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Minęła studniówka…
matura
zbli¿a siê
wielkimi krokami. Jednak zanim
przyjdzie, zatrzymajmy siê na chwilê, aby wspomnieæ
to niesamowite wydarzenie w ¿yciu
ka¿dego abiturienta.
Wielki i uroczysty
bal, panie wystrojone w suknie wizytowe, panowie
w garniturach.
Każdy tak pięknie
wyglądał - niecodziennie. W końcu
to niecodzienne
zdarzenie. A tuż
przed przybyciem
5 lutego do Zamku w Leśnicy każdy odwiedzał fryzjera czy kosmetyczkę. I słusznie,
w ten wyjątkowy
dzień wygląd również się liczył.
Impreza rozpoczęła się z niewielkim
opóźnieniem. Nagle usłyszeliśmy
„Poloneza czas zacząć”, dreszczyk
emocji przeszedł
po ciele i… ruszyliśmy w takt muzyki
W. Kilara. Wraz z
nami poloneza tańczyli zgodnie z tradycją ks. Dyrektor
z p. prof. Szwaczkiewicz oraz p.
prof. Kaczorowski
z p. prof. Kośką.
Potem zaś nadszedł czas na toast i życzenia, a
wtedy... impreza
ruszyła
pełną
parą! A to za
sprawą zespołu
FAMBAND, który
swym niesamowitym brzmieniem
zachęcał wszystkich do zabawy. I

w ten sposób już
na początku nie
brakowało chętnych do tańca.
Okazało się, że ci
sami, którzy zaczęli
bal na parkiecie,
również go zakończyli. Zabawa była
bardzo przyjemna,
nie obyło się bez
muzycznych niespodzianek dla nauczycieli przygotowanych przez nas
już wcześniej. Niestety, czas bardzo
szybko mijał, a
studniówka zbliżała się ku końcowi.
Wszyscy byli pod
wrażeniem tak
wspaniałego zgrania i wspólnej zabawy. Impreza
trwała do białego
rana, ostatni goście wyszli ok. 4:30
zupełnie nieprzekonani do tego,
aby już kończyć.
Sama z chęcią
jeszcze bym została i potańczyła.
Niestety, było to już
niemożliwe. Po powrocie do domów
poczuliśmy, że jesteśmy bardzo
zmęczeni.
Studniówka więc
minęła, pozostaną
po niej wspomnienia, lecz jest to również sygnał tego,
jak niewiele czasu
zostało już do egzaminu dojrzałości.
Więc życzę wam,
moi drodzy rówieśnicy, powodzenia
na maturze, jak
również na ten czas
sił do dalszej pracy
i trwania nad książkami:.

A
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Ag(niech)a
Stolarz

Nr 15 marzec 2005

Styczniowa gorączka
owy rok w SLO przyniós³ kilka
dni pe³nych napiêcia. Pierwszy
tydzieñ nauki w roku 2005 min¹³
ca³kiem spokojnie. Wszystko zaczê³o siê w
poniedzia³ek 10 stycznia. Tego dna zaczê³y pojawiaæ siê pierwsze, czêœciowo prawdziwe, czêœciowo nie, informacje na temat
ocen semestralnych uczniów SLO. Z dnia
na dzieñ napiêcie ros³o, wszyscy oczekiwali dnia 12 stycznia. Wtedy to mia³y byæ
wystawione oceny.
Połowa roku szkolnego ukazała pewne kłopoty w stosowaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Problemy
w pracy opartej na stosowaniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania
mają zarówno uczniowie jak i nauczyciele. W całym systemie największe
emocje budzą cztery zapisy znajdujące się w statucie szkolnym. Zapisy te
to punkty 17, 17a, 21, 22, 23 i 23a wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Punkty 17 i 17a mówią o sposobie, jaki
jest stosowany do wystawiania oceny.
Punkt 17 wyraźnie mówi o tym, że „ilość
punktów, którą uczeń otrzymał, jest
efektem jego uzdolnień, pracowitości,
systematyczności oraz umiejętności
korzystania z lekcji”. Natomiast punkt
17a podaje konkretny wzór jaki jest
stosowany do obliczania oceny: „Stopień końcowosemestralny wylicza się
według następującego wzoru:
X = (a·100%)/b,
gdzie a - jest liczbą punktów uzyskanych przez ucznia, b - jest liczbą punktów możliwych do uzyskania.” Dzięki
zastosowaniu tego wzoru w systemie
punktowym nie ma miejsca na wystawianie oceny ze względu na charakter
relacji uczeń - nauczyciel. Ocena bierze się z czystej kalkulacji matematycznej, a konkretniej mówiąc to z podstawienia uzyskanego procentu zdobytych
punktów do skali procentowej. Wszyscy, którzy narzekają na skalę procentową w SLO powinni zapoznać się ze
skalami procentowymi innych szkół. W

N

wielu szkołach jest ona znacznie wyższa. Np. w XII LO dopuszczający jest
od 45%, u nas dopuszczający jest od
38%. Jednak najwięcej emocji wzbudziły zapisy 21, 22, 23 i 23a wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Punkt 21
mówi o tym, że „praca klasowa jest zaliczona, jeśli uczeń zdobędzie połowę
wymaganej ilości punktów”. Punkt ten
jest jasny i nie widzę problemów z jego
zastosowaniem w życiu codziennym
szkoły, ale zapis ten jest początkiem
problemów, które jasno i rzeczowo regulują zapisy 22, 23 i 23a. Zapis 22 mówi
o tym, że „mniejsza ilość punktów traktowana jest jak ich brak, a do dziennika
wpisywane jest 0 pkt”. Zasady proste i
czytelne. Uczeń dostaje 4 pkt. na 10
możliwych to do dziennika wpisywane
jest 0. Zapis 23 traktuje o tym, że „prace klasowe można poprawiać tylko jeden raz na konsultacjach (drugi termin
do dwóch tygodni)”. Sądzę, że dla przeciętnego ucznia SLO zapis ten jest jasny i czytelny. Myślę, że emocje, które
wzbudzają trzy powyższe punkty są
spowodowane wygórowanymi ambicjami uczniowskimi, a nie wadą systemu.
Prawda jest bolesna, ale żeby mieć
lepszą ocenę, to trzeba się solidnie
wziąć do pracy, a nie podnosić pod
koniec semestru głos mówiący, że system oceniania jest zły. Najwięcej negatywnych głosów usłyszałem pod adresem zapisu 23a wewnątrzszkolnego
systemu oceniania. Myślę, że głosy te
biorą się z niezrozumienia, zarówno
przez nauczycieli, jak i przez uczniów,
tego zapisu, który źle zrozumiany może
znacząco zmienić ocenę końcową. Zapis 23a mówi, że „poprawę w drugim
terminie uczeń pisze na połowę punktacji z pierwszego terminu. Do dziennika wpisuje się uzyskaną z poprawy ilość
punktów. (Zaznacza się uzyskane punkty na te, które można było uzyskać w
pierwszym terminie)”. Zapis ten ma na
celu zmobilizowanie uczniów do cięż-

