
1NUMER 3   |   5 GRUDNIA  2020



2 FESTIWAL WSPOMNIEŃ

Jakub
Czerski

Alicja
Pyl

Jakub
Czerski

Tolly
Kulczycki

Ewa
Pszczoła

Klaudia
Ruszkiewicz

Sonia
Jezierska

Tolly
Kulczycki

Jędrzej
Nowicki

Jakub
Maliszewski

Zuzanna
Tymczenko

Mikołaj
Kuczmarski

Gaweł
Trojanowski

Obsada

Redaktorzy

Strona

Grafika i skład Gazety

Szef

Wstępniak
Co dał nam Festiwal Wspomnień?
Co mówią widzowie?
X Festiwal Teatralny od kuchni

Betony

3
4
6
7
11

Spis treści

Wiceszefostwo

Kasia
Giżewska

Martyna
Mazurkiewicz

Łucja
Rzezak

Zosia
Piątkowska

Igor
Bareja

Krzysiek
Chorzempa

Kazek
Ciaś

Igor
Nowik

Maciek
Bogusławski

Hubert
Kaczyński

Asia
Michałowska

Julia
Zapała

Janek
Owsiak

Zofia
Jackowska

Fotografia

Julianna
Fabijaniak

Lena
Skąpska

Maks
Tomasiak

Marta
Brodziak

Marta
Szymańska

Piotr
Kołakowski



3NUMER 3   |   5 GRUDNIA  2020

Pierwszy dzień FT- ja

Drugi dzień FT - ja

Trzeci dzień...

Normalnie pisałbym tego wstępnia-
ka w me+me, wołany przez wku-

rzoną informacyjną, że nie ma mnie na 
miejscu. 

Ale me+me już nie ma, tak jak i nie ma 
Festiwalu. Po mojej ulubionej kawia-
rence zostało mi kupione na aukcji 
krzesło i zestaw filiżanek. A po FT?

Poznało się super ludzi, namądrzyło, 
naobrażało, naprzyjaźniało. Pozbierało 
mi się cięgi za autotematyzm, za nie radowanie się z każdej sztuki, z której powin-
no się radować. No i trudno. Taki jest Festowel, a teraz mogę się mądrzyć w innych 
miejscach.

Z Festiwalu my jednak wszyscy. Pamiętajcie, młodzi: jak będziecie starzy, to narze-
kajcie. Taka tradycja. 

Ja tutaj nie narzekam, bo mnie Kuba pobije i wypatroszy. Niemniej - pozdrawiam 
serdecznie!

Hyde park

Wstępniak

ciekawe kiedy ludzie się skapną, że to 
jest po prostu zbiór śmiesznych cytatów 
Tolly

*dżingiel 32 FT gra w tle*

My wyjątkowo robimy prawie 
wszystko prawidlowo i na czas

Krzysztof
Katkowski

Szef redakcji 32 FT

odkryliśmy supermoce, które pozwalają na 
cofanie się w czasie i naprawianie gazety

W poprzednim numerze omyłkowo podpisaliśmy autorkę kontr recenzji jako Karolinę Ba-
raszkiewicz. Przepraszamy najmocniej - takowa nie istnieje, a właściwa autorka tekstu to 
Karola Baszkiewicz.
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Artykuł

Co dał nam Festiwal Wspomnień?

Społeczność Czackiego

Niektórzy powiedzą – 
niepełny. Inni, podob-

nie jak ja, poszukają pozy-
tywów. Czy to wydarzenie 
zaspokoiło głód doznań 
związanych z czacką sce-
ną? Niekoniecznie, mimo 
to możemy czerpać z tych 
wydarzeń garściami.

