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CZADEK 1

OD NACZELNEJ

Tak jest, tak w³aœnie. Znalaz³am nastêpczynie. Wypatrzy³am je w t³umie. Bo s¹ niebanalne. Kreatywne.
Maj¹ œwietne pomys³y i tworz¹ razem zadziwiaj¹ce rzeczy. Oddajê im nasz¹ szkoln¹ Gazetê bez cienia
w¹tpliwoœci, ¿e bêd¹ j¹ robiæ dobrze. W tym miesi¹cu zosta³y poddane pewnej próbie i wywi¹za³y siê znakomicie,
tote¿ jestem spokojna. Drodzy Pañstwo, przedstawiam (ju¿ doœæ powszechnie znane) Matyldê i Rud¹ z 1a.
Ale, ale. Wróæmy do mnie, wszak to mój ostatni numer. I z tej okazji, ¿e ostatni, pozwoli³am sobie na dwie
rzeczy. Po pierwsze - ta ok³adka jest prezentem. :D Po drugie - znowu umieœci³am sport na pierwszych stronach.
Jest to forma podziêkowania dla Radka, na którego mog³am liczyæ zawsze i który nigdy mnie nie zawiód³, a
wszystkie artyku³y tworzy³ z pasj¹ i zapa³em godnymi prawdziwego dziennikarza. Mam nadziejê, ¿e kiedy to
przeczyta, wreszcie uwierzy w to, co mówiê, i poczuje siê doceniony ;)
Z Czadkiem na pocz¹tku tego roku by³o ciê¿ko. Moje koncepcje by³y zupe³nie inne ni¿ to, co planowa³ drugi
rednacz. Teksty siê spóŸnia³y, nie mia³ kto tego posk³adaæ, gorzej: nie mia³ kto pisaæ, same straszne historie.
Koniec œwiata nast¹pi³, kiedy drugi rednacz zrezygnowa³, a ja musia³am stworzyæ dwa numery w ci¹gu kilku
dni. I zrobi³am to, odt¹d samodzielnie dbaj¹c o wszystko: zbieranie tekstów, pagemakera, grafikê, korektê i
ca³¹ weso³¹ resztê. Jakoœ siê uda³o i wierzê, ¿e by³o warto. Dziewczynom ¿yczê, by mia³y mo¿liwoœæ tworzenia
tej Gazety w zgodnym i chêtnym do wspó³pracy zespole. I radzi³abym od razu stworzyæ sta³¹ redakcjê.
W tym numerze pe³en miszmasz: a¿ 3 wstêpniaki, wy¿ej wspomniany sport i chwilê po nim to, co zebra³y
nowe naczelne: opowiadanie fantastyczne; informacje o tym, co, gdzie i kiedy; lekko satyryczny k¹cik polityczny
o uroczym logo; impresjê literack¹ pod tytu³em „AGAPE w hipersomni” (mnie rozbroi³a); felieton o rozs¹dku i…
jeszcze z „mojej” dekady: ostatnia konewka, czyli comiesiêczna dawka humoru abstrakcyjnego Krzysztofa M.
Tak wiêc: odchodzê. Trzymam kciuki za now¹ Grupê Trzymaj¹c¹ W³adzê i oferujê pomoc w razie czego.
Dziêkujê ludziom, którzy ze mn¹ pracowali. Szczególnie tym pisz¹cym, chocia¿ jedna z grafik nadal wisi u
mnie na œcianie ;)
Powodzenia, dziewczêta.
Ma³a
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NOWA GTW, CZYLI... BÊDZIE GORZEJ.
Joey: What are we supposed to be seeing here?
Chandler: .....I don’t know, but… I think it’s about to attack
the Enterprise!!!
Ekhem. Ten numer ma byæ swojego rodzaju testem dla,
w³aœnie powstaj¹cej, nowej Grupy Trzymaj¹cej W³adzê.
Sprawdzianem jej pisarskich umiejêtnoœci.. czy te¿
WSZELAKICH umiejêtnoœci, na przyk³ad do produkowania
ciekawych [haha...] i poczytnych [hmm...] artyku³ów, nie zaœ
czytelniczej papki... manipulowania, rozci¹gania i naginania
czasoprzestrzeni, naciskiem na czas...
Sami wiêc doskonale wiecie, a jeœli nawet nie, to zaraz
siê DOWIECIE..., ¿e nie ma sensu zadawanie pytañ takich
jak (co nastêpuje):
„Czy siê uda?! Czy to bêdzie druzgoc¹cy sukces?! Czy
osi¹gniemy tak¹ sprzedawalnoœæ jak „Playboy” ?!”...
OdpowiedŸ brzmi: ALE¯ OCZYWIŒCIE, moi kochani. My
sami wprost emanujemy optymizmem i, niczym w
amerykañskich reality show i Bobie Budowniczym, wierzymy
g³êboko, ¿e „TAK! Damy radê”... W tym temacie polemika jest
ZGO£A absurdalna.
Oficjalnie obowi¹zki zwi¹zane z „Czadkiem” spadn¹ na
Tyldamê i mnie dopiero od kolejnego numeru, no, chyba ¿e
ten oka¿e siê kompletn¹ klap¹... choæ mamy nadziejê, ¿e nie
bêdzie a¿ tak Ÿle. Ale skoro za efekty tym razem odpowie
ktoœ inny [pozdrowienia dla Ma³ej!], wiêc.. napiszê o
czymkolwiek.
Zaœ Wy, moi drodzy, nie macie wyjœcia. Musicie to
przeczytaæ =]
Pozdrawiam,
Z ramienia GTW,
Ruda.
mój wstêpniaczku, mój malutki,
roœnij du¿y, okr¹glutki;
wstêpniak roœnie, ¿e a¿ strach,
przebra³ miarê, no i bach!