szej pracy, poprzez odebranie im możliwości pisania sprawdzianu, który był
zapowiedziany na konkretny termin,
podczas konsultacji. Chodzi o to żeby
uczeń pisał sprawdziany w terminie.
Przepis ten powinien być interpretowany następująco. Piszący, który napisał
pracę poniżej progu zaliczenia (dostał
4 pkt. na 10 możliwych) ma do dziennika wpisane 0 pkt. Następnie uczeń idzie
na poprawę i może uzyskać maksymalnie połowę z pierwotnej liczby punktów
możliwych do uzyskania (może maksymalnie dostać 5 pkt.). Teraz nauczyciel
wpisuje poprawioną ocenę w miejsce
zera, które było wpisane wcześniej
(uczeń otrzymuje maksymalnie 5 pkt.
na 10 możliwych). Na tym polega system oceniania uczniów biorących udział
w poprawach. Niesłuszny jest też głos
mówiący, że połowa z poprawki jest
wpisywana jako osobna ocena, a wcześniejsze zero pozostaje. W takiej sytuacji uczeń miałby dwie oceny: 5 pkt. na
10 możliwych i 0 pkt. na 10 możliwych.
W końcowym podsumowaniu oznaczałoby to uzyskanie 5 pkt. na 20 możliwych, co w przeliczeniu na procenty
daje 25%, czyli ocenę niedostateczną.
System punktowy zawarty w statucie
SLO jest dobry, należy tylko doprowadzić do tego, aby był on przez wszystkich jednakowo zrozumiany. Poza zrozumieniem konieczne jest przestrzeganie przez nauczycieli zawartych w statucie przepisów. Jeżeli nauczyciele
będą dotrzymywać terminów, to nauczą uczniów systematyczności i będą
mieli pełne prawo do egzekwowania
dotrzymania terminów przez uczniów.
Poza tym w SLO będzie mniej chaosu,
a szkoła będzie funkcjonowała jak
szwajcarski zegarek, co z pewnością
pozytywnie odbije się na średnich, które zostaną osiągnięte na zakończenie
roku szkolnego.

Dawid Wawrzynów

Nasz Filmon
Kto to jest Filmon? Bardzo chêtnie przybli¿ê wam jego
postaæ.
Filmon Mwale, bo tak nazywa się bohater mojego artykułu, urodził się w miejscowości BuleniLusaka, położonej na terenie Zambii. Filmon ma
19 lat i pochodzi z bardzo biednej rodziny. Oprócz
Filmona w jego domu jest jeszcze ośmioro rodzeństwa - 4 siostry i 4 braci.
Jego ojciec pracuje jako kierowca, a mama stara
się utrzymać rodzinę, podejmując się każdej pracy.

Filmon interesuje się sportem, nauką i aktywnie działa na rzecz Kościoła. Nasz afrykański przyjaciel bardzo lubi się uczyć, niestety, nie pomaga mu w tym
sytuacja materialna jego rodziny, ukończył łącznie
9 klas. Dlatego też, aby pomóc Filmonowi, nasza
szkoła postanowiła zaadoptować go, planowany
czas adopcji wynosi 3 lata. Przez ten czas co miesiąc zbierane będą pieniądze w każdej z klas, które
następnie zostaną przelane na konto fundacji zajmującej się adopcją na odległość. Dzięki naszej
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drobnej pomocy finansowej Filmon będzie mógł
kontynuować swoja naukę. Obecnie zebraliśmy
około 200 zł. Mimo iż nie jest to duża kwota, na pewno ucieszy go i pomoże mu w zdobywaniu wiedzy.
Takie akcje jak adopcja na odległość są bardzo
dobrymi i chwalebnymi pomysłami, miejmy nadzieję, że nasi koledzy z innych szkół także zechcą pomóc potrzebującym dzieciom z innych
krajów, w których panuje bieda.
Patrycja Dzierwa

3

Pielgrzymka
maturzystów
na Jasną Górę
o roku maturzyœci z naszego liceum odwiedzaj¹ sanktuarium Matki Bo¿ej na Jasnej
Górze, a wiêc i my w tym roku
wybraliœmy siê do Czêstochowy.
Wyjechaliśmy rano 4 marca z małym opóźnieniem i po trzech godzinach dotarliśmy na miejsce. W tym
czasie przewidziana była w programie przerwa, ale my, jak przystało
na maturzystów z katolickiej szkoły, poszliśmy do kaplicy, by pokłonić się Matce Bożej. Po krótkiej
modlitwie nastąpiło zawierzenie
Maryi przez Jego Ekscelencję ks.
bpa Edwarda Janiaka wszystkich
maturzystów z całej Archidiecezji
Wrocławskiej. Po tym ważnym dla
nas akcie, który był ucztą duchową,
udaliśmy się, by posilić również i
ciało. Oczywiście po smacznym
obiedzie ponownie wróciliśmy do
bazyliki, by tam wspólnie przeżywać
Eucharystię koncelebrowaną pod
przewodnictwem ks. bpa Edwarda
Janiaka. Gorąco i żarliwie modliliśmy się o to, aby każdy z nas zdał
maturę, dobrze obrał sobie plany na
przyszłość, a także odkrył w sobie
odpowiednie powołanie. Po uroczystej Mszy św. udaliśmy się do naszego busa, by wrócić do domu.
Pragniemy gorąco podziękować ks.
Mirosławowi Lonczakowi oraz pani
prof. Agnieszce Grams za opiekę
nad nami i wsparcie modlitewne w
naszej intencji.
Mamy nadzieję, że z Bożą pomocą
wszystko się uda !!!

C

TARED
wa¿aj, leci…
- Mam dosyæ tej taœmy,
nie chce siê do niczego
kleiæ...
- Nie, to nie powinno tu wisieæ….
- I jak sz³o to
ustawianie ekranu?....
- To stoisko jest
nawet, nawet…
- To znaczy?
- Podoba mi
siê...

U

Tak przebiegały
przygotowania
do TAREDU (912 marca Anno
Domini 2005).
Ale czy wszystkim się nasze
stoisko spodoba, nie wiem.
Jednak mam
nadzieję, że wy-

siłek, który wkładamy w dobre zaprezentowanie szkoły, nie pójdzie na
marne, bo dało się zauważyć, że
wzbudzaliśmy na targach spore
zainteresowanie. Szkoła nasza była
przedmiotem
dociekliwych
p y t a ń
uczniów i rodziców. W
związku z
tym mam nadzieję, że w
Dzień Drzwi
Otwartych 16
kwietnia zajrzy do nas
niejedna istota ludzka.