 Festiwal Wspo-
mnień był niczym wycią-
gnięcie zdjęć sprzed lat 
z dna szuflady. Mieliśmy 
szansę odbyć sentymen-
talną podróż, cofnąć się 
do przeszłości, wielu z 
pewnością pozostanie we 
wspominkowej melan-
cholii długo po zakończe-
niu tygodnia festiwalo-

wego. Krążymy myślami 
tam, gdzie co roku tętniło 
życie, aż tu nagle pojawiła 
się pandemia. Był to cios 
dla naszej społeczności, 
cios dla każdego Czackie-
wicza. W takich okolicz-
nościach, przy nastrojach 
znużenia i zrezygnowania 
udało się odnaleźć pro-
myczek nadziei oraz jakże 
potrzebną namiastkę nor-
malności. Podbudowało 
nas to, przypomniało o 
cudach i magii dziejącej 
się w trakcie festiwalu. 
Skoro było tak dawniej, 
czemu miałoby to nie po-
wrócić? W ten sposób w 
naszych sercach, zabłą-
kanych w rzeczywistości, 
zawitało przekonanie, że 

niewidzialna więź łącząca 
wszystkich uczniów szko-
ły nie znika wraz z opusz-
czeniem jej murów. Czy 
nie jest to cenne w okresie 
zmagania się z wyizolo-
waniem? Gdy samotność 
daje o sobie znać, warto 
powrócić do wspomnień 
w ogóle – nie tylko tych 
festiwalowych. W my-
ślach przespacerować się 
po ulicy Polnej, odwie-
dzić Franka, kupić frytki w 
okienku, wszystko zwień-
czyć przekroczeniem pro-
gu szkoły. Choćby przez 
sekundę poczuć jej za-
pach, klimat, a następnie 
powiedzieć sobie na głos: 
„to wszystko powróci, bę-
dzie jak dawniej”.
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Oczami pierwszaka

Czujemy niesprawiedli-
wość, czujemy smutek, 
złość, ale dzięki Festiwa-
lowi Wspomnień zyskali-
śmy przedsmak przygody. 
Z ustami szeroko otwar-
tymi, ściskając podłokiet-
nik z całej siły, podziwia-
liśmy sztuki z zeszłych 
lat. Poczuliśmy się jak we 
śnie, niepowtarzalna at-
mosfera, którą dopiero co 
poznaliśmy, nagromadziła 
się i uderzyła, pozosta-
wiając nas z pełną gamą 
odczuć. W większości po-
zytywnych. Rozpoczęły 
się wymiany wiadomości: 
„Oglądasz sztukę?”, „Pew-
nie, coś wspaniałego”. W 
ten sposób rozpędziły 
się marzenia o powro-
cie, o wzięciu udziału w 
tak wyjątkowym przed-
sięwzięciu. Usiedliśmy do 
projektów, scenariusza, 
kreatywnych pomysłów 
z nową nadzieją, jakby 

znów był wrzesień i po-
czątek wszelkich dysku-
sji nad przedstawieniem. 
Ze świeżymi umysłami, 
oczyszczonymi długim le-
targiem.

W pewnym sensie uskrzy-
dlił nas powrót do ze-
szłych festiwali, powięk-
szyło to nasze ambicje. 
Zobaczyliśmy tyle dosko-
nałych sztuk, wspaniałe 
kostiumy, wysoki poziom 
aktorstwa, niekiedy porcję 
żartów, że postanowiliśmy 
zrobić to jeszcze lepiej. 
Poprzeczka wisi wysoko, 
a nam naprawdę zależy by 
się do niej zbliżyć, o taką 
dawkę motywacji trud-
no w zamknięciu. Każdy 
zaangażowany w sztukę 
analizuje na nowo swo-
ją rolę, trwają burze mó-
zgów, tętnimy życiem, 
rozmawiamy, dyskutuje-
my. Jesteśmy nieugięci, 
bo marzymy o doskona-
łym debiucie i utrzymaniu 

tradycji, której na dobrą 
sprawę jeszcze nie znamy.