.........! Powsta³o to oto w³aœnie coœ takiego - wstêpniak
mój, czyli pani Nacz albo Elnej, w ka¿dym razie jednej z
dwuosobowego team’u, który... No, o tym ju¿ napisa³a Ruda,
b¹dŸ co b¹dŸ stajemy siê ³¿e-elit¹ Czadka, ale nawet u ³¿eelit”co dwie g³owy to nie jedna”, a “gdzie kucharek szeœæ, tam
nie ma co jeœæ”, dlatego wszem i wobec og³aszam nabór na
dziennnikarzy, felietonistów i wszelkich innych, co to litery
sk³adaæ umi¹ + jednego sponsora/kucharza, kogoœ, kto
organizowa³by jakieœ wsparcie dla ekipy Czadka w czasie jej
narad (tak, wiem, utopia, ale mo¿e wtedy ktokolwiek by
przyszed³, darmowa wy¿era przyci¹ga...). A tak bardziej serio,
to liczê na Wasz¹ wspania³omyœlnoœæ i zapraszam
wszystkich, którzy maj¹ coœ do powiedzenia/napisania. A
raczej zapraszamy.
elonmelon - Wasza tyldaMa
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O rany... od czego tu zacz¹æ... Pojêcia nie mam, a dobre
wejœcie to podstawa... No, czyli pierwsz¹ czêœæ ju¿ zawali³em.
Có¿, trudno, nie pozostaje nic innego, jak mieæ nadziejê, ¿e z
ka¿d¹ linijk¹ tekstu artyku³ bêdzie nabiera³ sensu. Póki co,
zacznê trywialnie, przyziemnie i zupe³nie bez polotu, tzn.
powiem, o czym bêdzie. Jak zwykle czeka nas co nieco o
sporcie, ale tym razem trochê inaczej. Bo ja tak siê produkujê
na ten temat, ale do tej pory nie odpowiedzia³em na istotne
pytanie, które byæ mo¿e (mam nadziejê, ¿e jednak tak...)
Czackiewiczów nurtuje. Pytanie brzmi: „A na co to komu?” –
jak¿e proste, a zarazem jak¿e z³o¿one. Dziœ, w tym piêknym
ciep³ym dniu, w którym maturzyœci koñcz¹ ostatnie egzaminy,
ja siedzê przy komputerze i zamierzam napisaæ to i owo o tym,
czy w ogóle sport jest nam do czegoœ potrzebny, co to za bzdura
i komu to przysz³o do g³owy, ¿eby siê jeszcze pociæ w
cywilizowanym œwiecie. Zatem wszyscy sceptycy wobec sportu,
w¹tpi¹cy w jego sens i przydatnoœæ, maj¹ teraz okazjê
skonfrontowaæ swoje przekonania ze mn¹, entuzjast¹. Po jak¿e
kiepskim wstêpie przechodzê do meritum, mo¿e bêdzie trochê
lepiej...

Jeœliby chcieæ powiedzieæ coœ o poziomie wysportowania
m³odzie¿y, to trzeba przyznaæ, ¿e ¿ycie nie obdarowuje nas
specjalnie optymistycznymi obrazami. Jak wyjdê na zewn¹trz
rozejrzeæ siê po podwórku, mam szansê zobaczyæ dzieci w
wieku przed- i wczesnoszkolnym. Te maluchy rozpiera taka
energia, ¿e nie usiedzia³yby nigdzie, wiêc biegaj¹, krzycz¹,
skacz¹, p³acz¹ (ci starsi nawet graj¹ w pi³kê) i wykonuj¹ inne
zajêcia mniej lub bardziej ruchowe. Sprawa jest jasna – musia³y
wyjœæ z domu, bo roznios³yby swoje mieszkania. Ale najstarsze
spoœród tych maluchów maj¹ dziesiêæ, mo¿e dwanaœcie lat. W
tym miejscu nasza podwórkowa drabinka wiekowa siê urywa.
Potem nagle d³ugo, d³ugo nic. Na podwórku mo¿na zobaczyæ
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jeszcze m³odzie¿ w naszym wieku, licealistów. Niektórzy
graj¹ w koszykówkê (boisko nie za dobre, ale lepszy rydz
ni¿ nic), inni je¿d¿¹ (raczej siedz¹) na rowerach. To niektórzy.
Ca³a masa m³odzie¿y natomiast kwitnie na wieszakach,
murkach, pod sklepami i klnie, œmieje siê, opcjonalnie przepija
swój wolny czas na wolnym powietrzu, a nie w domach, skoro
ju¿ jest ciep³o.
Krótko mówi¹c,
jeœli ktoœ miêdzy
trzecim
a
dwudziestym
rokiem
¿ycia
rozwija
siê
ruchowo, to tylko
n a j m ³ o d s i ,
przedszkolaki i
pierwsze klasy
podstawówki.
Resztê
sport
obchodzi
w
najlepszym
wypadku
ze
wzglêdu
na
kibicowanie, w
najgorszym wcale
nie
obchodzi.
D l a c z e g o ?
Wszystko przez
technologiê,
nieróbstwo
i
lenistwo, czyli trzy
rzeczy,
które
wzajemnie siê
przenikaj¹, z roku
na rok tworz¹c
coraz bardziej
zasiedzia³e spo³eczeñstwo.
Jakiœ czas temu ogl¹da³em program informacyjny, w
którym przedstawiono program na temat sportowej ruchliwoœci
dzieci i m³odzie¿y. Wed³ug tamtych badañ czterdzieœci
procent gimnazjalistów ma czasowe lub trwa³e zwolnienie z
zajêæ w-fu. Wynik zatrwa¿aj¹cy, prawie po³owa z nas nigdy
nie bêdzie umia³a odbiæ pi³ki, o takich akrobacjach jak przewrót
w przód nie wspominaj¹c... Tacy z nas inwalidzi? Nie – tacy
lenie. Gimnazjalistom zwyczajnie siê nie chce. Oni koñcz¹
szko³ê, lec¹ jak najszybciej do domu, pod³¹czaj¹ siê do sieci
i zaczynaj¹ swój ciê¿ki dzieñ: surfing w internecie, czat, gry
online, potem jakiœ „single player”, jeszcze ze dwa filmy do
obejrzenia, trzy seriale i wieczorem s¹ tak skatowani, ¿e
dostaj¹ omdlenia palców i naderwañ œciêgien nadgarstków.