Anna
Turalska

Michał Wiśniewski

Ciepło staruszkowi, czyli co komu po artyście
o ludzi, którzy tego nigdy
nie przeczytaj¹, bo: maj¹
uzasadnione b¹dŸ nie, uprzedzenia do s³owa pisanego, nie mog¹
zdzier¿yæ autorki prezentowanego tekstu, s¹ analfabetami pospolitymi, tudzie¿ najzwyczajniej w œwiecie NIC ICH
TE WIERUTNE BZDURY NIE OBCHODZ¥!!!
(wersja ocenzurowana rzecz jasna).

D
4

Mam cichą nadzieję, że kiedyś, może
nawet w późnej starości, zgarbiony
staruszek, wspierający się na spróchniałej lasce, wyciągnie, ze śmietnika
choćby!, wyświechtany plik kartek z
widniejącym na pierwszej stronie, starannie wykaligrafowanym nazwiskiem: A. Pawłowicz. „Taa...”- pomyśli, nie przyzwyczajony do wysilania
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szarych komórek - „Coś takiego kiedyś znałem... A... Apolonia?? Antonina???... aaa... A weź to czart! Jakaś
tam! Nieważne, będzie co do pieca
włożyć - ostatnio zimno w domu.”
Droga do owego „domu” niedługa,
bo właściwie dom jest wszędzie, tylko nie tam, gdzie staruszka nie chcą.
Usiądzie więc zmarnowany człowiek

Jak zostać Olimpijczykiem?
apyta³am o to Marka Szyku³ê z kl. III,
który zosta³ niedawno finalist¹ Olim
piady Informatycznej. Ale na tym jeszcze nie koniec…

Z

Ag(niech)a: Kiedy zacząłeś się interesować informatyką i komputerami?
Marek: Interesuję się nimi, odkąd pamiętam, jednak programowaniem zająłem się dopiero w podstawówce.
A: A skąd czerpiesz pomysły, co cię
inspiruje do pracy?
M: I to jest właśnie ten ból. Brakuje
dobrych pomysłów, zwykle z tym jest
problem, a nie z rozwiązaniami technicznymi.
A: Czego więc potrzebujesz, aby pomysł wpadł ci do głowy?
M: Różnie, czasami czegoś potrzebuję i wtedy mam motywację… Tak rodzą
się pomysły. Dlatego więc lubię konkursy! Mogę się wtedy czymś zająć.
A: Jak wyglądały Twoje przygotowania do Olimpiady?
M: Wyjątkowo do tej edycji nie przygotowywałem się prawie wcale.
A: Czyli poszedłeś na Olimpiadę „na
żywca”? A na czym polegały poszczególne etapy Olimpiady?
M: Każdy etap polega na rozwiązywaniu zadań związanych z napisaniem
programu. Ale nie była to dla mnie nowość, gdyż już od dawna zaczynałem
się bawić w tego rodzaju zadania. I to
było dla mnie przygotowaniem do
Olimpiady. Uważam jednak, że najlepsze efekty daje wypoczynek.
A: Czy masz kogoś, na kim się wzorujesz, bierzesz z niego przykład?
M: Nie mam. Uważam, że nikt nie jest

koło swego kubła i zacznie rozpalać
nieszczęsne ognisko. Polski, taki
przedmiot w szkole, miał wykładany
kiedyś przez jakiegoś profesora Kaczorowskiego, ale nie słuchał, więc
nie wie, że „rękopisy nie płoną”.
Zresztą po co to wiedzieć, skoro i tak
bujda? Wszystko to bujda jego zdaniem. Kiedyś mu powiedzieli, że
„łyżka nie istnieje”, ale on widział
przecież, że jest materialna i nie znika. Nie był głupi. „Oszukali”- pomyślał i od tego czasu już nie wierzył
parszywym ludziom na parszywym
świecie. Znalazł sobie przysłowiowy
karton, potem stworzył z niego utopię, arkadię człowieka umęczonego.

doskonały. Niemniej podziwiam ludzi,
którzy wymyślają nowe rzeczy!
A: Czy jest coś takiego w informatyce i komputerach, czego nie umiesz
bądź nie lubisz?
M: Tak. Jest wiele rzeczy, których nie
lubię. Przede wszystkim tego, co wymaga jakiegoś schematu. Chodzi tu
głównie o pisanie jakiegoś tekstu czy
robienie prezentacji.

A: Co zatem najbardziej lubisz?
M: Odpowiem tak: po trzech dniach
bez programowania moje życie staje
się pozbawione sensu. Lubię również
robić eksperymenty, które pozwalają
odkryć coś nowego.
A: Czy masz jakieś zainteresowania
oprócz komputerów?

Ale i karton mu zabrali, ponoć na makulaturę. Więc powiedział im: „Ja
mam was wszystkich o tu!”. Odpowiedzieli: „Przykro nam, karton nie
jest pana własnością, należy do państwa, które popiera, korzystny dla
wszystkich, recykling.” Państwo miał
gdzieś. Był za anarchią, czy jakoś tak,
nieistotne zresztą. Z tej całej wypowiedzi zrozumiał tylko, że albo nie należy do „wszystkich”, albo fakt pozbawienia go kartonu jest dla niego korzystny. Szczerze mówiąc nie interesował się tym długo, bo i po co? Wiedział tylko, że brak kartonu stał się
częścią jego rzeczywistości. Rozpali więc człowiek to ognisko, jak bę-
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M: Oczywiście. Nie jest tak, że interesuję
się tylko komputerami i koniec. Myślę jednak, że dobrym jest się tylko w jednej
dziedzinie. Lubię słuchać muzyki, nazwę
to „interpretacją muzyki”, gdyż nie jest to
tylko słuchanie, czytam teksty i myślę, co
takiego głębokiego ma w sobie ten utwór.
A: Co poczułeś i jaka była Twoja reakcja na wiadomość o Twym sukcesie?
M: …Ulżyło mi:.
A: Ulżyło? Dlaczego?
M: Ponieważ osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć od dawna, a mianowicie
finał Olimpiady.
A: W tej chwili jesteś już finalistą, ale
przed Tobą jeszcze finał w Sopocie
na początku kwietnia. Z pewnością
każdy trzyma kciuki za Ciebie. Czy
wiesz już, co i gdzie będziesz studiował?
M: Dziękuję! Tak. Zamierzam studiować informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim.
A: Zastanawiałeś się już, kim chciałbyś być i co robić w życiu?
M: Trudno wyobrazić mi sobie, abym
nie był programistą.
A: Czy na koniec chciałbyś coś przekazać czytelnikom naszej gazetki?
M: Tak. Myślę, że jak coś się robi, to
problemem zawsze jest brak motywacji, a nie sam problem.
A: Twoja rada na to, aby stać się olimpijczykiem…
M: …mniej się uczyć, więcej myśleć!
A: Dziękuję Ci za tę rozmowę! Będziemy trzymać za Ciebie kciuki.
M: Ja również dziękuję.
rozmawiała Agnieszka Stolarz

dzie przygasało - dorzuci kartek.
Efekt? Ciepło staruszkowi.
„No dobrze”- powie czytelnik, który
miał tego nie czytać, ale przeczytał
jednak, bo go dwa pierwsze wersy
zaintrygowały - „Ale czemu ta cała
Apolonia czy też Antonina P. ma nadzieję, że tak się kiedyś stanie?”.
Widzisz człowieku, odpowiedź jest
zbyt prosta abyś na nią wpadł. Ciepło staruszkowi. Przydało się na coś
moje pisanie. Ten, kto tworzy, nie lubi
tworzyć na darmo.