Ponadto takie wydarzenia 
w czasie pandemii tylko 
utwierdzają w przekona-
niu, że Czacki to najlepszy 
wybór, ponieważ nie bu-
dynek go tworzy, a ludzie 
z nim związani – ucznio-
wie, ale też nauczyciele. 
W końcu jak głosi słyn-
ne hasło: „Czacki drugim 
domem”, a dom jest tam, 
gdzie realizujemy sie-
bie – festiwal jest do tego 
doskonałą okazją. On na-
dejdzie i będzie wyjątko-
wy. 33 Festiwal Teatralny 
zostanie zapamiętany na 
długo. Będzie naszą man-
ną z nieba, orzeźwi nas 
jak deszcz w upalny dzień. 
Takie właśnie poczucie dał 
Festiwal Wspomnień, taką 
nadzieją zapłonęły nasze 
spragnione sceny serca.

Łucja
Rzezak
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Co mówią widzowie?
Bardzo mi smutno że redaktorzy są smutni że widz nie mówi więc mówię. Redakto-

rzy, nie bądźcie smutni. Widz spojrzał na waszą gazetę i zaniemówił.

~Renald z Châtillon

nie wiem czemu, ale ilekroć widzę zwiastun 30ft na myśl przychodzi mi słynna 
reklama Kinder Bueno 

Zwierzęta Hrabiego Cagliostro nadal zachwycają.

i to tyle.
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MM: Zacznijmy od same-
go początku – co skłoniło 
Panią do zaangażowania 
się w Festiwal?

ZŻCh: Chyba to było takie 
naturalne, że chciało się 
robić coś przy ciekawym 
szkolnym wydarzeniu. 
Trzeba pamiętać, że w la-
tach dziewięćdziesiątych, 
wtedy kiedy chodziłam do 
szkoły, to tak za bardzo 
nie mieliśmy nic innego 
do roboty. Mam na myśli, 
że nie mogliśmy się w ja-
kiś ciekawy sposób inaczej 
spotykać. To są czasy niby 
nie tak odległe, ale nie 
było zbyt wiele knajp, do 
których można było pójść 
ze znajomymi ze szkoły, 
pogadać, spotkać się. Po-
zostawały tylko spotkania 
w domu, odwiedzanie się, 
a jednak Festiwal Teatral-
ny był czymś takim, gdzie 
większa szkolna społecz-
ność mogła się spotkać. W 
ogóle było to fajne. Poznać 
osoby z innych klas, z tych 
starszych. Jak się jest w 
pierwszej klasie to jest to 
ważne, żeby poznać tych 
starszych. Nie ukrywam, 
że gdzieś tu o wzglę-
dy towarzyskie chodziło. 
Dziewczyny z młodszych 
klas zawsze chciały po-
znawać chłopaków z tych 
starszych klas i to była też 
taka możliwość. Poza tym, 
ja w ogóle interesowałam 
się kulturalnymi temata-

mi, trochę teatrem, trochę 
bardziej filmem, ale to był 
festiwal teatralny. Kiedy 
szłam do liceum, te rze-
czy humanistyczne, arty-
styczne mnie zajmowały, 
a jako że byłam w klasie 
fizyczno-matematycznej, 
to nie za bardzo mieliśmy 
pole do rozwoju chociaż-
by w kwestii artystycznej. 
Ja sama chciałam pójść do 
liceum plastycznego, ale w 
końcu poszłam do Czac-
kiego. Brakowało mi dzia-
łań artystycznych, a pój-
ście do sekcji plastycznej 
właśnie dawało możliwo-
ści zrobienia czegoś inne-
go niż na lekcjach. Sekcja 
plastyczna w połączeniu 
z Festiwalem Teatralnym 
wydawała się być czymś 
interesującym, gdzie się 
mogłam spełniać.

MM: Obecnie przy dołą-
czaniu do sekcji odbywa 
się długa procedura re-
krutacyjna. Czy za Pani 
czasów też to tak wyglą-
dało, czy właściwie każdy 
mógł się zaangażować?