Têtno wali jak szalone, bo ten ktoœ, kto podpisuje siê
„Kasia15”, nie unika trudnych pytañ, a w grze za ka¿dym
rogiem mo¿e czaiæ siê wróg, który za³aduje w nas seriê z
Browninga i starcimy cenne punkty. Krótko mówi¹c, ¿ycie
gimnazjalisty to ¿ycie na pe³nych obrotach. Szkoda tylko,
¿e przez osiem godzin nie rusza siê sprzed monitora. Ale
có¿, w tak napiêtym grafiku nie ma czasu na takie bzdury
jak sport. Co oni trac¹? Ju¿ mówiê.
Korzyœci z uprawiania sportu jest tyle, ¿e mo¿na o tym
napisaæ pracê magistersk¹. Ograniczê siê do najwa¿niejszych

i przedstawiê je skrótowo, ¿ebyœcie mogli wczeœniej
wyskoczyæ na rower.
Po pierwsze: rozwój fizyczny. Dosyæ banalne na pierwszy
rzut oka, wcale nie tak proste w rzeczywistoœci. Rozwój
fizyczny sprawia, ¿e jesteœmy sprawni, czyli zrêczni, szybcy,
wytrzymali i silni (fani RPG wiedz¹, ile znacz¹ te cechy...).
W ¿yciu niektóre z tych cech
mog¹ siê przydaæ w ró¿nych
sytuacjach, takich jak noszenie
krzese³ na 130-lecie Szko³y.
Zrêcznoœæ i szybkoœæ mo¿e
nam pomóc w niezabiciu siê
przy potkniêciu na nierównym
chodniku, wiêc w polskich
warunkach te¿ uwa¿am je za
cechy niezwykle potrzebne.
W zdrowym ciele zdrowy
duch... mówi siê. I to prawda.
Ludzie wysportowani s¹
pewniejsi siebie, zachowuj¹
wiêksz¹
równowagê
emcjonaln¹, bo umiej¹
roz³adowaæ stres w jakiœ
rozs¹dny (mo¿e nawet
produktywny?) sposób. Rozwój
cia³a to rozwój g³owy tak¿e, nie
ma co ukrywaæ. A o tym siê
czêsto zapomina. Sport w
ogromny i ogromnie korzystny
sposób wp³ywa na osobowoœæ.
No w³aœnie, nie macie
wra¿enia, ¿e sportowcy (co
rozumiem
jako:
ludzie
zawodowo uprawiaj¹cy sport
przez czas d³u¿szy ni¿ pó³
roku) s¹ jednak trochê inni?
Pewnie generalizujê, nie ma co mówiæ, ¿e to obejmuje
wszystkich, ale jednak pewne ró¿nice chyba da siê
zauwa¿yæ.
Po pierwsze: sportowcy umiej¹ d¹¿yæ do celu. Bo sport
polega na stawianiu sobie wyzwañ i realizowaniu ich. Jeœli
sportowiec chce osi¹gn¹æ sukces, musi umieæ realizowaæ
cele, czyli byæ konsekwentnym, upartym, nie zniechêcaæ
siê ani nie poddawaæ, byæ odpornym na pora¿ki, umieæ siê
po nich podnosiæ, motywowaæ wci¹¿ na nowo, dyscyplinowaæ
sam siebie. Wszystko to zawodowcy jakiejkolwiek dyscypliny
musz¹ opanowaæ, bo inaczej nic z nich nie bêdzie. Bo ich
sport to nie tylko zawody cztery razy do roku. To mordercze
treningi codziennie lub czêœciej (na zgrupowaniach kadry
narodowej czy wojewódzkiej treningi odbywaj¹ siê trzy –cztery
razy w ci¹gu dnia) na du¿ych obci¹¿eniach. Do listy
niezbêdnych cech warto wiêc dopisaæ wytrzyma³oœæ
psychiczn¹. Nie bêdê t³umaczy³, do czego w ¿yciu poza
sportem przydaj¹ siê te wszystkie cechy, bo... eh... pewnie
sami siê dowiecie. Oczywiœcie, nie mówiê, ¿e jak ktoœ nie
æwiczy, to ju¿ tego wszystkiego nie ma. Ale poprzez sport
si³ê swojego charakteru mo¿na dosyæ szybko zbudowaæ bez
koniecznoœci zasuwania do psychologów (czy innych
szamanów od g³owy) z powodu depresji, braku motywacji
czy innych schorzeñ doœæ powszechnych, na które poprzez
sport mo¿na siê bardzo skutecznie zaszczepiæ.
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Odpornoœæ na stres i koncentracja. To dwie rzeczy, które
ja osobiœcie zawdziêczam uprawianiu sportu. Jedno i drugie
przydaje siê w szkole, na sprawdzianach, pod tablic¹.
Wychodz¹c do walki, musia³em byæ na niej zupe³nie
skoncentrowany i musia³em iœæ, wierz¹c w zwyciêstwo. To
samo trzeba zrobiæ na klasówkach i egzaminach.
Rozkojarzenie albo niewiara w swoje mo¿liwoœci i sukces to
chyba najczêstsze przyczyny niezaliczenia tematu (nie licz¹c
braku wiedzy, oczywiœcie...).
