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Ważne tematy
Oto czego dowiecie się z tego
numeru:
• Za co czytelnicy kochają Joannę
Chmielewską?
• Dlaczego Colt jest
"nieśmiertelny"?
• Co nowego w modzie?
• Kto przyjechał do Częstochowy?
• Dlaczego Góry Kaczawskie są tak
niesamowite?
• Kto terroryzuje szpital w thrillerze
Tess Gerritsen?
• Co jest sportową kontrowersją
tygodnia?
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Od redakcji
Witajcie!
Wiele osób słyszało o Czadku, ale nigdy go nie widziało. Chcemy to zmienić!
Co miesiąc będziemy dla Was pisać o aktualnościach szkolnych, ciekawych
miejscach, zrobimy przegląd wydarzeń kulturalnych i sportowych, przeprowadzimy wywiady z interesującymi
ludźmi. Nowy rok - nowy Czadek. Zapraszamy do lektury naszej gazetki! Bądźcie na bieżąco!
Redakcja Czadka

Wybory do samorządu szkolnego
MAGDA GRZYWACKA
i FILIP WŁODARCZYK
Kim jesteśmy? Od dwóch lat jesteśmy
przewodniczącymi klasy 2a i 2d, a w tym roku
zamierzamy zostać Konsulami Samorządu
Uczniowskiego.
Oto kilka z wielu punktów naszego programu
wyborczego:
•
rozkręcenie wolontariatu w Czackim
•
czysta szkoła
•
wieczorki filmowe
•
wystawa wydarzeń rocznych
•
kontynuacja „bluz Czackiego”
•
organizacja zawodów sportowych
Prosimy, abyście dali nam wotum zaufania
i możliwość wykazania się.
BO DLA NAS WY JESTEŚCIE NAJWAŻNIEJSI!!! :D

MICHAŁ PUCHALSKI
i PAULINA PIENIAK
Mr. & Mrs. P.
My, czyli Paulina i Michał,
Michał kochamy Czackiego
na zabój. Właśnie dlatego prawdopodobnie każdy
Czackiewicz będzie głosował na nas ;-)

A my… damy czadu i zmienimy tę szkołę z Wami
albo dla Was. Specjalnie dla Was zorganizujemy:
- szkolne Wi Fi (odrobina internetu nikomu jeszcze
nie zaszkodziła)
- czackie randki w ciemno (wprowadzą w błogie
nastroje)
- spotkania z muzyką poważną – w Czackim jest
wielu świetnych muzyków, niech poważnie dadzą
czadu!
- po korytarzach Czackiego spaceruje wielu
profesjonalistów, ale który jest najlepszy?
Zobaczymy…
Zorganizujemy konkursy.
konkursy Na początek fotograficzny
i kulinarny… Czekamy na mistrzów!
- podróżujmy w szkole. Zrobimy Dzień Europy czy Azji
i na nowo policzymy kontynenty!
- miłośnikom ekranu obiecujemy kontynuację
wieczorków filmowych
- tym, którzy potrzebują wsparcia, pomożemy tak,
że sam Owsiak się zdziwi, widząc nasze nowe akcje
charytatywne!
charytatywne
- naszych nauczycieli zaczniemy nagradzać
Oskarami (nie oszukujmy się, oni zasługują na te
nagrody)
- zorganizujemy dobre zawody sportowe i …
- pomyślimy o zespole cheerleaderek,
cheerleaderek bo bez nich
ani rusz
- w ramach akcji „Kapcie w Czackim” poczujemy się
wreszcie jak w domu
- gdy w szkole zrobi się gorąco, wstawimy zraszacze,
gdy powieje chłodem przyniesiemy „farelki”
dla podgrzania atmosfery!
Liczymy na Wasze wsparcie!!!
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Felieton
Zawsze,
kiedy
zastanawiam się nad tematem
na nowy felieton, na początku
mam w głowie pustkę. Potem
rozmyślam nad tym, co zdarzyło
się w ostatnim czasie. Cały
tydzień chodzę i męczę swoje
szare komórki tylko po to,
by siąść w ostatnim możliwym
terminie i przyparta do muru coś
stworzyć.
Tym razem mam temat!
Ostatnio zdarzyło się coś
niemożliwego. Niezwykła autorka
nawet swoją śmiercią potrafiła
zrobić wszystkim na przekór!
Cóż za upór! Jakie okrucieństwo!
Wiecie kogo mam na myśli?
Przedstawię Wam tę panią.
Mieszkała na Mokotowie,