ZŻCh: Nie pamiętam w 
ogóle, by była jakaś długa 
rekrutacja. W pierwszej 
klasie było takie ogólne 
spotkanie dotyczące Fe-
stiwalu. Trzeba było na-
pisać taką karteczkę do 
jakiej sekcji chciałoby się 
należeć i dlaczego, i tyle. 
Wydaje mi się, że do sekcji 
plastycznej nie było jakoś 

specjalnie dużo chętnych. 
Na pewno nie było żadnej 
rekrutacji, gdzie trzeba 
było pokazać swoje pra-
ce i udowodnić, że jest 
się zdolnym artystycz-
nie i się ma jakieś pomy-
sły. Nie wiem też jak było 
w innych sekcjach, ale 
przynajmniej w sekcji pla-
stycznej nie było żadnego 
problemu, by się dostać. 
Ale pamiętam też coś ta-
kiego, że jak się człowiek 
za późno zgłosił, to już go 
nie chcieli. Na pewno, jak 
byłam w klasie maturalnej 
i byłam w sekcji to raczej 
mieliśmy za mało ludzi 
niż za dużo. Właściwie 
wszystko robiłam sama 
z dwiema koleżankami i 
tyle. Prawie nikogo nie 
było do współpracy. 

MM: To, w takim razie, jak 
wyglądały przygotowania 
do Festiwalu?

ZŻCh: Ja najbardziej zapa-
miętałam pracę w sekcji 
już w dziewięćdziesiątym 
siódmym. Grudzień dzie-
więćdziesiątego siódme-
go roku. Nasze przygoto-
wania jakoś szczególnie 
długo nie trwały, znaczy, 
jak nic pamiętam, że robi-
łyśmy statuetkę w nocy, w 
przeddzień zakończenia 
Festiwalu i byłyśmy zde-
nerwowane, czy nam ta 
statuetka wyschnie, czy 
będzie się nadawała do 
użycia za te parę godzin, 

Wywiad

X Festiwal Teatralny od kuchni
Z Zuzanną Żubką-Chmielewską – członkinią sekcji plastycznej podczas Festiwali VII, 
VIII i X rozmawiała Martyna Mazurkiewicz.
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bo bladym świtem ją koń-
czyłyśmy. Oznacza to, że 
te przygotowania nie były 
jakieś długotrwałe. Mam 
na myśli, że nie było tak, 
że zaczynał się festiwal, 
a my już mamy statuetki, 
nagrody, dyplomy… Tego 
nie było. Pracowałyśmy 
nad tymi dyplomami, na-
grodami jakoś w trakcie 
Festiwalu. Nie dużo wcze-
śniej. Starałyśmy się ręcz-
nie robić dyplomy i nagro-
dy co wcale nie było takie 
łatwe, bo chciałyśmy, by 
co roku te nagrody były 
inne. Właściwie, na samym 
początku, chyba w dzie-
więćdziesiątym czwar-
tym roku mniej więcej, to 
były po prostu dyplomy. 
To było banalne, bo trzeba 
było te dyplomy tylko wy-
pisać i ciach. Ale w roku 
dziewięćdziesiątym pią-
tym pojawiły się nagrody, 
które nie były nagrodami 
tak prostymi. O ile dobrze 
pamiętam, były one wień-
cami laurowymi wkłada-
nymi na głowę. Ja wtedy 
nie pracowałam przy tych 
nagrodach, ale strasznie 
mi się to spodobało. Dla-
tego w dziewięćdziesią-
tym siódmym, kiedy pra-
cowałam przy głównych 
nagrodach, to chciałam, 
by były właśnie takie trój-
wymiarowe. Zwłaszcza, że 
to już był dziesiąty Festi-
wal, taki rocznicowy, więc 
chciałyśmy, by to była sta-
tuetka. To nie było łatwe 
zadanie - zrobienie takiej 
statuetki. To też były cza-
sy, kiedy właściwie nic nie 
można było ot tak dostać. 
Dzisiaj się idzie do Tigera 
lub w prostym sklepie pla-