Kolejna recz, która wydaje mi siê charakterystyczna dla
sportowców, to umiejêtnoœæ ¿ycia w stadzie. Przy sportach
zespo³owych to jasna sprawa, trzeba umieæ stanowiæ dru¿ynê,
jeœli ma ona odnieœæ sukces. Ale w sportach indywidualnych
chyba nie jest inaczej. Mimo wszystko æwiczy siê w grupach
po kilka, kilkanaœcie osób; to daje poczucie przynale¿noœci
i jednoœci. ¯yciowe przyk³ady pokazuj¹ mi, ¿e to sportowców
czêœciej staæ na solidarnoœæ, poœwiêcenie czy inn¹ formê
altruizmu, ni¿ osoby nieuprawiaj¹ce sportu. Wydaje mi siê,
¿e sportowcy umiejêtnoœæ pracy w grupie zaliczyli na d³ugo
wczeœniej, zanim wprowadzi³o to Ministerstwo Edukacji.
Sport to pasja. Tu siê chyba nie ma co sprzeczaæ, ludzie
z pasj¹ zawsze s¹ po prostu ciekawsi ni¿ ludzie bez niej.
Zawsze jest wtedy coœ, o czym mo¿na z nimi porozmawiaæ,
wymieniæ pogl¹dy lub kszta³towaæ w³asne. Sportowiec wiêc
ma coœ do zaoferowania towarzystwu, mo¿e zaprezentowaæ
siê w jakiœ sposób. Przydaje siê choæby po to, ¿eby mieæ co
wpisaæ w rubryce na gronie (jeœli ktoœ ma takie ¿yczenie),
zamiast wklejaæ teksty mniej lub bardziej znanych piosenek.
Poniewa¿ uczyli mnie, ¿e wstêp i zakoñczenie musz¹
do siebie w miarê pasowaæ, ¿eby zamkn¹æ kompozycjê,
postaram siê zakoñczyæ w podobnym stylu, czyli, jak na
zakoñczenie przysta³o, podsumowaniem. Sport to œwietna
sprawa. Cz³owiek rozwija siê nie tylko fizycznie, ale te¿ (co
zaskakuj¹ce?) duchowo. Nabywa jakichœ umiejêtnoœci, bez
których mo¿e byæ mu w ¿yciu o wiele trudniej, ¿eby nie
powiedzieæ, ¿e mo¿e sobie nie poradziæ. Sportowiec jest
cz³owiekiem wartoœciowym i ciekawym (choæby dlatego, ¿e
poœwiêca siê uprawianiu sportu, który wyniszcza, a materialne
zyski daje tak procentowo minimalnej iloœci osób, ¿e mo¿na
je pomin¹æ spokojnie), przewa¿nie otwartym. Jasne, ¿e
generalizujê, a ta ca³a agitacja to moje przemyœlenia, wiêc
mo¿e byæ nic niewarta. Ale przecie¿ w ka¿dej bajce jest
trochê prawdy. To mo¿e i w mojej jest... Myœlê, ¿e jest. ¯e
sport to nie tylko niepotrzebna zabawa, która odsuwa ludzi
od nauki i przez któr¹ siê nic nie osi¹ga. Przeciwnie, przez
sport mo¿na wiele uzyskaæ, nie uzyskuj¹c znacz¹cych
sukcesów. Nie³atwo jest zostaæ mistrzem. Ale czasem nie
chodzi o to, ¿eby wygraæ, czasem wystarczy, ¿e podejmie
siê walkê. Z niej zawsze mo¿emy zyskaæ coœ, co sprawi, ¿e
bêdziemy choæ trochê lepsi. Sport pomaga stawaæ siê
lepszym, a to chyba najwa¿niejszy argument, przemawiaj¹cy
za tym, ¿eby jednak coœ uprawiaæ.

Gaczyn
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Do komnaty naczelnika Yriela Drannacha powoli wpe³za³
mrok. Niewielkie, okratowane okno nawet w po³udnie nie
pozwala³o œwiat³u wedrzeæ siê w g³¹b pokoju, tote¿ gdy s³oñce
chyli³o siê ku zachodowi, w gabinecie bardzo szybko zalega³y
ca³kowite ciemnoœci. Sam lokator w³aœnie z niezadowoleniem
zauwa¿y³ ten fakt i powoli podniós³ siê z dziwnego,
strzelistego fotela, stoj¹cego przy czarnym biurku, by zapaliæ
œwiece. Kolejne œwieczniki odgarnia³y cienie na boki falami
niepewnego, chybotliwego œwiat³a, ukazuj¹c œciany pokoju,
ozdobionego w szczególny sposób. Wisia³y w nim przeró¿ne
trofea, od sztandarów przeklêtych elfów Ulthuanu, poprzez
skóry jaszczuroludzi z po³udnia, a¿ po pami¹tki z pó³nocnych
rubie¿y, wœród których nie zabrak³o najcenniejszej – g³owy
smoczego ogra. Za ka¿dym razem, kiedy Drannach patrzy³
na sw¹ kolekcjê, mimowolnie uœmiecha³ siê sam do siebie,
wspominaj¹c dawne czasy. Jego wzrok zawsze koñczy³
podró¿ na przedmiocie, zajmuj¹cym miejsce honorowe –
jednym z egzemplarzy unikalnej Karmazynowej Œmierci,
magicznej halabardy zabranej jeszcze z Naggarond. Ju¿ tyle
razy uratowa³a mi ¿ycie. – pomyœla³. Mimowolnie spojrza³
jeszcze raz na szpetn¹ „twarz” ogra i zaœmia³ siê ponuro na
myœl o tym, co sta³oby siê, gdyby napotka³ go wtedy, dzier¿¹c
zwyk³¹ broñ.
Chwilê zadumy przerwa³ mu okrzyk radoœci, który
brutalnie wdar³ siê przez malutkie okno do komnaty. Drannach
wyjrza³ obojêtnie na zewn¹trz. Dostrzeg³ dziwaczn¹ sytuacjê:
kilkunastu stra¿ników sta³o na murach przy baliœcie; jeden
zdejmowa³ opaskê z oczu, inny ³adowa³ do machiny ogromny
pocisk, kolejny wrêcza³ uradowanemu kumplowi garœæ monet.