co widać po jej książkach. Każdy
kąt dzielnicy był jej znany.
Miała niesamowite
poczucie humoru! Któż inny
mógłby napisać o niedoszłym
mordercy, którego największą
zbrodnią była próba zabicia
rozmrożonymi lodami calypso
(ach ten niezapomniany smak!)
i miłość do pięknej Barbary.
Ta pani wszędzie widziała niecne
spiski, a razem z nią dostrzegali
je jej bohaterowie.
Paliła jak smok i to nie
taki zwykły, ale wawelski!
Czy teraz wiecie o kim mówię?
Dam Wam wskazówkę, po której
nie da się nie odgadnąć.
Jej bohaterki często miały
na imię Joanna. Rozumiem,

że imię jest piękne, ale dlaczego
akurat to? Tak! Mowa o Joannie
Chmielewskiej, z którą
w myślach przeprowadzam
właśnie mój niedoszły wywiad.
Zrobiła mi psikusa tym swoim
znikn ięc iem! Ja k u ka ra ć
niesfornego autora? Będę
„okrutnie” analizować jej książki,
czytając je w tę i z powrotem.
Nigdy
nie
zapomnę
tej wspaniałej pisarki!
Bądźmy dumni z "naszej
Joanny", bo to faktycznie jest
powód do dumy. Jeśli jakiś
obcokrajowiec spyta mnie kiedyś
o najlepszego polskiego autora,
bez wahania odpowiem:
Chmielewska!
Ania Wojtkiewicz

Co w modzie piszczy
Moda jest elementem
kultury, który cały czas się
zmienia - pomaga ludziom
wyrażać osobowość, odrębność.
Pozwala człowiekowi się
wyróżnić, dając wyobraźni
nieograniczone pole do popisu.
Może również wyrażać bunt
lub zapoczątkować przełom.
Sezon jesień-zima 2013/14
umożliwia nam, jak nigdy dotąd,
zabawę własnym stylem. Każdy
znajdzie coś dla siebie. Na topie
jest grounge, etno, retro, styl
a'la prima balerina. W projektach
wiodących domów mody
zauważamy inspiracje sztuką (Ralf
Simons zainspirował sie obrazami
Andy'ego Warhola). Trudno nie
zauważyć panujących kontrastów,
takich jak nasycone kolory
- pastele, krata-kwiaty,

tweed-moher. Warto także
zwrócić uwagę na oversize (moim
zdani e m ni e kwes t i onowana
mistrzyną tych konstrukcji
krawieckich jest Phoebe Philo),
buty za kolano czy obuwie
na grubej, gumowej podeszwie.
Obecne trendy zadziwiają coraz
bardziej. Kto by sie spodziewał,
że projekty domu mody „Armani”
zostaną obezwładnione przez
moher, dotąd kojarzony tylko
z beretami? Modelki w tym
ciepłym,
delikatnym
i niesamowicie kontrowersyjnym
materiale prezentowały się
naprawdę szykownie!
Obiekty pożądania
z mi e n i a j ą s i ę c a ł y c za s ,
ale postarajmy się nie zgubić
swojej odrębności w czasach
masowości.

W przyszłym numerze
zapraszam na przegląd młodych
projektantów, którzy oryginalność
sprzedają za przystępna cenę.
Herens
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Historia
Witam wszystkich, którzy
poświęcają swój cenny czas na
lekturę Czadka! Na wstępie
zaznaczę, że należę do tej grupy
uczniów, która zablokowała
korytarz przy wnęce w pierwszym
tygodniu szkoły, czyli do
pierwszaków. Postanowiłem
spróbować swoich sił i, pomimo
że na co dzień urzęduję
w matfizie, redagować część
historyczną. Będę pisał
o wszystkim, co akurat uznam
za ciekawe. Znajdą się tutaj
zarówno recenzje (tak jak dziś),
jak i ciekawostki oraz
przypo mnienie a ktua lnych
rocznic, relacje z uroczystości,
spotkań. Mam nadzieję, że część
z Was choć trochę interesuje się
historią i z chęcią, od czasu
do czasu przeczyta nowinki
historyczne.
W ręce wpadła mi
niedawno ciekawa pozycja
– „Obłęd ‘44”. Autorem książki
jest historyk i publicysta Piotr
Zychowicz - redaktor naczelny
miesięcznika „Historia Do
Rzeczy”. Jeśli nazwisko Wam
jeszcze nic nie mówi, to pomogę,
dodając, że jest on również
autorem głośnego „Paktu
Ribbentrop - Beck” (czym zresztą
chwali się na okładce „Obłędu”),
w którym porusza kwestię
możliwości zawarcia przez Polskę
sojuszu z III Rzeszą
skierowanego przeciwko
Związkowi Radzieckiemu. „Obłęd
‘44” nie pokazuje jednak historii
alternatywnej, ale działalność
i politykę Polskiego Państwa
Podziemnego w latach okupacji.
Książka ta nie jest typową
książką historyczną, ale raczej
dziełem publicystycznym