stycznym można dostać 
jakąś masę. Już nie mó-
wiąc o setkach filmików 
na YouTube jak zrobić 
statuetkę, czy cokolwiek 
co możemy zrobić. W 
tamtych czasach byłyśmy 
skazane na siebie, a żad-
na z nas nie miała wpra-
wy w rzeźbie. Po prostu 
żeśmy z jakiejś glin, czy 
jakiejś takiej masy lepiły 
statuetkę, a potem ma-
lowałyśmy ją najtańszy-

mi plakatówkami. Jeszcze 
przywiercałyśmy ją śrub-
kami do drewnianej pod-
stawki. Było to strasznie 
skomplikowane. Chciały-
śmy też, by ta dziesiątka 
była opleciona jakąś wi-
cią roślinną, a poważnym 
problemem było w ogóle 
dostać produkty na to. W 
efekcie ta statuetka, która 
miała być zjawiskowa jak 
Oscar, taka rzymska dzie-
siątka, wyszła mocno wy-
krzywiona i straszliwa, ale 
cóż było robić? Liczyły się 
dobre chęci. Natomiast na 
pewno nie przygotowy-
wałyśmy się do tego jakoś 
specjalnie. To zawsze było 
robione spokojnie, na lu-
zie, sympatycznie, nic tam 

się strasznego nie działo. 
Poza tym, ta sekcja pla-
styczna zawsze była taka 
trochę na uboczu. Bo bez 
techników nie zbuduje się 
sceny, bez oświetleniow-
ców czy dźwiękowców 
spektakle się nie odbędą. 
A sekcja plastyczna była 
odpowiedzialna tylko za 
zrobienie nagród i nikt nie 
zwracał uwagi jak dyplo-
my wyglądały. 

MM: Czy pamięta może 
Pani jakieś śmieszne sy-
tuacje, które wynikły pod-
czas lepienia tych statu-
etek? 

ZŻCh: Nie, nie pamiętam 
nic takiego, to było tyle lat 
temu… Pamiętam tylko, że 
robiłyśmy to całą noc, cały 
poranek, moim zdaniem 
do świtu, a ta figurka się 
nam cały czas wyginała. 
To była taka wielka, ma-
sywna dziesiątka, która 
nie chciała stać prosto, ani 
ładnie wyglądać. Ciągle 
się wykrzywiała, rozpa-
dała. Miałyśmy mnóstwo 
pomysłów na nagrody, 
których po prostu nie po-
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trafiłyśmy zrobić. Pamię-
tam, że miałyśmy mieć 
dużą i małą dziesiątkę, 
tylko nie udało nam się 
tej drugiej zrobić. Tak się 
zmęczyłyśmy tą jedną, że 
tej drugiej żeśmy nie zro-
biły. Na ogół było tak: mia-
łyśmy piękne plany, jak te 
nagrody będą wyglądały, 
fantastycznie je sobie wy-
obrażałyśmy, a potem nie 
umiałyśmy ich zrobić. 

MM: Czy mimo tego, że 
jak Pani mówiła, statuetki 
wychodziły powykrzywia-
ne, niezgodne z oczekiwa-
niami, to czuło się dumę, 
kiedy były one wręczane 
aktorom?

ZŻCh: Oczywiście, że czu-
łyśmy dumę, kiedy wrę-
czano coś, co same ro-
biłyśmy. Powiem więcej, 
nawet byłyśmy bardzo 
zawiedzione, że nikt nie 
chwalił naszej koślawej 
dziesiątki, że nie było żad-
nych „ochów” i „achów”. 
Od zawsze były dyplomy, a 
tu nagle statuetka. Myśmy 
strasznie liczyły, że będzie 
to wielkim wydarzeniem i 
strasznie było nam przy-
kro, że nikt nie zwrócił 
uwagi na to, że myśmy się 
strasznie postarały. Więc 
tak, duma była, a nawet 
poczucie niedocenienia. 