Ca³a reszta, wyraŸnie niezadowolona, siêga³a do kieszeni
po pieni¹dze. Poni¿ej, w obrêbie murów zamku, wœród t³umu
wiêŸniów zdecydowanie wyró¿nia³ siê jeden, przybity wielkim
be³tem do ziemi. Absurdalna scena bynajmniej nie zaskoczy³a
Drannacha. Jego stra¿ wiêzienna wci¹¿ szuka³a nowych
rozrywek, a „traf robola” by³a ostatnio jedn¹ z
najpopularniejszych gier. Polega³a tym, ¿e jeden z
wartowników z zas³oniêtymi oczyma wystrzeliwywa³ pocisk
z balisty w stronê niewolników, podczas gdy reszta obstawia³a,
który z nich zostanie trafiony. Naczelnik po raz kolejny tego
wieczoru uœmiechn¹³ siê pod nosem, po czym wróci³ do
niedawno przerwanej pracy. Jeszcze dziœ musia³ dokoñczyæ
kwartalny raport, który nastêpnego dnia powinien siê znaleŸæ
w drodze do Har Ganeth.
Zasiad³ przy biurku i chwyci³ eleganckie pióro mrocznego
pegaza, gdy nagle zabrzmia³a ko³atka przytwierdzona do
ciê¿kich, zdobionych drzwi. Drannach westchn¹³, od³o¿y³
pióro i ostro wyda³ komendê -Wejœæ! Wrota uchyli³y siê same,
po czym do pokoju wmaszerowa³ wyprostowny elf w pe³nej
zbroi. W d³oni trzyma³ plik pergaminów. Zatrzyma³ siê metr
przed biurkiem i zasalutowa³.
- Chcia³bym z³o¿yæ meldunek, Sir!
- Nie dziwi mnie to, Uraithen. Czeka³em na ciebie. –
Naczelnik zmierzy³ wzrokiem przybysza. ¯o³nierz niewiele
ponad sto lat, ale ju¿ widaæ by³o po nim dostojne maniery,
jakie wyniós³ ze swego domu. Nale¿a³ w koñcu do jednej z
najbardziej szanowanych rodzin Naggarond, nic wiêc
dziwnego, ¿e otrzyma³ staranne wychowanie. Z jego
zachowania trudno by³o odczytaæ jakiekolwiek emocje. Ale

OPOW IA D A NIE
Drannach mia³ doœwiadczenie i wiedzia³, ¿e nawet najl¿ejszy
ruch miêœni twarzy mo¿e zdradziæ intencje rozmówcy. Tak
sta³o siê i tym razem. Krótkie, niemal niezauwa¿alne drgniêcia
prawej powieki mówi³y: musimy porozmawiaæ. – Spocznij –
rzuci³ niedbale Yriel i pozwoli³ rozpocz¹æ raport.
Uraithen zwiêŸle i oficjalnym tonem relacjonowa³ bilans
finansowy ostatniego miesi¹ca mijaj¹cego kwarta³u, ale jego
zwierzchnik nawet nie stara³ siê udawaæ, ¿e s³ucha. Sam
obowi¹zek ustnego przekazywania raportu by³ tylko strat¹
czasu; wszystkie potrzebne informacje tkwi³y zapisane na
pergaminach w rêku oficera. Nakaz ten móg³ co najwy¿ej
zirytowaæ sprawozdawcê, zmuszonego do bezcelowej
recytacji d³ugich linijek liczb i dat. Drannach dobrze o tym
wiedzia³. Sam go przecie¿ wprowadzi³. By³a to jedna z metod
sprawdzania pos³uszeñstwa. Dla osi¹gniêcia lepszego efektu
ostentacyjnie ziewa³, bawi³ siê ma³ymi przedmiotami i gapi³
w sufit. Mimo to jego pierwszy oficer nie przejawia³ oznak
znu¿enia czy z³oœci. Przez ponad 15 minut z zimnym
zaanga¿owaniem sk³ada³ bezcelowy meldunek.
- To ju¿ wszystko, Sir.
- Heheh, dwóch za jednym razem – odpowiedzia³
Drannach, teraz dla odmiany zapatrzony w wydarzenia za
oknem – coœ mówi³eœ? – spojrza³ drwi¹co na podw³adnego.
Tym razem nerwy Uraithena nie wytrzyma³y presji i
wyraŸnie przygryz³ doln¹ wargê. Prze³o¿ony uœmiechn¹³ siê
triumfalnie.
- Wiêc?
- Skoñczy³em meldunek. Tu s¹ dokumenty, o które pan
prosi³. – powiedzia³, mimo wszystko opanowanym g³osem,
wyci¹gaj¹c rêkê z przeczytanym moment wczeœniej
pergaminem.
- Po³ó¿ na biurku. Ja muszê wróciæ do pracy - rzek³,
siêgaj¹c po pióro. Wiêc je¿eli to ju¿ wszystko... – wskaza³
d³oni¹ w stronê drzwi, które momentalnie siê otworzy³y.
- Sir?
- Tak? – zapyta³ Drannach z udawanym zdziwieniem,
chocia¿ w rzeczywistoœci tylko na ten moment czeka³. Od
pocz¹tku wiedzia³, ¿e jego pierwszy oficer chce powiedzieæ
o czymœ wiêcej, ni¿ tylko o liczbie sprzedanych w bie¿¹cym
miesi¹cu niewolników. Uraithen prze³kn¹³ œlinê i zacz¹³ mówiæ.
- Zastanawiam siê, Sir, czy nie powinniœmy im tego
zabroniæ? – spyta³, wskazuj¹c lekkim ruchem g³owy w stronê
okienka.
