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Właśnie jesteście w 
„starych dobrych 

czasach”! - w jednym z 
tych momentów, który się 
wspomina najradośniej i 
najlepiej. On nie wydaje się 
teraz dobry. Stary też nie 
jest. Jest za to dziwny i tro-
chę nie wiadomo, jak sobie 
z nim poradzić. Spodzie-
wam się, że tak, jak dziś 
wszystkie kłopoty festiwa-
lowe wydają się z perspek-
tywy czasu nieistotne, bo 
sam Festiwal taki miły, tak 
będzie tym razem. Wiem, wiem - Festiwal pandemiczny i przełożony to oczywiście 
sprawa bardziej poważna niż źle wydrukowana gazeta albo nieudane przedstawie-
nie, ale... To Festiwal w Czackim! Pozostaje chyba ten czas wycisnąć jak pomarańczę 
- do końca. Żeby docenić go, zanim się zestarzeje.

Hyde park

Wstępniak

to przestało być śmieszne, bo puścili w końcu 32 dżingiel

Anna
Darewska

Wice-szefowa redakcji 31 FT

dziękuję wszystkim,

którzy czytali te wafle ryżowe

~Tolly

remember, remember, the fifth of december

of websites, transmitions and news

i see no reason why Festiwal videos

should not be put to use
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Artykuł

Nam pisać nie kazano

Pytanie nasuwa się: jaki 
sens powyższego tekstu? 
Czy to tylko nieudolna 
parodia Reduty Ordona, z 
wciśniętymi na siłę przy-
tykami do tych i owych? 
Czy może Głos Pokolenia? 
Nie wiem, bo to nie autora 
kwestia, żeby własny tekst 
interpretować. I przy tym 
pozostanę.
Zmieniając lekko temat, 
mnie na przykład w czasie 
pandemii nurtują pytania 
egzystencjalne. Ostatnio, 
słuchając podcastu Joe 
Rogan i Elon Musk no. 2, 

wpadłem na taki pomysł 
– a co jeśli tak naprawdę 
wszyscy żyjemy w symu-
lacji, a Bóg istnieje, ale po 
prostu ma nas gdzieś? Za-
pomniał najzwyczajniej o 
nas, i tyle.
Zawsze jak ludzie mówią o 
Bogu, to musi być to taki 
sędziwy z brodą mędrzec, 
który wszystko robi we-
dług swojego planu. Na-
wet jeśli ktoś zakłada, że 
Bóg kiedyś stworzył świat, 
ale potem w niego nie in-
geruje, nigdy nie zakłada, 
że Bóg po prostu zapo-
mniał.

Tego mojego nowego Boga 
nazwę Bóg Admin, bo tak 
jak administrator serwera, 
lub symulacji, mógł się po 
prostu zagapić. W teorii 
mógłby przewinąć do tyłu 
całą symulację i pandemię 
odczynić, ale w sumie po 
co? „Może będą mieli z 
tego jakąś nauczkę.” – po-
wiedział i zajął się czymś 
ciekawszym.
A teraz pora na Ciebie, 
drogi Czytelniku! Tak, 
Ciebie!

Nam pisać nie kazano. – Usiadłem na fotel
I spojrzałem na linie; 5736 chorych płucami grzmiało (ale wszyscy wiemy, że jest 

więcej.).
Pandemii chinskiéj ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako Wisły brzegi;
I widziałem ich wodza; - przybiegł, laską skinął
I jak ptak jedno skrzydło mundurowych swoich zwinął.
Etc. Etc.

Pragnę sprostować, że zeszłoroczny szef grafików w d r e p t a ł do 
Gazety Festiwalu Wspomnień cokolwiek niepostrzeżenie. Czy to 

przez sympatię do Krunker.io, czy może do samego Jakuba - inny Ja-
kub udostępnia zapiski. I życzy miłego odprężenia po naszym Festi-
walu Wspomnień.

Obok znajduje się pole do 
gry w kółko i krzyżyk. Ja 
zaczynam, ponieważ to ja 
tu piszę a nie Ty (tere fere). 
Wpisz swój ruch i wyślij mi 
na adres karnagor@tlen.pl 
(taki miałem nick kiedyś w 
różnych grach)

Jakub
Kulesza
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Co mówią widzowie?

Jako wielka fanka Hamiltona nie mogłam nie powiedzieć kilku słów o Czackiltonie, 
którego miałam ogromną przyjemność wczoraj wysłuchać. Zaczynając od pomysłu 

przedstawienia historii Tadeusza Czackiego, przez świetne tłumaczenie, na niewąt-
pliwym talencie aktorów kończąc – cały musical niesamowicie mi się podobał. Mo-
mentami parskałam śmiechem, otarłam niejedną łzę wzruszenia, a na zakończeniu 
zupełnie się rozkleiłam – koniec historii patrona naszej szkoły, koniec przepięknego 
musicalu, koniec Festiwalu Wspomnień. Sztuka wywołała we mnie naprawdę duże 
emocje, a chyba o to właśnie w teatrze chodzi, prawda?
W tym miejscu bardzo dziękuję Paulince za wspólne emocjonowanie się podczas 
oglądania i połączone umysły, kc bardzo.

~starsza Zapałka

Adam Sobieszek to absolutny geniusz!!!

~absol
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Galeria
Wspomnień
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Romeo i Julia (2e)
26 FT
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Kanciapa
26 FT

Przez kabel do serca
26 FT

Sonata Belzebuba
26 FT

Słomkowy Kapelusz
26 FT
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Nauczyciele
27 FT

Romanca
27 FT

SPRZEDAM OPLA
27 FT

Wesele
27 FT
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Burza
28 FT

Burza
28 FT

Gala
28 FT

Kawiarenka
28 FT



17NUMER 3   |   5 GRUDNIA  2020

Operetka
28 FT

Czacki Musical
29 FT

Promocja Gazety
29 FT

Nosorożec
29 FT

Nosorożec
29 FT
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W imię ojca i syna
29 FT

Mieszko
30 FT

(Nie)ludzkie dzienniki
30 FT

Trzy Siostry
30 FT
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Betony

Cała redakcja Gazety Festiwalowej dziękuje

Szymonowi Kamlerowi
za jego wspaniałe Betony, 

które umilały nam Gazetę co wydanie!
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