przedstawiającym osobiste
refleksje autora. Piotr Zychowicz
stawia w niej tezę: „Polskie
Państwo Podziemne nie zdało
egzaminu”, a następnie stara się
ją udowodnić. „Obłęd ‘44” czyta
się więc, jak bardzo dużą
rozprawkę. W jaki sposób szerzej
opisać
poglądy pana
Zychowicza? Dość powiedzieć,
że uważa on, iż w porównaniu
z Czechosłowacją wychodzimy
kiepsko…
Zapewne wszyscy znają
podstawowe fakty dotyczące
Polskiego Państwa Podziemnego.
W „Obłędzie” dobudowana jest
do nich opinia (zazwyczaj
negatywna). Tak oto mamy ostrą
krytykę układu Sikorski – Majski
(nazywanego w książce paktem
Sikorski - Stalin), jako pierwszego
kroku ku zniewoleniu Polski.
Co ciekawe Zychowicz przyznaje,
że zawarcie paktu uratowało
życie wielkiej rzeszy Polaków
wywiezionych wcześniej w głąb
Rosji. Dodatkowo negatywnie
ocenia politykę premierów:
Sikorskiego i Mikołajczyka,
którym autor sugeruje głupotę
oraz uleganie podszeptom nie
tylko Anglików, ale także
- agentów rosyjskich, oraz działania generała Tadeusza
Bora - Komorowskiego
(komendanta głównego AK od
1943 r.). Autor krytykuje również
Władysława Andersa za bitwę
pod Monte Cassino.
Muszę przyznać,
że pisarz ciekawie opowiada
o okupacji i polityce polskich elit.
Jego wywody są podane
czytelnikowi w przejrzysty
sposób, poparte wieloma

faktami. Niestety w swoich
ocenach autor kieruje się,
w takim samym stopniu faktami,
jak i swoim własnym
światopoglądem. I oto obok tego
„całego zła”, które znikąd
znalazło się na najwyższych
stanowiskach Polskiego Państwa
Podziemnego, pojawiają się
postacie wyidealizowane, jak
na przykład generał Kazimierz
Sosnkowski (naczelny wódz) czy
generał Stefan Grot - Roweck
(komendant główny AK
do 1943 r.). Piotr Zychowicz,
ujawniając czytelnikowi problem
infiltracji AK przez Rosjan,
poddaje w wątpliwość,
czy decyzje podejmowane przez
jej naczelne dowództwo były
zgodne z polską racją stanu,
natomiast o Narodowych Siłach
Zbrojnych wyraża się bez cienia
krytyki. Punktem centralnym
książki jest opis akcji „Burza”
i Powstania Warszawskiego,
które było, według autora,
skutkiem fatalnej polityki
zarówno
Londynu,
jak i dowództwa AK. Co należy
podkreślić, autor nie potępia
powstańców, ale ludzi, którzy byli
odpowiedzialni za rozpoczęcie
„Burzy”. Książka jest naprawdę
ciekawą lekturą. Napisana jest
językiem brutalnym, jasno
przedstawiającym, czyje zdanie
jest słuszne, a przez to staje się
mniej wiarygodna.
Moja ocena: 3,5/5
Tymek
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„Nieśmiertelny” Colt
W ankietach, które
Redakcja Czadka przeprowadziła
jakiś czas temu, wielokrotnie
pojawiła się prośba o artykuł
dotyczący militariów. Wedle
życzenia oto co nieco dla
amatorów broni.
Istnieje wiele pistoletów
na świecie. W ciągu całej historii
skonstruowano setki broni tego
typu . Jed na k s ą pewne
konstrukcje, które pozostają
„nieśmiertelne”. Jedną z nich jest
M1911, potocznie zwany Coltem.
Historia „Colta” sięga
początków XX wieku. M1911 to
broń, która zmieniła historię.
Pistolet ten wszedł do uzbrojenia
armii USA w 1911 r. i był
używany podczas Wielkiej Wojny.
Solidny, łatwy w czyszczeniu,
wytrzymały, samopowtarzalny
szybko stał się popularny wśród
żołnierzy i tym samym „wygryzł”
rewolwery.
Pewien amerykański
kapral, trzymając w dłoni Colta,