A. Pawłowicz czyli Ola
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Finał Karaoke
piewaæ ka¿dy mo¿e,
trochê lepiej, lub tro
„
chê gorzej…” - i tak
by³o tym razem.
Wczesnym popołudniem 28
stycznia w naszej szkole zebrali
się ci najlepsi z najlepszych, aby
zaprezentować swoje umiejętności. Tym razem także nie obyło się bez większego stresu, chociaż niektórzy z myślą o wygranej poczuli się dość swobodnie,
co spowodowało, że niestety
mimo świetnego głosu nie zajęli
wyższych lokat. I tak pierwsze
miejsce zajęła Joanna Klimowicz
z Gimnazjum 27 we Wrocławiu,
która wywalczyła sobie ten laur
piosenką „Szarpany” zespołu
Golec uOrkiestra. Mam nadzieję, że za rok o tej samej porze
spotkamy się w jeszcze większym gronie i w tak miłej atmosferze, która towarzyszyła nam
przez całe eliminacje i finał. Tutaj także na pewno należą się podziękowania naszemu dyrektorowi, ks. Jerzemu Babiakowi i
panu Tomaszowi Krajeńskiemu,
za zorganizowanie imprezy.
Anna Turalska

Œ

„Upiór w operze”
pocz¹tkiem stycznia na ekranach
polskich kin pojawi³ siê film w re
¿yserii Joela Schumachera pt. „Upór
w operze”.
Historia stara jak świat, ale postanowiłam ją obejrzeć, i od razu miła niespodzianka. Nie był to kolejny film grozy
o upiorze grasującym w paryskiej operze, lecz wspaniała filmowa adaptacja
musicalu Andrew Lloyd Webera pod
tym samym tytułem. Obsadzenie głównych ról młodymi i utalentowanymi
śpiewakami było wspaniałym pociągnięciem reżysera. I tak w rolę upiora
wcielił się Gerald Butler, w rolę osieroconej, młodziutkiej, ale obdarzonej
wspaniałym głosem chórzystki Christiny zagrała Emma Rossum, a w roli wi-

Z
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cehrabiego, zakochanego w Christinie
od lat dziecięcych - Raoula - wystąpił
Patric Wilson.
Moim zdanie film jest wspaniałym i romantycznym obrazem i polecam go
tym wszystkim, którzy są wrażliwi na
piękno muzyki i sztuki operowej.
Musical odrywa nas od świata codziennego i wprowadza widza w cudowny
świat sztuki oraz romantycznej opowieści o miłości, która nie dla każdego z
bohaterów jest szczęśliwa. Akcja rozgrywa się w prawdziwym budynku operowym, wśród wspaniałych, pełnych
przepychu dekoracji, w pełni oddając
panującą tam atmosferę.
Film jest odskocznią od filmów, w których obecnie króluje przemoc i poka-
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zuje, że coś też może być dobre bez
obficie lejącej się krwi, poniżania i różnych, zadających ból i cierpienie narzędzi.
Naprawdę polecam ten filmowy musical wszystkim, którzy kochają muzykę
i chcą spędzić miły wieczór, słuchając
wspaniałej muzyki, bardzo dobrych
głosów, oglądając wspaniałe wnętrza i
dekoracje, a przede wszystkim podziwiając urodę i talent młodych aktorów.
Lepiej weź swoją dziewczynę lub chłopaka na romantyczny seans w cieplutkim kinie - z lekkim dreszczykiem emocji - z Coca-Colą w ręku, ale uwaga widownia jest pełna.

„Borsuk”

Dodzia MOVIE:
to powracam, aby pisaæ znów.
A wy podnosicie „Bosc¹ Gazet
kê”, aby znów to czytaæ, hahahaha! I
przynajmniej jedna strona jest zadowolona…

O

LŒNIENIE
œnienie?? A co to „Lœnienie”???
Ja pierwszy raz s³yszê o takim
filmie!!!
Nie chcę pisać, że po usłyszeniu tego
pytania przestałam wierzyć w ludzi…
Wciąż wierzę… W niektórych. Jestem
pewna, że część z was, no, chociaż
malutka, taka tyci, tyci… o „Lśnieniu”
słyszała, a może miała też niewątpliwą
przyjemność obejrzenia film takowego
filmu. Ale licealiści, nie martwcie się!
Myślę, że wszyscy obejrzeliście „American Pie”, co znaczy, że vademecum
filmowe prawdziwego nastolatka zostało odbębnione i teraz możecie już w
spokoju rozsiąść się wygodnie w fotelu i obejrzeć drugą część, trzecią, a w
niedalekiej przyszłości może i czwartą,
piątą, dwudziestą ósmą i trzy czwarte… Hurra. Sama radość.
A teraz, kiedy mojej złośliwości stało
się zadość, chciałabym zachęcić do
lektury tę bardziej wybredną część kinomanów i napisać o jednym (hm, hm,
drugim, zaraz po „Fortepianie”) z moich ulubionych filmów, mojego ulubionego reżysera.
Jeśli mogę jeszcze trochę pomarudzić,
zaznaczę, że nie znoszę Kinga. Jak dla
mnie - szmatława literatura, przewidywalne czytadła dla niewymagających,
pseudostraszne bohomazy, z których
nic nie wynika, puste, efekciarskie (-a
tu brzydkie słowo-).
I co? Okazuje się, że dla utalentowa-

nego nie ma nic trudnego, bo Kubrick
nie tylko stwarza film straszny, zaskakujący, odważny i pouczający, ale i
dodaje książkowym, według mnie,
bezbarwnym postaciom kolorów i wyrazistości. Można by powiedzieć- coś
z niczego i to nie byle jakie coś.
Od początku filmu wyczuwamy zbierającą się burzę, od napisów początkowych jesteśmy świadkami wzbierających