MM: Wciąż Pani uży-
wa form żeńskich. Czy to 
oznacza, że do sekcji nale-
żały same dziewczyny, czy 
chłopcy też się zdarzali? 

ZŻCh: Nie przypominam 
sobie, żeby do sekcji pla-
stycznej należeli jacyś 
panowie. Nie za moich 

czasów. Za moich czasów 
były same dziewczyny. 
Panowie byli oczywiście 
w technicznej, nie przy-
pominam sobie żadnej 
dziewczyny z tej sekcji, te 
dźwiękowe, oświetlenio-
we sekcje były mieszane, 
natomiast w plastycznej 
udzielały się tylko dziew-
czyny. 

MM: Czy udzielała się Pani 
w sztukach klasowych, 
czy jedynie w sekcji?

ZŻCh: Ja się udzielałam 
tylko w sekcji. Nasza kla-
sa nie wystawiła nigdy 
żadnego przedstawienia. 
Ja bardzo chciałam, na-
wet nie tyle co wystąpić w 
przedstawieniu, ale bar-
dziej w scenografii czy 
kostiumach się wykazać. 
Ale to może dlatego, że 
nasza klasa była ścisła, 
głównie męska i dziew-
czynom czasem trudno 
było się przebić. Trudno 
było powiedzieć „No do-
bra, słuchajcie, zrobimy 
przedstawienie”. Chłopcy 
z mojej klasy nie byli sko-
rzy do wystawienia czegoś 
na scenie. Natomiast pra-
cowali w sekcjach, atmos-
fera Festiwalu udzielała 
się wszystkim. Ja raz tylko 
pomagałam przy kostiu-
mach sztuki innej klasy, 
była to legendarna sztuka, 
którą wspominano przez 
kilka następnych Festiwa-
li, ponieważ była to naj-
dłuższa sztuka w historii 
festiwalu. Trwała chyba 
godzinę i bardzo długo się 
z niej śmiano. Nazywała 
się „Król z żelaza”, akcja 
była osadzona w średnio-

wieczu i faktycznie była 
strasznie długa. Nikt nie 
wiedział o co chodzi i za-
kończyła się totalną kla-
pą, ale byłam pod wiel-
kim wrażeniem, że im się 
chciało. Wzięcie udziału w 
tym przedsięwzięciu, na-
wet tak trochę z doskoku, 
było bardzo ekscytujące. 
Żałuję, że moja klasa nic 
nigdy nie wystawiła. 

MM: Słuchając Pani, moż-
na odnieść wrażenie, że 
Festiwal był bardziej z 
przymrużeniem oka niż na 
poważnie, czy mam rację?

ZŻCh: Myślę, że tak. Nie 
wiem, jak to odczuwa-
li ci, którzy ustawiali tą 
scenę, ci, którzy fizycznie 
pracowali, ale tak, nastrój 
był bardzo rozrywkowy. 
Byliśmy amatorami two-
rzącymi teatr. Oczywiście 
ci, którzy byli w tych sek-
cjach bardziej profesjo-
nalnych, bardzo się przej-
mowali, by dźwięk był jak 
najbardziej w porządku, 
by wszystkich maszyn nie 
uszkodzić, by światło jak 
najlepiej pracowało, ale 
nie przypominam sobie 
żadnej spinki. Wiadomo, 
że szef czasem huknął: 
„O, krzesła mieliście po-
przestawiać, do roboty!”, 
ale raczej było to trakto-
wane jako impreza, że tak 
powiem. Zostawało się po 
godzinach, to było fajne, 
że wszyscy oglądający 
wychodzą już z Festiwalu, 
a członkowie sekcji sobie 
zostawali. Można było po-
siedzieć, pogadać. Czło-
nek sekcji plastycznej nie 
miał niby po co zostawać, 
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bo nie miał co robić, ale 
jako że miało się ten iden-
tyfikator, bardzo waż-
ny identyfikator człon-
ka sekcji, to można było 
wejść wszędzie, zostać 
po godzinach, posiedzieć 
sobie w towarzystwie. 
Miało to w sobie coś z ta-
kiego tajemniczego kręgu, 
do którego można było 
wejść pracując w sekcji. 
Na końcu jednak była to 
kwestia zabawy, rozryw-
ki, przyjemności. Jak się 
już kończyło pracę w sek-
cji, w czwartej klasie, na 
koniec dostawało się taki 
dożywotni bilet wstępu 
na Festiwal w Czackim. 
Przez długie lata go mia-
łam, jeszcze na studiach 
przychodziłam na Festi-
wale, ale teraz już pewnie 
ją zgubiłam. 