w 1918 r. wziął do niewoli
ok. 10 niemieckich żołnierzy!
Za ten wyczyn został odznaczony
M e d a l e m
H o n o ru .
Po doświadczeniach nabytych
podczas I wojny światowej,
wprowadzono zmiany w tej broni
i opracowano wersję M1911A1,
która weszła do uzbrojenia armii
USA w 1926 r. W trakcie
II wojny światowej pistolet ten
znowu dowiódł swojej siły.
Był wykorzystywany przez
„Cichociemnych”, żołnierzy
1. Samod zielnej Bryga d y
Spadochronowej, a także przez
oficerów Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie.
Colt ma ponad 100 lat,
a jednak nadal jest
wykorzystywany przez oddziały
specjalne Armii USA. M1911
(obok Glocka) jest jednym
z najlepszych i najbardziej
znanych pistoletów w historii.

Vis wz. 35
W 1935 w Polsce został
o pra co wa ny przez Piotra
Wilniewczyca
i
Jana
Skrzypińskiego pistolet
Vis wz. 35, którego konstrukcja
jest zbliżona do Colta. Jednak
pols ki brat jes t lżejszy,
ma pojemniejszy magazynek
(8 naboi) i jego pociski lecą z
większą prędkością (345m/sek.).
Był w wyposażeniu WP,
a po 1939 r. używały go niektóre
jednostki Wehrmachtu. Jednak
po zakończeniu wojny
wstrzymano jego produkcję.
Według wielu historyków,
miłośników broni i magazynów
militarnych Vis był lepszy
od Colta, a nawet od najlepszych
pistoletem swoich czasów.
Andreas
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Doświadczyć bliskości Boga
i drugiego człowieka
Europejskie Forum Młodzieży
„Rio In Częstochowa”
Za oknami jesienna aura.
Idę ulicą, mijam tłum
anonimowych przechodniów
otulonych ciepłymi płaszczami,
którzy jak najprędzej chcą
dotrzeć do pracy, szkoły, domu.
Mogłoby się wydawać,
że wpadłam już w wir szaroburej
codzienności. Wciąż te same,
wykonywane
niemal
mechanicznie czynności.
Zmieniają się tylko kartki
z kalendarza. Jednak jest coś,
co napawa mnie niebywałym
optymizmem, coś co wywołuje
uśmiech na mojej twarzy. Są to
wakacyjne wspomnienia. I to nie
byle jakie wspomnienia. Pięć
gorących, lipcowych dni, które
odmieniły mnie i moje życie.
O „Rio In Częstochowa”
dowiedziałam się właśnie tutaj
– w Czackim. Podczas rekolekcji
wielkopostnych wzięłam udział
w warsztatach prowadzonych
przez wspólnotę Emmanuel.
Po d czas ba rdzo otwa rtej
rozmowy o doświadczeniach
duchowych, członkowie
wspólnoty gorąco zachęcali nas
do wzięcia udziału w Europejskim
Forum Młodzieży „Rio In
Częs to ch o wa ” – i mpre zy
organizowanej przez wspólnotę
Emmanuel równolegle do
Światowych Dni Młodzieży w Rio.
Spontanicznie podjęłam decyzję
o wyjeździe i wraz z grupą
przyjaciół stawiliśmy się w pewne