Prze³o¿ony odczu³ wyraŸny zawód. Oczekiwa³ powa¿nej
rozmowy, a tymczasem jego podw³adny zjawi³ siê z nic
nieznacz¹c¹ b³ahostk¹.
- Nie widzê takiej potrzeby – odpar³ lodowatym tonem. –
Chyba ¿e jest ci ¿al tego barbarzyñskiego œcierwa?
Na zewn¹trz niewolnicy i stra¿ wstrzymali oddechy, w
pe³nym napiêcia oczekiwaniu na kolejny strza³. W pokoju
równie¿ zaleg³a ca³kowita cisza. ¯o³nierz i jego dowódca
skrzy¿owali spojrzenia.
- Nie. – Jedno s³owo Uraithena uderzy³o z niezwyk³¹ si³¹,
dok³adnie w momencie, gdy zadŸwiêcza³a ciêciwa balisty.
Chwilê póŸniej rozleg³ siê rozradowany krzyk zwyciêzcy i
jeszcze g³oœniejszy jêk zawodu przegranych. – Uwa¿am
tylko, ¿e zbyt du¿o tracimy na tej eee... rozrywce. Wczoraj

mieliœmy œwie¿¹ dostawê orków i ju¿ trzech z nich nie ¿yje.
A wie pan, jakim s¹ rzadkim i cennym towarem, Sir.
Drannach wzruszy³ ramionami. Wiedzia³, jakie pobudki
kierowa³y Uraithenem, gdy stan¹³ z proœb¹ przed jego
obliczem. Uraithen by³ m³odym, ambitnym szlachcicem,
pe³nym m³odzieñczego entuzjazmu. Uraithenowi nie
brakowa³o ani inteligencji, ani umiejêtnoœci, by ju¿ teraz zostaæ
dowódc¹ niewielkiego kontyngentu bojowego. Tak wiêc,
Uraithen œwietnie rokowa³ na przysz³oœæ, a tymczasem tkwi³
w jedynej fortecy w ca³ym Naggaroth, w której ogieñ maszyn
wojennych czêœciej skierowany by³ w obrêb murów zamku,
ni¿ na zewn¹trz.
- Musisz siê jeszcze wiele nauczyæ. – Naczelnik zmierzy³
spokojnym wzrokiem oficera – Potraktuj tych orków jako cenê,
któr¹ p³acimy za wysokie morale naszych ludzi. Dobry
dowódca musi umieæ dbaæ o samopoczucie swoich ¿o³nierzy.
Nawet kosztem pewnych wyrzeczeñ. Musisz o tym pamiêtaæ,
jeœli zamierzasz kiedyœ staæ siê kimœ.
Uraithen opuœci³ wzrok.
- Zrozumia³em, Sir. Przepraszam za k³opot.
- Nic siê nie sta³o. Mo¿esz odejœæ.
Drannach z bladym uœmiechem obserwowa³, jak osoba
przed nim salutuje, po czym znika za ciê¿k¹ framug¹ drzwi.
Kolejny gest rêki sprawi³, ¿e wrota zamknê³y siê z g³uchym
trzaskiem. Naczelnik ws³ucha³ siê w odg³os kroków na
spiralnych schodach przed gabinetem.
Jest m³ody i ambitny. – myœla³ – Inteligentny, no i
pochodzi z dobrego domu.
Czyli musi znikn¹æ.
Tych cech nie mo¿na tolerowaæ u podw³adnych. W ci¹gu
miesi¹ca bêdzie ju¿ w drodze do pó³nocnych stra¿nic. Bo
jeœli tak dalej pójdzie, stanie siê zagro¿eniem...
Drannach rozwin¹³ arkusz pergaminu i podniós³ pióro. Z
zewn¹trz wci¹¿ dochodzi³y odg³osy radosnej rzezi. Naczelnik
zamyœli³ siê przez chwilê, po czym zacz¹³ pisaæ.
Janek
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Miesi¹c Fotografii w Krakowie
4 – 31 maja 2007
Miesi¹c Fotografii to jeden z czo³owych europejskich
festiwali fotografii, wydarzenie kulturalne o du¿ej skali i wysokiej
randze artystycznej. Ka¿dego roku na program festiwalu sk³ada
siê blisko 50 prezentacji indywidualnych i zbiorowych. Ich
wa¿nym uzupe³nieniem s¹ liczne imprezy towarzysz¹ce: pokazy
slajdów, projekcje filmów dokumentalnych...

XI Festiwal Nauki – Warszawa 2007
21 - 30 IX
Noc Badaczy 2007: 28 IX
Baaardzo ciekawe zajêcia o tematyce naukowej np. Czy
dzieci mog¹ mieæ zawa³ serca? Preparujemy mumiê. Dro¿d¿e
nie tylko do ciasta. Wywiady, degustacje ☺ , zdjêcia, badania
wêchowe. Psycholog prawdê ci powie http://festiwal.icm.edu.pl/
2007/
Wystawa malarstwa
Sekcji Malarstwa Uniwersytetu III Wieku
Miejsce: Bielañski Oœrodek Kultury, ul. Goldoniego 1
Od: 2007-06-01, godz. 18:00 do: 2007-06-29, godz.20:00
Cena: wstêp wolny
Informacje dodatkowe:
Zapraszamy na wystawê Sekcji Malarstwa Towarzystwa
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie.
Opiekunem sekcji jest plastyk i instruktor dzia³añ edukacyjnych
w zakresie plastyki - Wies³awa £obos.

Festiwalu Warszawskiego Skrzy¿owanie Kultur
8 – 15 wrzeœnia 2007
Muzyka œwiata; warsztaty muzyczne, teatr, film
www.festival.warszawa.pl/?p=start
25 maja - premiera Piratów z Karaibów!
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Wis³awa Szymborska - Utopia
Wyspa na której wszystko siê wyjaœnia.
Tu mo¿na stan¹æ na gruncie dowodów.