MM: Gdyby mogła Pani 
cofnąć się do czasów, kie-
dy przygotowywała Pani 
Festiwal, to zrobiłaby to 
Pani?

ZŻCh: Oczywiście, że tak! 
Pewnie bym się jeszcze 
bardziej zaangażowała. 
Na pewno bym pracowała 
przy Festiwalu, może nie 
w sekcji plastycznej, może 
bym się zajęła światłem, 
kwestie operatorskie za-
wsze zdawały mi się być 
interesujące. Pewnie gdy-
bym mogła cofnąć czas, to 
bardzo bym chciała byśmy 

klasą zrobili jakąś sztukę, 
bo to faktycznie zostawia 
fantastyczne wspomnie-
nia i każdej klasie pole-
cam, żeby nawet żartem, 
z przymrużeniem oka coś 
zrobili, bo to zawsze jest 
fajne, a nie trzeba brać 
tego na poważnie. Za każ-
dym razem, jak oglądałam 
te sztuki, choć niektó-
re wcale nie były dobre, 
to myślałam “wow”, sza-
cunek dla nich, że choć 
wcale nie grają super, to 
jednak odważyli się wyjść 
na scenę i to pokazać. 
Jeszcze z takich ciekawo-
stek, co prawda nie jest 
to odpowiedź na pytanie, 
ale myślę, że warto o tym 
wspomnieć. W dziewięć-
dziesiątym szóstym albo 
siódmym, mój kolega, Alek 
Barnaś zrobił taką niesa-
mowitą pętlę dźwiękową, 
która była puszczana pod-
czas Festiwalu. Moja ko-
leżanka, też z równoległej 

klasy, śpiewała „Festiwal 
w Czackim”. To było takie 
wow, coś ciekawego zro-
bione, że w tej przerwie 
nie tylko się wchodziło i 
wychodziło, tylko leciał 
też taki zapętlony kawa-
łek, taki przerywnik. Nie 
wiem, czy teraz też tak się 
dzieje.

MM: Oczywiście, my zna-
my to jako jingle festiwa-
lowe. 

ZŻCh: Właśnie, jingle… 
Ale to chyba było pierw-
szy raz właśnie jak mieli-
śmy ostatni festiwal. Nie 
przypominam sobie, by 
wcześniej było coś takie-
go. Strasznie nam się wte-
dy podobało, że coś takie-
go jest. To chyba tyle, co 
mogę Pani powiedzieć.

MM: Dziękuję Pani bar-
dzo.

ZŻCh: Dziękuję.

Martyna
Mazurkiewicz
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Betony

Konkurs
Chcesz zaistnieć na łamach Gazety  
Festiwalowej?  
Od zawsze marzyłeś o karierze profe-
sjonalnego kierowcy betoniarki? 
Zasady są proste: odgadnij hasło, któ-
re kryje się za niepodpisanym beto-
nem i jak najszybciej daj nam znać na 
mailu

 
sekcja.inf@gmail.com

Powodzenia!
Gratulujemy Szymonowi Boguszowi!
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