lipcowe
popołudnie
na dziedzińcu Seminarium
Duchownego w Częstochowie.
Już podczas rejestracji
spotkaliśmy się z niezwykłą
serdecznością i otwartością.
Zachwyciło mnie to, że choć
widzę kogoś po raz pierwszy
w życiu, to mogę wymienić z tą
osobą uśmiech i dobre słowo.
Większość uczestników stanowili
Polacy, choć nie brakowało
przedstawicieli innych państw
europejskich i nie tylko (pojawił
się nawet jeden Brazylijczyk!).
Była to niepowtarzalna okazja
do nawiązania nowych
znajomości i podszlifowania
umiejętności językowych.
Przez pięć dni braliśmy
udział w wielu warsztatach
i konferencjach (prowadzonych
w języku polskim i angielskim).
Poruszane były na nich kwestie
w mniejszym lub większym
stopniu dotyczące nas – młodych
ludzi wkraczających w dorosłość.
Dowiedziałam się wiele
o sobie samej jako o człowieku,
bliźnim i jako o kobiecie. Ale „Rio
In Częstochowa” to nie tylko
warsztaty, ale również ogromna
radość z obecności Boga
i drugiego człowieka wyrażona
w modlitwie. Była to modlitwa
niestandardowa, niezwykła,
obecna w tańcu i śpiewie.
Podczas mszy, modlitwy
uwielbienia, porannej rozgrzewki

towarzyszyła nam profesjonalna
oprawa muzyczna. Amatorzy
wrażeń
muzycznych
zdecydowanie nie mieli na co
narzekać. Podczas Wieczoru
Chwały – połączonego
z transmisją z Rio – wystąpiło
wielu polskich i zagranicznych
artystów m.in. raper Bęsiu.
Moja relacja nie byłaby
pełna, jeśli nie wspomniałabym
o przeżyciach duchowych.
Podczas tych pięciu dni byłam
świadkiem wielu przemian, a łzy
szczęścia i radości lały się
strumieniami. Nie będę ukrywać,
że sama doświadczyłam czegoś
cudownego, czego na pewno
nigdy nie zapomnę. Całej
imprezie
towarzyszyły
ś wia d ectwa lu d zi, któ rz y
odmienili swoje życie.
Jednym z nich był John Pridmore,
były gangster z East End
w Londynie.
Wakacje się skończyły,
a wspomnienia z Częstochowy
wciąż są we mnie bardzo żywe.
Dlatego też pragnę podzielić się
nimi z Wami. Mam nadzieję,
że przekazałam Wam choć część
ogromnej radość, której
doświadczyłam podczas „Rio In
Częstochowa”. Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie
– Nadchodzę!
Ania S.
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Recenzja: T . Gerritsen AUTOPSJA

Kiedy lekarz sądowy,
dr Maura Isles, spogląda
na zwłoki pięknej kobiety,
przeżywa wstrząs - ciało nagle
otwiera oczy...
Czyż to nie ciekawe, jak
jedno zdanie może przyciągnąć
czytelnika? Gdy sądziłam, że
chcę odpocząć na jakiś czas
od czytania książek Tess
Gerritsen, autorki wielu trillerów
medycznych, ten króciutki opis
sprawił, że znów sięgnęłam po jej
powieść. Spodziewałam się tego,
co zazwyczaj - znalezienia zwłok,
zagadki i rozwiązania jej, dzięki
poszlakom znalezionym przez
główne bohaterki, detektyw
Rizzoli i doktor Isles. Lecz
ku mojemu zaskoczeniu, fabuła
tej powieści różniła się znacznie
od poprzednich dzieł Gerritsen.
Zacznijmy od tego, że już
w drugim rozdziale znaleziona
martwa kobieta okazuje się być
jak najbardziej żywa,
ucieka, zabija ochroniarza

i bierze zakładników,
by terroryzować szpital, w którym
się znajduje. Jednym z jej
więźniów jest ciężarna detektyw
Rizzoli. Po raz pierwszy
spotykamy się z sytuacją,
w której autorka czyni swoją
bohaterkę zupełnie bezbronną
i stawia przed nią tak trudne
zadanie - odkryć, kim jest
tajemnicza terrorystka, jaki ma
powód, by zastraszać szpital,
i w jaki sposób wiąże się to
z masakrą ukraińskich
uchodźców dokonaną kilka
miesięcy wcześniej w starym
wiejskim domku? Oczywiście,
przystało, poza szpitalem dr Isles
i mąż uwięzionej Rizzoli - agent
Dean pracują nad sprawą i robią
wszystko, co mogą, by odkryć
prawdę.
Jedną z największych
zalet powieści są opisy. Pod tym
względem ta książka nie
ustępuje innym dziełom
Gerritsen, która jako lekarz
sądowy z zawodu doskonale
zna sytuacje związane
ze sprawami kryminalnymi.
Korzystając ze swego
doświadczenia, tworzy sceny
d yna miczne i trzyma ją ce
w napięciu. Ważną częścią
powieści są również bohaterowie,
którzy zadziwiają niepowtarzalnością i nieprzewidywalnością.
W tej książce warto zwrócić
uwagę na dylematy detektyw
Rizzoli, która waha się między
postawą nieugiętej i silnej
policjantki a troskliwej matki.
W tej książce Gerritsen
po raz kolejny pokazała swój
talent. "Autopsja" jest
emocjonująca i, jak to mówi
Harlan Coben, "unputdownable".