L

emocji, które udzielają się i nam- Kubrick
od początku wprowadza nas w schizofreniczny nastrój swojego filmu. I choć
strach oblatuje, chcemy przeżywać to
dalej i nie możemy doczekać się następnej, przerażającej z pewnością sceny.
Fabuła jest prosta- niespełniony pisarz
Jack dostaje posadę stróża w nieczynnym zimą hotelu „Overlook” w Górach
Skalistych, gdzie przenosi się na czas
pracy z żoną i synkiem Dannym (obdarzonym tytułowym darem „lśnienia”
- łatwo się domyślić, że widzi więcej niż
inni), który już od pierwszych chwil za-

uważa, że z hotelem jest coś nie tak.
Wracają koszmarne obrazy z przed lat,
popełnione tu kiedyś zbrodnie dadzą
o sobie znać i odcisną piętno na całej
rodzinie, a najbardziej samym Jacku,
który powoli, stopniowo zaczyna popadać w szaleństwo.
Film jest niezwykle pomysłowy, robi wrażenie w sposób wizualny, obrazy takie
jak hektolitry krwi znienacka wylewające się z windy i z zatrważającą szybkością przewalające się przez korytarz, na
długo zapada w pamięć. Operator kamery manipuluje naszymi nerwami w
sposób wręcz bolesny (ci, którzy widzieli
scenę jazdy Dannego w samochodziku
po holu hotelu, widzianą od tyłu jego głowy i gwałtowne zatrzymanie się na widok dwóch dziewczynek trzymających
się za ręce - ofiar mordu ojca sprzed
dwóch lat - wiedzą, o co mi chodzi, choć
ustępuje scenie w łazience; po jej obejrzeniu zrozumiałam, co znaczy straszny
film), ta sama metoda stosowana jest
czasem w „Mechanicznej pomarańczy”.
Nie sposób nie wspomnieć o Jacku Nicholsonie, który dzięki „Lśnieniu” wzniósł
się na wyżyny, a może to samo „Lśnienie” wzniósł na wyżyny albo jedno i drugie. Powód? Oto on: „Johny, here is Johny!” i wszystko jasne. Moment uznany
za jeden z najbardziej przerażających w
historii kina. I to przez jeden szatański,
obłąkany uśmiech, siekierę i błysk szalonych oczu. Warto, warto, warto i jeszcze raz warto.
P.S. Ostrzeżenie: Jeśli myślisz, że chodzenie w nocy do toalety po seansie
„Szóstego zmysłu” to koszmar, przed
pójściem do toalety w nocy obejrzyj
„Lśnienie”. Myślę, drogi czytelniku, że,
jakby to powiedziała pani prof. Osarczuk, ocenisz tę sytuację z zupełnie
innej, odpowiedniej perspektywy. I
zmienisz swój punkt widzenia.

Dodzia

Lekcja inna niż zwykle
nia 10.01.2005 mia³o miejsce wyjœcie bę tychże właśnie ludzi i przez nich w
klas pierwszych do miejsca znanego wielkiej mierze poprowadzone. Na lekpowszechnie jako Muzeum Narodo- cji muzealnej, młodzież zapoznała się
ze sztuką średniowiecza, wliczając w to
we.
malarstwo, rzeźbę oraz architekturę.
Fakt ten rozwiewa wszelkie pogłoski, Poprowadzona przez dwójkę uczniów
jakoby klasy pierwsze miały być rzeko- lekcja była bardzo ciekawą i odkrywczą
mo niezłożoną bandą barbarzyńców. formą nabywania wiedzy, a uzupełnioWyjście zostało zorganizowane na proś- na o komentarze profesora Grzegorza

D
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Wojturskiego stworzyła niepowtarzalną
okazję do przyjemnego przyswojenia
ogromu wiedzy, jak i bliższego obcowania ze sztuką.
Klasy pierwsze uważają wyjście za bardzo udane, a pracę za owocną, i w entuzjazmem oczekują kolejnych lekcji
muzealnych.
Gabriel Skitaniak
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Być kobietą, być kobietą...
zieñ 8 marca jest znany chyba
wszystkim mê¿czyznom (i z
pewnoœci¹ wszystkim kobietom).
Nie musze mówiæ, co takiego obchodzimy
tego piêknego, marcowego dnia...
Jest to jedno z najpiękniejszych i najistotniejszych w całym roku kalendarzowym świąt.
Tak, jak każda szanująca się szkoła,
tak i nasza - salezjańska społeczność, z okazji owego święta urządziła dla wszystkich pań należyte (o ile
tak piękne święto może mieć należyte...) obchody. W ramach części rozrywkowej szkoła poświęciła godzinę
z cennych zajęć, na konkurs. Do walki stanęło dziesięć dziewcząt - po
dwie panie z każdej klasy. Wśród wielu konkurencji, po zakończeniu których odpadały dwie panie, były typowo kobiece (m. in. mycie naczyń) jak
i typowo męskie (wbijanie gwoździ).
Panie pokazały prawdziwą klasę i
udowodniły, że od biedy potrafią nawet wbić gwóźdź bez pomocy młotka, czy przygotować śniadanie z czterech odległych od siebie składników
(nie licząc keczupu)... Z przykrością
jednak muszę stwierdzić, iż panowie
nieco przesadzili z jedną z konkurencji, nie będę wnikał z którą, jednak
jako człowiek szanujący kobiety, uważam, iż pewnych rzeczy robić po prostu nie wypada (i tu solidaryzuję się
z pewną oryginalną uczestniczką).
Pamiętajmy panowie - kobiety należy szanować, bo inaczej kto będzie
nam robił śniadania, odprowadzał do
łóżka po.. po nocy… i wbijał za nas
gwoździe…

D

Gabriel Skitaniak

Mecz Gwiazd ligi NBA: Wschód głodny zwycięstwa
W ostatni¹ niedzielê w Denver odby³ siê 54.
w historii ligi koszykarzy NBA Mecz Gwiazd
Wschód - Zachód.
Nowym ulubieńcem kibiców jest chiński środkowy Houston Rockets Yao
Ming, który otrzymał rekordową liczbę
2 558 278 głosów i po raz trzeci zagra
w wyjściowej piątce zespołu Zachodu.
Poprzedni rekord należał do Micheala
Jordana, który w 1997 roku otrzymał 2
451 136 głosów. Ming zdetronizował
dotychczasowego ulubieńca kibiców -
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Vince'a Cartera, który w czterech minionych latach otrzymywał najwyższą
liczbę głosów. Tym razem Carter nie
przekroczył granicy 2 milionów głosów.
Tyle samo razy co Carter najpopularniejszym koszykarzem w głosowaniu
kibiców był Julius Erving. Pierwszy na
liście wszech czasów jest Michael Jordan, który dziewięciokrotnie uzyskiwał
od fanów największą liczbę głosów.
Oprócz Yao Minga, w wyjściowym składzie Zachodu znajdą się jego klubowy
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kolega Tracy McGrady, oraz Kevin Garnett z Minnesoty Timberwolves, Tim Duncan z San Antonio Spurs i Kobe Bryant z
Los Angeles Lakers. Nieco ponad 70 tys.
głosów mniej niż Chińczyk (drugi wynik
w historii) otrzymał Shaquille O'Neal (Miami Heat), który po kilku latach przerwy
ponownie zagra w drużynie Konferencji
Wschodniej. O' Neal jest rekordzistą, bo
w All Stars Game wystąpi po raz 12.
Pierwszą piątkę Wschodu uzupełniają:
Vince Carter z New Jersey Nets, Grant

