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Do czytelników
Oto po d³ugich cierpieniach narodzi³o
siê pismo bêd¹ce œwiadectwem
zdolnoœci i zainteresowañ jej uczniów.
Realizuje ono, choæ w czêœci, nasze
„pozalekcyjne” aspiracje i pokazuje, ¿e Liceum
dla Doros³ych przynajmniej pod tym
wzglêdem, nie jest gorsze od innych szkó³.
Ba, mo¿e byæ nawet lepsze, wystarczy siê
postaraæ, wystarczy wyzwoliæ drzemi¹ce gdzieœ
g³êboko w duszy pok³ady twórczej energii.
Bo taka energia, drodzy czytelnicy, w was tkwi,
trzeba tylko odrzuciæ obawy, niepewnoœæ,
lenistwo. Trzeba uwierzyæ w siebie i poprzez
twórczy wysi³ek podnieœæ jakoœæ swojego
¿ycia- kreatywnoœæ jest przecie¿ jednym
z najwa¿niejszych wymogów wspó³czesnego
œwiata. Mam wiêc nadziejê, ¿e pismo, które
w³aœnie czytacie, ma przed sob¹ d³ug¹ i ciekaw¹
przysz³oœæ a zale¿y to tylko od Was.
Chcia³bym, aby „Forum” mia³o otwarty
charakter, ¿eby móg³ na jego ³amach
zaprezentowaæ siê ka¿dy, kto ma coœ
do powiedzenia: na swój temat, na temat ¿ycia,
kultury, i wszystkiego, co nas otacza.

Jak siê za chwilê zorientujecie,
numer inauguracyjny ma g³ównie literacki
charakter- przysz³oœæ poka¿e, czy ta tendencja
siê utrzyma. Znajdziecie wiêc tutaj wybór
wierszy ró¿nych autorów (oczywiœcie uczniów
szko³y), opowiadanie Piotra Miszteli
- który jest „gwiazd¹” tego wydania,
gdy¿ prezentuje równie¿ swoje doskona³e
wiersze i artyku³ o piotrkowskim poecie
- Rafale Orlewskim, zawartoœæ numeru
wzbogacaj¹ refleksje Karoliny Mazowieckiej
na temat muzyki, napisane bardzo ciekawym
- ¿ywym jêzykiem.
W tym numerze mo¿ecie równie¿ przeczytaæ
wywiad z najbardziej znan¹ w naszej szkole
osob¹, czyli Pani¹ Dyrektor Dobrochn¹
Kulbat i dowiedzieæ siê o rzeczach nie tylko
wa¿nych, ale i ciekawych.
Tak przedstawia siê w skrócie zawartoœæ
pierwszego „Forum”. Jakie bêd¹ nastêpnezobaczymy- na pewno nie gorsze.
MAREK OLCZAK
Podziêkowania dla pani Anny Rek za pomoc
w z³o¿eniu pisma.