Tytuł: Autopsja
Tytuł oryginału: Vanish
Autor: Tess Gerritsen
Wydawca: Albatros
Język wydania: polski
Język oryginału: angielski
Ilość stron: 294
Na pewno nie jest to książka,
po którą można sięgnąć szukając
lekkiej lektury, bo podczas
czytania nie sposób nie myśleć
o rozwikłaniu sprawy. A Gerritsen
wcale nie chce, by jej tajemnica
była wcześnie odkryta...
Klementyna
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Cykl „zostań w Polsce”
Cudze chwalicie,
swego nie znacie”
Niby znane. Niby
powszechne. Ale co tam Polska.
Paryż, Hiszpania, Nowy Jork,
Portugalia, Melbourne! To są
prawdziwe wakacje. Zabytki klasy
światowej, wiele galerii sztuki,
znane miejsca, a wszędzie
czysto, pięknie! A Polska? Nudno
i brudno… W tym cyklu chcę
Wam pokazać, że Polska
naprawdę jest wyjątkowa. Warto
w niej zostać i poznać jej
tajemnice.
Dziś chciałabym Was
zabrać do Krainy Wygasłych
Wulkanów. Indonezja, Meksyk?
Nie, na Pogórze i w Góry
Kaczawskie. Na samym początku
wyprawa rodem z dżungli
amazońskiej.
Poszukiwanie
agatów! Kalosze na nogi i hop
do lasu! Idąc w górę niewielkiego
strumyczka, szukaliśmy
nieregularnych, kulistych brył.
Takie agaty są najcenniejsze,
ponieważ cały kwiat agatu
zabezpieczony jest skałą,
w której się tworzył. Zebraliśmy
20 kilogramów gruzu. Ale za to
jakiego! Po przecięciu brył tarczą
szlifierską naszym oczom ukazały
się przepiękne, błyszczące agaty
w najróżniejszych kolorach.
Warto było spędzić w błocie dwie
godziny!

W poszukiwaniu agatów

Powrót do średniowiecza
Zabytek klasy zero
Przejeżd ża ją c przez
Świerzawę nie można go
przegapić. Kościół św. Jana
i Katarzyny leży przy głównej
trasie w północnej części
miejscowości.
Wielu
z Was powiedziałoby „Znowu
kościół?” Nie myślcie, że miałam
inne podejście. Lecz już
po p rzek ro czen iu mu ró w
obronnych otaczających
budowlę, poczułam innego
ducha. Ducha historii.
Przekraczając próg świątyni nie
byłam świadoma, że jest to
najstarsza budowla romańska
zachowana na Dolnym Śląsku!
Na ścianach widnieją jedyne
w Polsce malowidła o tematyce
zoomorficznej, czyli bóstwa
przed s ta wio ne w po s ta ci
zwierząt. W nawie głównej
na szczególną uwagę zasługuje
cykl malowideł z przełomu XIV
i XV wieku, przedstawiających
żywot
św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej oraz postać
św. Krzysztofa. W gablotach
wystawione są przedmioty
znalezione w czasie wykopalisk
w Świerzawie. Mimo swej
wyjątkowości obiekt ten nie
otrzymuje ministerialnych dotacji
na renowację i konserwację
malowideł. Kościołem opiekuje
się stowarzyszenie Sonove, które
z własnych funduszy dokonuje
wszystkich
zabiegów
konserwacyjnych oraz stara się
popularyzować zabytek wśród
turystów odwiedzających Dolny
Śląsk.