Dwa głosy o przedstawieniu „Mit: Kordian”
rzedstawienie pt. "Mit: Kordian", któ
re obejrzeliœmy na pocz¹tku lutego
wraz z klasami drugimi, nie pozostawia widza obojêtnym. To najwa¿niejsze:
nasz¹ tradycjê romantyczn¹ mo¿emy przyj¹æ lub odrzuciæ, ale musimy rozumieæ dlaczego.
J. Kaczorowski

P

Szok kontrolowany
„Kordian” Juliusza Słowackiego jest,
zgodnie z zamiarem twórcy, dramatem
niescenicznym. Wystawić go jest niezmiernie trudno, a ostatnie spektakle
odbywały się aż dwadzieścia lat temu.
Na pewno cieszy, wobec tego, wielki
powrót „Kordiana” na afisze, który dokonał się na przełomie stycznia i lutego tego roku.
Odważnym reżyserem jest znany z
udanej adaptacji „Dziadów” Adama
Mickiewicza Maciej Sobociński. Za
myśl przewodnią przedstawienia obrał
on pytania: „Kim jest Kordian?” oraz
„Czy Kordian jest dzisiaj potrzebny?”.
Reżyser nie ograniczył się jednak tylko do samego postawienia pytań. Używając wielkich ekranów wkomponowanych w scenografię, dodał do spektaklu fragmenty wypowiedzi aktorów,
polityków i innych osób publicznych.
Zaprezentowano także przeprowadzoną w sklepie sondę - tylko nieliczni
z oderwanych od zakupów ludzi wiedzieli, kim jest Kordian.
Bohaterowie Słowackiego poruszali się
w scenerii zamkniętego, brudnego supermarketu. Reżyser argumentuje taki
dobór scenografii specjalnym miejscem, jakie jego zdaniem ma w życiu
Polaków supermarket. Współcześnie?
Tak. Ale czy lepiej? Wielu oglądających
mogło być tym zniesmaczonych.
Dużo lepiej prezentowała się gra świateł, którą wyreżyserował Tomasz Wert.
Doskonale budowała nastrój i akcenHill z Orlando Magic, Allen Iverson z Philadelphii 76ers oraz LeBron James z Cleveland Cavaliers. Na całym świecie głosowało ponad sześć milionów fanów
koszykówki, czyli o 14 procent więcej
niż przed rokiem. Sześciu spośród 14
koszykarzy rezerwowych wybranych
przez trenerów 30 drużyn NBA do składu zespołów Wschodu i Zachodu zadebiutuje w Meczu Gwiazd. Niespodzianką jest to, że do rezerw Wschodu
i Zachodu trenerzy nie wybrali między

towała poszczególne zdarzenia na scenie. Pomagała jej skomponowana
przez Bolesława Rawskiego muzyka
oraz śpiew chóru aniołów.
W zamyśle reżysera spektakl „Mit: Kordian” przeznaczony jest nie tylko dla
dorosłych, ale, jak sam mówił, „dla młodzieży szukającej sensu życia”. Niektóre sceny znacznie skrócono, inne zastąpiono stworzoną przez Marcina Kukielskiego projekcją filmową, dodano
nowe znaczenie jeszcze innym. Jednak w tym wszystkim owego „sensu
życia” nie widać.
„Mit: Kordian” nie jest tym, na co czekaliśmy. Nie pomagają mu sceny erotyczne, przedziwne kostiumy, przesadna ekspresja Wojciecha Mecwaldowskiego, szokująca scenografia... Tak...
To chyba właśnie słowo szok najlepiej
opisuje moje wrażenia po obejrzeniu
przedstawienia. Jako całość spektakl
srodze mnie zawiódł. Polecam raczej
wersję „papierową”...

Kordian nie jest postacią z bajek
Wieczór był smutny i deszczowy, a jednak obowiązek wzywał - zniechęcona
poszłam na przedstawienie teatralne,
które ZOBACZYĆ NALEŻY, szczególnie jak się jest uczniem klasy IIa SLO.
„Kordian” - myślałam w drodze - „gorzej trafić nie można było; długie, nudne i nic z tego nie wynika, najwyżej
będę spać.” NIE SPAŁAM.
Na uznanie z pewnością zasługuje atmosfera, która była utrzymywana przez
cały czas trwania sztuki. Składały się na
nią między innymi skąpe, aczkolwiek trafne dekoracje, panujący w sali półmrok,
nostalgiczny śpiew chóru aniołów oraz
niepokojące dźwięki transportera taśmowego. Nie brak bowiem w owej sztuce
nowatorskich pomysłów, które zaskaku-

jąco dobrze komponują się z XIX- wiecznym tekstem napisanym przez Juliusza
Słowackiego. Nie przeszkadza car biegający w popularnych dzisiaj dresach z
gwizdkiem w dłoni. I tu właśnie szczególną uwagę pragnę zwrócić na postać
imperatora. Znakomitym pomysłem było
obsadzenie w tej roli Zbigniewa Lesienia. Wspaniała gra aktorska połączona
z odpowiednią charakteryzacją dały nieprawdopodobny, dla mnie, efekt - car stał
się postacią, którą obdarzyłam szczerą
sympatią. Słowa uznania należą się również głównemu bohaterowi, którego grał
Wojciech Mecwaldowski. Niespokojny,
wiecznie udręczony, poszukujący sensu i wreszcie skory do pochopnego działania... Taki miał być i taki w istocie był
Kordian Macieja Sobocińskiego. Warto
również zwrócić uwagę na postaci diabłów, których sugestywna gra spotkała
się z dużym uznaniem. Na krytykę zasługuje, moim zdaniem, Wioletta (w tej
roli Monika Szalaty). Jej sposób przedstawienia bohaterki nie przypadł mi
szczególnie do gustu. Wiolettę wyobrażałam sobie zupełnie inaczej i przy tym
wyobrażeniu wolę pozostać.
Po napisaniu tylu słów uznania przychodzi czas na krytykę, której niestety
nie potrafię ubrać w słowa. Czegoś mi
w owym spektaklu brakowało. Gdybym
miała ocenić sztukę w skali szkolnej,
postawiłabym 5 z małym minusem.
Prawdą widać jest, że niektórych zjawisk nie da się uzasadnić.
Na koniec pozostaje jeszcze jedna
rzecz, której pominąć nie mogę: prof.
Jan Miodek wołający z ekranu telebimu do publiczności, że „wolność nie
zostaje nam DANA, lecz ZADANA”. I
nawet jeśli cała sztuka nie przypadnie
widzowi do gustu, warto pójść dla tego
zdania, bo jest ono genialne w swej
prostocie.
Aleksandra Pawłowicz

innymi Jasona Kidda z New Jersey Nets,
który nie opuścił Meczu Gwiazd od 1998
roku czy Steve'a Francisa z Houston
Rockets. Wśród graczy rezerwowych
wybranych przez trenerów jest czterech
zawodników spoza USA: debiutujący w
spotkaniu All Stars Argentyńczyk Manu
Ginobili z San Antonio Spurs, Niemiec
Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Litwin
Zyndrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers) oraz Kanadyjczyk Steve Nash
(Phoenix Suns).