Nie ma dróg innych oprócz drogi dojœcia.
Krzaki a¿ uginaj¹ siê od odpowiedzi.
Roœnie tu drzewo S³usznego Domys³u
o rozwik³anych wiecznie ga³êziach.
Olœniewaj¹co proste drzewo Zrozumienia
przy Ÿródle, co siê zwie Ach Wiêc To Tak.
Im dalej w las, tym szerzej siê otwiera
Dolina Oczywistoœci.
Jeœli jakieœ zw¹tpienie, to wiatr je rozwiewa.
Echo bez wywo³ania g³os zabiera
i wyjaœnia ochoczo tajemnice œwiatów.
W prawo jaskinia, w której le¿y sens.
W lewo jezioro G³êbokiego Przekonania.
Z dna odrywa siê prawda i lekko na wierzch wyp³ywa.
Góruje nad dolin¹ Pewnoœæ Niewzruszona.
Ze szczytu jej roztacza siê Istota Rzeczy.
Mimo powabów wyspa jest bezludna,
a widoczne po brzegach drobne œlady stóp
bez wyj¹tku zwrócone s¹ w kierunku morza.
Jak gdyby tylko odchodzono st¹d
i bezpowrotnie zanurzano siê w topieli.
W ¿yciu nie do pojêcia.
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AGAPE w hipersomni
- Paszo³ won za Ural – warknê³a do siebie pulchna matka
Polka o miêkko zarysowanych koœciach policzkowych i
œmia³ym, bezczelnym wrêcz spojrzeniu.
Tym razem skrada³a siê po korytarzu na palcach, z
papierow¹ torebk¹ ziarenek kukurydzy i dzbankiem
rozgrzanego niemal do temperatury wrzenia wody oleju
kujawskiego. Szczerz¹ca siê do siebie w³aœcicielka
niepe³nosprawnego uk³adu nerwowego pokonywa³a kolejne
odcinki trasy kuchnia-sypialnia z zawrotn¹ prêdkoœci¹. Zanim
doczo³ga³a siê do ³ó¿ka, bezwiednie podœpiewuj¹c intro z
„Na Wspólnej” i dygocz¹c ze zdenerwowania, musia³o up³yn¹æ
parê minut. W pokoju panowa³a wzglêdna ciemnoœæ, jedynie
blade œwiat³o dociera³o tu i ówdzie
przez firanki. Aby dotrzeæ do celu,
musia³a jednak poskromiæ w³asn¹
ambicjê i od³o¿yæ gor¹cy dzbanek.
Po rozeznaniu siê w terenie
chwyci³a pojemnik z ciecz¹ z
powrotem. Gdy wreszcie znalaz³a
siê nad ³ó¿kiem, w którym
spoczywa³ jej mê¿czyzna, jej oczy
zap³onê³y gwa³town¹ ¿¹dz¹.
Uœmiechnê³a siê pó³gêbkiem,
eksponuj¹c swój rasowy,
nieszczery s³owiañski uœmiech. Bezbronny m¹¿ oddycha³
równo, spokojnie, odruchowo nabieraj¹c powietrza w p³uca
ustami. Postawi³a niekonwencjonalne narzêdzia zbrodni obok
na pod³odze, zdjê³a rêkawicê i delikatnie odsunê³a
przylegaj¹c¹ do policzka d³oñ. Zaciera³a teraz rêce, z trudem
powstrzymuj¹c ogarniaj¹ce j¹ b³ogie pragnienie œmiechu.
Bezszelestnie otworzy³a opakowanie z kukurydz¹ i, znowu
za³o¿ywszy tê czerwon¹ rêkawicê, wysypa³a kilkanaœcie
ziarenek do zapraszaj¹co rozdziawionej jamy ustnej
kochanka. Nawet siê nie poruszy³.
Skontrolowa³a w³aœciwoœci przytarganego oleju – wci¹¿
zdatny do u¿ytku. Z pierwszego t³oczenia. Podbieg³a do
stolika po aparat. Wzruszywszy ramionami, ustawi³a go na
tryb nocny i schowa³a do kieszeni fartucha. Podobno poziom
neuroprzekaŸników powoli wraca³ do równowagi. Ach, ostatni
raz pochyla³a siê nad mi³oœci¹ swojego ¿ycia, czule
przeœwietlaj¹c jego marzenia senne. „Pilot jest mój, despoto!”
– wycedzi³a przez zêby, po czym ze stoickim spokojem
przechyli³a dzbanek oleju i wla³a mu zawartoœæ prosto do
gard³a. O¿eszjacidam! Nie pyskowa³. Fala uderzeniowa
chwilowej mieszaniny wœciek³ego bólu i przera¿enia rozesz³a
siê po ca³ym Amsterdamie z prêdkoœci¹ ponaddŸwiêkow¹.
Wrzask usta³ jednak zaledwie parê sekund potem. Nieludzko
wyba³uszone, przekrwione oczy zdradza³y okropnoœæ
ostatniej minuty ¿ycia. Popcorn zacz¹³ strzelaæ w powietrze
dopiero po minucie, a policzki…
Obudzi³a siê zlana potem, w zamkniêtym na klucz pokoju.
Cholerna faza REM.
¯e systematyczne za¿ywanie pochodnych
benzodiazepiny prowadzi do silnych uzale¿nieñ, wiedzia³a
od dziecka.
Kaja
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FELIETON ?
Bêdzie o rozs¹dku. Synonimy do tego terminu, które
podpowiada mi prymitywny i nie myœl¹cy program, którym
jest tezaurus, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: m¹droœæ, sens,
logika, rozum... umiar? Wikipedia g³osi, ¿e jest to “termin
okreœlaj¹cy sk³onnoœæ cz³owieka do podejmowania decyzji
odpowiednio do zaistnia³ych okolicznoœci”. Zdrowy rozs¹dek
to tak¿e zbiór uprzedzeñ nabytych do osiemnastego roku
¿ycia; tak twierdzi³ nawet Albert Einstein (!).