Pierwszym hasłem, jakie
wyskakuje w przeglądarce po
wpisaniu słowa „wieża”, jest
oczywiście znana na całym
świecie wieża Eiffla. Tylko
że Polacy, gdyby bardzo chcieli,
to też by sobie zbudowali taką
wieżę. A takiej jak na Dolnym
Śląsku nie wybuduje już nikt.
Mowa o wieży Książęcej
w Siedlęcinie wybudowanej
w pierwszej połowie XIV wieku.
Sama
budowla jest jedną
z większych tego typu w Europie.
Lecz unikatem na skalę światową
są malowidła znajdujące się
na jej ścianach. To malowidła
przedstawiające historię króla
Artura oraz jego rycerzy - głównie
sir Lancelota. Te ścienne
malowidła są zabytkiem klasy
zero, co oznacza, że są one
jedynym zabytkiem tego typu
na świecie. Są one jedynym nie
ustnym
przekazem
i potwierdzeniem autentyczności
legend arturiańskich.
Najwyższy wulkan
Nareszcie docieramy na
szczyt najwyższego wygasłego
wulkanu w Górach Kaczawskich.
Jest to Ostrzyca nazywana
również śląską Fudżijamą.
Ma 501 m n. p. m. Z jej szczytu
rozciąga się piękny widok
na Pogórze Kaczawskie oraz Park
Krajobrazowy Chełmy.
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Miejsce, które być może już w tej
chwili nie istnieje
Brzmi to nierealnie,
ale w chwili pisania tego tekstu
nie wiem, czy Miedzianka
znajduje
się
jeszcze
na powierzchni ziemi.
Miedzianka była tętniącym
życiem miastem, słynącym
z wydobycia kobaltu. Po II wojnie
światowej Miedzianka znalazła
s ię w gra nicach Po ls ki.
Na nieszczęście tego miejsca,
ponieważ pod miasteczkiem
znajdowały się pokaźne złoża rud
uranu. Zainteresowała się nimi
Armia Czerwona i rozpoczęła
eksploatację złóż. W ciągu 9 lat
wydobyto tam 600 ton rud uranu.
Zły sposób organizacji prac
górniczych doprowadził

do
poważnych
szkód
w Miedziance. Większość domów
zapadła się i uległa zniszczeniu.
Dziś we wsi znajduje się
5 domów oraz kościół.
Gdy wejdzie się trochę głębiej
w las, ujrzeć można ruiny
dawnych domów, które zapadły
się kilka metrów w dół.
Spacer po Miedziance jest
naprawdę niezapomnianą
przechadzką.

styl i sposób wykonania
rękodzieł. Położenie Dobkowa
sprawia, że jest to idealne
miejsce do czerpania inspiracji
z kontaktu z naturą. Kończąc ten
artykuł, piję herbatę z kubka
z galerii „Dobków 96”
rozmyślając o miejscach, których
nie zdążyłam wspomnieć…
ale uwierzcie, o tej pięciodniowej
wyprawie można by napisać
książkę.
Co gada

Wioska artystów
Dobków to niepozorna
wieś leżąca na trasie z Bolkowa
do Świerzawy. A jednak w tej
małej miejscowości znajdują się
aż cztery pracownie i galerie
ceramiki artystycznej i użytkowej.
Każdy z twórców ma swój własny

W pracowni ceramicznej „Dobków 96”

Śląska Fudżijama

str. 10

CZADEK

Wiadomości sportowe
Piłka Nożna.
Reprezentacje:
Ostatni tydzień przebiegł
pod znakiem eliminacji
Mistrzostw Świata w Brazylii
2014. Nie zabrakło sensacji,
alei rozczarowań. Jak już wszyscy
wiemy, naszej wspaniałej
reprezentacji nie udało się
wykonać planu minimum,
czyli awansu do finałów. Polacy
sami utrudnili sobie sytuację
w grupie po czerwcowych,
żenujących remisach z Mołdawią
i Czarnogórą w Warszawie.
Mieliśmy nadzieję, że będzie to
wstęp do emocjonującego finiszu
eliminacji.
Niestety,
Polska
przegrała 11 października 0:1
z Ukrainą w Kijowie. Prysły
marzenia o Brazylii. Choć
przejawy dobrej gry były,
a Polakom udało się nie popełnić
błędu aż do 63 min,
co było nie lada wyczynem.
Niepilnowany Jarmołenko łatwo
pokonał Artura Boruca. Kadrze
zostało więc walczyć już tylko
o honor we wtorkowym meczu
z Anglią w Londynie.
Mimo, że mecz był bez
znaczenia, to dla Polski
spotkanie miało charakter
szczególny. Dokładnie dwa dni
później mijała 40. rocznica
pamiętnego remisu na
legendarnym Wembley.
Polacy stanęli przed szansą
n a p i s a n ia no w e j h i s t o r i i
współczesnego futbolu.
Gdybyśmy zwyciężyli, cała
piłkarska Anglia znowu stałaby
się ofiarą niepozornego polskiego
potwora. Ale prawda okazała się
smutna. Biało-czerwoni
z Londynu wrócili na tarczy,