Zwycięstwem koszykarzy Wschodu
125:115 zakończył się 54. Mecz Gwiazd
NBA, który w odbył się w Denver.
Najwięcej punktów dla zwycięzców
zdobyli: Allen Iverson i Jermaine O'Neal - po 15. Rozgrywający Philadelphii
76ers dołożył do statystyk 10 asyst i 5
przechwytów. Dzięki temu wybrany
został MVP spotkania Gwiazd. Najskuteczniejszym graczem Zachodu został
Ray Allen, zdobywca 17 punktów.
Maciej Suder

Mateusz Oranowski
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Uroczystość św. Jana Bosko
nia 31 stycznia 2005 roku Sa
lezjanie na ca³ym œwiecie ob
chodzili swoje wielkie œwiêto. To
w³aœnie tego dnia 1888 roku zmar³ ich za³o¿yciel - ksi¹dz Jan Bosko.
Z tej okazji wrocławscy
wychowankowie salezjanów zorganizowali wspaniałą uroczystość w parafii p.w. św. Michała Archanioła. Gospodarzem
całego spotkania było
Prywatne Gimnazjum Salezjańskie im. św. Edyty
Stein. To właśnie jego
uczniowie na czele ze
swoim dyrektorem - ks.
Janem Gondro, zaprosili
w swoje progi m.in. dzieci z Przedszkola Sióstr
Salezjanek we Wrocławiu, uczniów Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, a także młodzież Prywatnego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Dominika
Savio.
Rano wszyscy zaproszeni goście zebrali się na
wspólnej Eucharystii, aby
podziękować Bogu za
dar, jakim obdarzył młodzież całego świata księdza Bosko. Mszy św.
koncelebrowanej przewodniczył czcigodny ks.
Inspektor Bolesław Kaźmierczak. Rozpoczęła się
ona pełnymi ciepła słowami powitania przez ks.
Gondro, a także wręczeniem przez młodzież
kwiatów ks. Inspektorowi.
Następnie wygłosił On
przepiękne kazanie, które pozwoliło nie tylko
zgłębić biografię ks. Bosko, lecz również zrozumieć sens jego powołania i życiowych wyborów. Ks. Inspektor zwracał się bezpośrednio do
dzieci i młodzieży, które
tak bardzo umiłował ks.
Bosko. Powtarzał on zawsze: „Wystarczy, że jesteście młodzi, abym
Was kochał”. To właśnie
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dla nich poświęcił swe życie. Nigdy nie
chciał niczego dla siebie. Uważał, że
dawanie daje większą radość niż branie i próbował wpoić tę zasadę mło-

rzem i przewodnikiem. Dzięki Niemu
chłopcy z jego oratorium wyrośli na
mądrych i dobrych chrześcijan, którzy dążyli do świętości, bo przecież
każdy z nas jest do niej
powołany, tylko należy
sobie to uzmysłowić.
Na koniec kazania ks. Inspektor życzył wszystkim
wielkiej radości i wytrwałości w codziennym byciu
z Bogiem.
Oprawę muzyczną Mszy
św. podzieliły między siebie chóry Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego.
Oba zespoły chwaliły
Boga swym śpiewem najpiękniej, jak tylko potrafiły. Chociaż mróz i wzruszenie ściskały gardła, to
jednak każdy wiedział, że
kto śpiewa, ten dwa razy
dym, często zagubionym ludziom. Był się modli.
dla nich tak jak Jezus dobrym paste- Po Mszy Św. złożono hołd Relikwiom
ks. Bosko, a następnie
Gimnazjum Salezjańskie
przedstawiło krótkie
scenki i obrazy z jego
życia. Uroczystość w kościele zakończył pełen
ekspresji występ wokalno - taneczny przedszkolaków. Rozgrzał on do
czerwoności serca przybyłych gości. Następnie
wszyscy zostali zaproszeni do budynku Gimnazjum Salezjańskiego
na mały poczęstunek i
wspólne spotkanie. Młodzież Liceum Salezjańskiego miała również
czas na zachęcenie swoich młodszych kolegów
do przybycia na dzień
otwartych drzwi, który
odbędzie się w sobotę 16
kwietnia 2005 roku.
Około godziny 13 uroczystość dobiegła końca, ale
z całą pewnością na zawsze pozostanie w pamięci ludzi, którzy podążają drogą ks. Bosko!

Paulina Piosik
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Sa tanie i dobre
amiêtam to, jakby to by³o wczoraj. By³a
wczesna wiosna. Razem z ch³opaka
mi gra³em w RPG'a. Po jakimœ czasie
stwierdziliœmy, ¿e chce nam siê piæ, wiêc zrobiliœmy „œciepê”. .. okaza³o siê, ¿e mamy 96
groszy. I wtedy Silver wzi¹³ kasê i wyszed³ z
mieszkania. Kiedy po piêciu minutach wróci³, nie wierzyliœmy, ¿e uda³o mu siê kupiæ
cokolwiek do picia.. on nic nie mówi³, tylko
wyj¹³ butelkê... I tak poznaliœmy, czym jest
„Everquest.”
- Silver, wiemy już, jak to się zaczęło, ale
nie do końca wiemy, czym jest ten „Everquest”... Możesz nieco rozjaśnić sytuację?
- Otóż.. ten nasz legendarny Everquest,
to nic innego jak napój gazowany za grosze. Taki, jakie można kupić w sklepach.
- Ale jakiś konkretny napój? -Niee... to po prostu określenie takie, jak
„bełt” dla tanich win.
- I coś mi się wydaję, że ma to ze sobą
nieco wspólnego.
- No, poniekąd... Bo widzisz, taki napój
można kupić średnio za 1 PLN za 1,5 do
2 litrów.
- No to faktycznie... Skład już sobie wyobrażam: glutaminian sodu, guma arabska, i cały rządek E...
- Wiesz, obawiam się, że w niektórych
przypadkach jest jeszcze gorzej...
- A może być gorzej?
- Oj, może. W napojach poniżej 1 zł za
1,5 litra nikt nie używa sacharozy...
- Więc czym to słodzą?
- Nie chciałbyś wiedzieć…
- To po co to pijecie?! Żołądki się wam
się znudziły?!
- Nieeee… No wiesz, jak to jest. Ten przykład ze wstępu jest bardzo dobry. Człowiekowi chce się pić. Nikt nie ma forsy,
to zbiera się groszaki spod łóżka i idzie
do „Biedronki” (na przykład).
-Dobrze, nie będę wnikał... Posługuję się
liczbą mnogą, jeśli chodzi o was - przedstaw resztę „zespołu”.
- Nie, nie pozostawię tej kwestii samej
sobie - nie jesteśmy grupą stukniętych
młodych ludzi jak, dajmy na to Jackass,
robiących rzeczy zagrażające ich zdrowiu. Pijemy takie rzeczy z długowiecznej tradycji i sentymentu (sesje RPG) i
nie są to jakieś wielce znaczące ilości.
Dajmy na to, że kupimy 2 l na czterech,
to pijemy to przez jakieś 5 godzin.. więc
jak widać, stężenie w organizmie nie jest
jakoś super zabójcze. A co do naszego
squadu - mamy trzech oficjalnych członków. Ja (Silver), Czacha i US Tost (imion
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specjalnie nie ujawniam). Poza tym
mamy znajomych, którzy podczas spotkań również kosztują boskiego napoju,
ale najbardziej wykwalifikowana w tej
kwestii jest nasza trójka.
- Czyli rozumiem, że macie jakiś system
klasyfikacji tych trunków.
- A oczywiście, że mamy. Jest kilka kategorii. Pierwsza to oczywiście smak. Bo
to jest prawie najważniejsze. Oceniamy,
jak smakuje podczas picia i po wypiciu.
Jak długo czuć smak, czy to smak ciekawy, czy standardowy smak chemicznej oranżady. I tutaj pojawia się pewien
czynnik...
- Jaki?