Oczywiœcie, nie w¹tpiê, ¿e ten szanowny i, nie
wypominaj¹c, genialny fizyk mia³by jakiekolwiek problemy z
napisaniem maturalnych zadañ z przedmiotów œcis³ych,
chocia¿by z matematyki... ALE, mimo wszystko, muszê
wspomnieæ o tym, ¿e jak dowiedzia³am siê z anonimowego
Ÿród³a, “rozs¹dek nie kierowa³ twórcami matur w tym roku!”
Zapytany o przyczyny takiego zdania, tajemny informator
koronny odpowiedzia³, ¿e g³ównym tego powodem jest fakt,
¿e na matury z czêœci przedmiotów by³o dwa razy za du¿o,
a z innych za ma³o czasu. Dodam tylko, ¿e paradoks jest
znacz¹cy tym bardziej, i¿ na napisanie wszystkich
przedmiotów czas by³ ten sam, ale, jak wiadomo, w
rzeczywistym œwiecie nic nie jest takie ³atwe ani liniowe, jak
siê wydaje i jak byæ powinno :P Otó¿, tegoroczni chêtni na
AM s¹ zdecydowanie bardziej zadowoleni ni¿ pretendenci
na PW, gdy¿ poziom trudnoœci przedmiotów takich jak biologia
i chemia srogo siê ró¿ni³ od poziomu matematyki, s³owem..
œmiesznie prosty. Zaznaczam, ¿e s¹ to prywatne opinie,
czysto subiektywne; w razie odmiennej opinii proszê o..
zachowanie zimnej krwi i rozs¹dku.
Niestety, nie wiem, jak przedstawia siê sprawa z
przedmiotami humanistycznymi, gdy¿ zdania by³y mocno
podzielone, lecz dodam, ¿e ja sama liczê na cykliczn¹
powtarzalnoœæ, jak¹ czêsto zauwa¿a siê w przypadku matur.
Mianowicie po cichu liczê, ¿e za rok role siê odwróc¹ i tym
razem p³akaæ bêd¹ potencjalni studenci medycyny... A to
dlatego, ¿e ja sama zdawaæ bêdê dopiero za dwa lata, a
wrodzona przewrotnoœæ i spryt podpowiadaj¹, ¿e hipotetycznie
znowu kolej na rozpaczanie przypadnie kandydatom na
Polibudê, gdzie z ca³¹ pewnoœci¹ mnie nie zobaczycie...
chyba ¿e utracê swój zdrowy rozs¹dek.
Wracaj¹c do pocz¹tku, zacytujê Voltaire’a: “Zdrowy
rozs¹dek jest czymœ poœrednim miêdzy inteligencj¹ a
g³upot¹.” Tylko dwie osoby wiedz¹, co autor mia³ na myœli,
mówi¹c to zdanie. Pierwsz¹ jest on sam. Drug¹ ja. Ale nie
bêdê wyjaœniaæ, mi³ej zabawy.
Ruda.

K ONEW K A !

KONEWKA,
humor abstrakcyjny.

Barszcz.
HA! Wybiórczo spogl¹daj¹c na kiœæ pierwszorzêdnych
bananów z Mozambiku, witam po raz kolejny w rêcznie
malowanym œwiecie krzywoprzysiê¿nych kandelabrów o
przetr¹conych motykach, elokwentnych buków i giêtkich
leszczyn, wysokoprocentowych kredytów hipotecznych i
grekojêzycznych ka³amarzy o nieokreœlonej orientacji
atramentalnej! W tym miejscu ka¿dy rozrywkowy kawa³ek
pieczeni wieprzowej z zesz³ego tygodnia poczuje siê jak u
siebie miêdzy zêbami! Rozœwietlone tryliardami po³yskuj¹cych
³ysin, zaciszne kawiarenki ugoszcz¹ Was z niek³aman¹
wzgard¹ rozs¹dn¹ iloœci¹ zgni³ych pomidorów, pieczo³owicie
umieszczanych na Waszych elewacjach i niedzielnej odzie¿y.
Uliczne latarnie wygl¹daj¹ tu jak nigdzie indziej, bo zza wêg³a,
a emisja spalin przez pojazdy silnikowe, poruszaj¹ce siê po
tutejszych pieszych, jest wprost fenomenalna!
Prawdziwe ¿ycie rozpoczyna siê dopiero po godzinie 7:30
rano, wiêc mo¿ecie byæ pewni wieczoru pe³nego wra¿eñ!
Kuglarze, akrobaci, dentyœci, pi³karze, ma³¿e i wyrostki
robaczkowe rodowitych Spartiatów rozbawi¹ Was do ³ez, gdy
znajdziecie siê zbyt blisko, ¿eby siê obroniæ. Przystêpne dla
ka¿dego paso¿yta ceny pami¹tek i znaczków pocztowych
sprawi¹, ¿e równie¿ Wasze rodziny i znajomi bêd¹ mogli
cieszyæ siê szalej¹cymi tu bezkarnie chorobami zakaŸnymi!
Pragniemy przypomnieæ, ¿e surowo zabronione jest tu
poruszanie tematów zwi¹zanych z konfliktami religijnymi i
sposobami pielêgnacji paznokci. W imieniu naszego biura
podró¿y dziêkujê za wyrozumia³oœæ i wci¹¿ nap³ywaj¹ce do
nas paczki z zegarkami i mnóstwem kolorowych kabelków.
Na pewno siê nie zmarnuj¹!
Hieronim Zêbina,
dyr. do spraw b³ahych i obs³ugi cholernych petentów
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OST A T NIA

ST R ONA ...?

Piesek ten ostatnim razem wywo³a³ wœród niektórych z Pañstwa tyle radoœci, ¿e postanowi³am go tu zostawiæ.
Niech le¿y.
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