika spod stodo³y wójta
Kamila Przeœwista, Mariusz by³ o krok od odnalezienia
idealnego œrodka wy³udzczo-uproœnego. Jednak w tym
samym czasie przez jego nadgryzion¹ zêbem czasu (i koñsk¹
¿uchw¹) czaszkê przemkn¹³ substytut myœli o paœcie z
broku³ów. Nieszczêœliwym trafem nasz bohater uczulony by³
niezmiernie na roœliny kapustowate, do tego stopnia, ¿e tak
lekki bodziec spowodowa³ u niego gwa³town¹ reakcjê
alergiczn¹ w postaci potê¿nego kichniêcia o sile odrzutu
przeciêtnego moŸdzierza. Wywo³a³o ono falê pod³u¿n¹, która
z kolei pobudzi³a do ruchu cz¹steczki piasku, gruzu, kamieni,
koñskiego ³ajna i kurzu z pod³o¿a i zachêci³a do wspólnego
przelotu nad rozleg³ym moczarem, laskiem, ³¹czk¹, paroma
krówkami i stodo³¹. Wprost w rogówkê Marcyliusza.
Marcyliusz, us³yszawszy dziwny œwist swym
przyg³uchym i zdecydowanie zanadto ow³osionym prawym
uchem, zasroma³ siê nieco, lecz nie by³o ju¿ dla niego
ratunku... Wszystkie wy¿ej wymienione elementy znalaz³y
sobie punkt docelowy w oku naszego bohatera, wbijaj¹c siê
z impetem w jego rogówkê, rozpryskuj¹c siê na powiece,
atakuj¹c woreczek ³zowy i przystrajaj¹c finezyjnie tereny
przyleg³e do narz¹du wzroku.
Konaj¹cy Mars zdo³a³ w agonii wyszeptaæ tylko “na
zdrowie”... Po chwili wyzion¹³ ducha.
Niezmiernie zmêczony swoim dokonaniem Mariusz opar³
siê o dorodn¹ sosnê, a po chwili spad³a mu na g³owê
dwustukilogramowa ¿elbetonowa p³yta.

Gotycki Podwieczorek
Spowity czarnym p³aszczem przedwczesnego mroku,
Ruszam w miasto, od niebios patrzaj¹c wyroku,
Co gwa³townym ciêciem padó³ ten bolesny
Móg³by skoñczyæ, prze³amaæ wnet zgonem
przedwczesnym.
Jednak milczy, posêpnym snem nad œwiatem drzemie
Opatrznoœæ, ja zaœ kroczê, dŸwigaj¹c swe brzemiê.
Zgiêty, przygarbiony, pod ciê¿arem trwogi
Ruchem pow³óczystym posuwam swe nogi,
Ogo³ocone z liœci nagie, martwe drzewa
Mijam, w czaszcze dziki wrzask wœciek³oœci
rozbrzmiewa.
Mroczne myœli kr¹¿¹ nad m¹ g³ow¹, podobne
Stadu kruków lub sêpów, szarpi¹cych nadobne
Nagie dziewicze cia³o - czystoœæ mojej duszy.
Dziœ nie znajdê ratunku, udam siê do g³uszy.
Kroczê z ostro¿noœci¹, pomny ka¿dego kroku
Ciê¿ko bowiem tak kroczyæ w bardzo mrocznym mroku.
Rêce me wyci¹gniête, przed siebie, dalece,
P³omieniem gniewu w sercu przed siebie se œwiecê.
Nie chcê ja wyl¹dowaæ w moczarze na twarzy,
Krwi kota dla otuchy wypiæ mi siê marzy.
Wilgoæ wokó³ mych glanów, spogl¹dam wysoce,
Wydaje mi siê bowiem, ¿e brodzê w posoce.
Odór niedawnej œmierci wwierca mi siê w nozdrza,
W tym smrodzie na serio pochorowaæ siê mo¿na.
Chcê ofiarê z mej duszy z³o¿yæ Szatynowi,
Jak to zwykli chcieæ bardzo szatyniœci nowi,
W krêgi bowiem diabelskie niedawno wst¹pi³em,
Kiedy w drodze na nieszpór m¹ drogê zgubi³em.
Przyj¹³ mnie z ramionami otwartymi szeroko,
Szatynista z tasakiem zbrukanym posok¹,
Da³ mi szatê niebiesk¹, czarne siê skoñczy³y,
I wnet kaza³ upuœciæ krwi nieco z mej ¿y³y,
Bym pe³noprawnym cz³onkiem sta³ siê tego Bractwa,
Upuœci³em, nie chc¹c tam odstawiaæ buractwa.
Mój gniew, wœciek³oœæ i nerwy daæ nie chc¹ spokoju,
Adrenalina w ¿y³ach zagrzewa do boju,
Chcê wyzwaæ œwiat ca³y na krwawy pojedynek,
A wszystko - bo dosta³em w szkole piêæ jedynek.
Fizyka, geografia, chemia i ³acina,
Ju¿ krew we mnie gotowaæ znowu siê zaczyna,
Gdy o tym pomyœlê. Ju¿ cierpnie na mnie skóra,
Zatrzymam siê na chwilê, wypijê krew szczura
(Go³êbi deficyt, a obowi¹zek wzywa Z krwi tylko Szatynowca nalewka prawdziwa!)
Tak szko³a sprawi³a, ¿e ja popad³em w nierz¹d,
I siê przyczyni³a do wyginiêcia zwierz¹t
Futerkowych.

Umieraj¹c, wyrzêzi³ tylko “na zdrowie”...
Krzywho
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OST A T NIA

ST R ONA

ST OPK A R EDA K CY J NA ;)
Redaktor Naczelna i Techniczna
Ma³a - Magdalena Paw³owska, 2b
Grafika
no te¿ ja

Wiosenne porz¹dki
Tsuli - Olga Czeranowska, 2b
Konewka:
Krzywho - Krzyœ Muciak, 2b

Sport w Czackim
Gaczyn - Radek Gaczyñski, 2c
Matura
Martos - Marta Maciejewska, 4b
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Wszystkich Pierwszaków, zainteresowanych zajêciem
mojego miejsca w przysz³ym roku, NADAL zapraszam pod
adres: orangerie@poczta.fm