- Coś, co my nazywamy „flashback”. To znaczy: kiedy odejmujesz butelkę od ust, zdarza się, że czujesz taki
nieprzyjemny posmak (czasem zdarza
się, że czujesz go dopiero po chwili, a
czasem mija naprawdę dużo czasu, nim
coś poczujesz). Jak się łatwo domyślić,
lepsze są te napoje bez flash-back'a lub
z możliwie najlżejszym. Ważna też jest
ciągłość smaku. Są napoje, które tylko
pachną, albo takie, które prawie nie
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pachną, ale za to mają w miarę intensywny smak podczas picia, ale takich jest
naprawdę mało.. to zależy od napoju.
- A reszta kryteriów?
- No, jednym z najważniejszych, jak się
można domyślać, jest cena w stosunku
do smaku (bo o jakości ciężko rozmawiać). Czasem napój jest drogi, ale opłaci
się go kupić, bo po prostu ma dobry
smak, a czasem odwrotnie - są takie
napoje, do których nawet karygodnie
niska cena nie jest w stanie zachęcić.
- Jakieś wspomnienia odnośnie powyższych?
-. Tylko jedno słowo - Gazo Cola… nigdy tego nie zapomnimy... Strasznie
chciało nam się pić i akurat mieliśmy
grubszą kasę (1,50 zł), więc kupiliśmy
ów napój. To było coś koszmarnego.
Trzy dni się z tym męczyliśmy. Ostatnio
wpadł mi w ręce Gazo Grejpfrut... Nihil
novi… Jak określił Czacha - smakuje jak
przypalony klocek lego, a przecież cena
jest ze średniej półki…
- A te dobre wspomnienia?
- O dziwo, mamy takie! Niedawno kolega powiedział mi, że kupił w „Biedronce” napój po 85 groszy za 2 l i wylał cały
do zlewu… Musiałem tego spróbować.
I wiesz co..? Jest całkiem dobry. Smakuje zupełnie jak oranżada Heleny (której nie pijemy ze względu na cenę) i ma
bardzo mały flash-back (no i kosztuje 85
gr za 2 l…).
- A masz jakieś szczególne wspomnienia związane z tym hobby? (chyba mogę
tak mówić..)
- O, tak.. poza tymi dwoma jest jeszcze
Lemon Swing cytryna. Na etykietce napis głosi, iż napój zawiera naturalny sok
z cytryny. Bardzo nas zdziwiło, że w składzie podano jego zawartość procentową... 1%... powalające…
- W istocie…. A jaka była najniższa cena,
z jaką się spotkaliście?
- W zasadzie ten nasz kochany Vivat jest
najtańszy - 85 groszy za 2l, ale jeśli chodzi o samą cenę, to jest jeszcze lepsza
rzecz - Tęcza Cola - 68 groszy za 1,5
litra. Nie widzieliśmy niczego tańszego…
- Dziękuję za wywiad, Silver... Z pewnością coś wniesie do naszego życia. (ale
nie jestem pewien co..) W każdym razie
miło było posłuchać, jakie hobby się
rodzą wśród młodego pokolenia.
- (zbieram etykietki do klasera :D ) Miło,
że mogłem pomóc.

Gabriel Skitaniak
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PUSTYNIA
-nie tylko poetom-

* * *
- głosowi wewnętrznemu ZASTĘPSTWO

Na pustynię się udaj.
I nie pisz wierszy.
Nic tylko idź.
Umrzesz wtedy szybko.
Sam. Bez upiorów.
Sznur weź ze sobą.
I wór. I nie bierz Księgi.
Bo wrócisz a nie chcesz.
Wszystkiego się oducz.
O duszy zapomnij.
O myśli. O artystach też.
Nie ma. Nie było.
Nie może ich być.
Woda to zło.
Oni to gorzej.
Albo
Nie idź na pustynię.
Wierszy po prostu
Nie popełniaj.
Wtedy umrzesz szybko.
Bez sznura wora upiorów.
Sam. Na pustyni, która
Do Ciebie
Przyjdzie.

Niepotrzebnie
Przyszedłeś powiedzieć, że
Nie rośnie na drzewach.
Te niezrozumiane chwile
Spędzone na smakowaniu
Liści Owoców Kory
Wreszcie Robaków
Cienkich Pajęczyn
I innych takich tam
Mało bądź mniej
Znaczących
Trzeba było spożytkować
Inaczej albo po prostu
Wejść po innych gałęziach
W inną korę.
Rośnie na drzewach.
Jak i wszędzie indziej.

zając ma grypę...

Podsłuchane w szkole
Nauczyciele
Kolega wpatruje się dłuższą chwilę w
koleżankę.
Po chwili p. prof. Kaczorowski zwraca
mu uwagę:
- Czy naprawdę nie potrafisz odróżnić
koleżanki od tablicy?

Uczniowie
Podaruj dzieciom książkę. (na matematyce)

na biologii:
p. Szewczyk tłumacząc definicję kończy ją słowami:
- …jonów fluorkowych.
Omawiając jakiś temat…
z prośbą o powtórzenie uczennica
- Moi drodzy. Proszę sobie przypozapytała:
mnieć pierwszy lepszy film Woody - …jakich jonów, florkowych?
Allen'a… co robi bohater po przyjściu
do psychoanalityka? - pyta p. KaczoWiecie może jak jest kij do kosza po
rowski
angielsku? - spytał uczeń (chodziło
(w sali grobowa cisza)
o kij do golfa).
(po chwili namysłu uczeń pyta z ciekawością):
Najnowsze tłumaczenie die Eltern
- Rozbiera się?
schliefen - rodzice szlifują. : (oczywiście powinno być: rodzice spali)
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