po dobrej grze i (jak zwykle)
po porażce (0:2). Po tym meczu
Waldemar Fornalik został
zwolniony z funkcji trenera naszej
reprezentacji.
Na mundialu zobaczymy
na pewno drużyny: Włoch,
Holandii, Niemiec, Belgii,
Szwajcarii, Anglii, Rosji, Bośnii
i Hercegowiny, Hiszpanii,
Kolumbii, Argentyny, Japonii,
Iranu, Australii, Korei Płd.,
Kostaryki, USA i oczywiście
gospodarza turnieju - Brazylię.
Część z nich zapewniło sobie
awans już wcześniej, ale nawet
najlepsze zespoły walczyły
o paszport do Brazylii
do ostatniej kolejki eliminacji.
Stawkę uzupełnią zwycięzcy
baraży: Islandia, Chorwacja,
Szwecja, Rumunia, Portugalia,
Grecja, Ukraina i Francja.
Piłka nożna.
Sparingi:
Polska Ekstraklasa
nie próżnuje. W ramach przerwy
na mecze reprezentacji kluby
z rodzimej ligi rozgrywały
sparingi, zdarzyło się choć kilka
ciekawych spotkań, nie obyło się
tradycyjnie bez wpadek, którymi
to polski futbol jest usłany.
W Krakowie, miejscowa Wisła,
pokonała grający (o dziwo!)
w pierwszogarniturowym składzie
niemiecki Vfl Wolsburg 2:1.
[46. min Guerriero, 74. min
Sarki - 63. min Medojević].
W Białyms to ku mogliśmy
obejrzeć niedawnego pogromcę
Lecha Poznań w eliminacjach do
Ligi Europejskiej, Žalgiris Wilno.
Kolejnej wpadki polskiego
zespołu nie było, Jagiellonia
pewnie pokonała litewski zespół

3:0. [50. min Dzalamidze, 68.
min Drażba, 71. min Dźwigała].
Do Gdańska przyjechał Metalist
Charków. Tutaj również została
pokazana wyższość ukraińskiego
futbolu nad polskim. Lechia
poległa 3:0 i Michał Probież ma
powody do zmartwień. W Krośnie
byliśmy świadkami największej
wpadki ekstraklasowego zespołu,
bowiem III ligowe Karpaty
pokonały łódzki Widzew 2:1.
Mecz rozegrano z okazji
jubileuszu podkarpackiego klubu.
Piłka Nożna. I liga:
Nie pauzowała natomiast
I liga. Piłkarze Dolcanu Ząbki
wygrali przed własną
publicznością z Arką Gdynia 1:0
i awansowali na trzecie miejsce
w tabeli I ligi. Liderem po
12. kolejkach pozostał GKS
Bełchatów, który tylko
zremisował na swoim boisku
z beniaminkiem Energetykiem
ROW Rybnik 2:2.
Piłka Nożna. Inne:
Piłkarska reprezentacja
Polski kobiet U-17 zremisowała
ze Szwecją 2:2 w swoim drugim
meczu rozgrywanego w Irlandii
Północnej turnieju 2. rundy
eliminacji do mistrzostw Europy.
W Poznaniu 19. listopada Polska
zagra towarzysko z Irlandią.
Polscy piłkarze U-19
zremisowali w Grudziądzu
z Rumunią 1:1 w ostatnim meczu
drugiej rundy eliminacji
mistrzostw Europy do lat 19.
Taki wynik przekreśla szansę
biało-czerwonych na udział
w przyszłorocznym finale, który
odbędzie się na Węgrzech.
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Tenis:
Rozstawiony z numerem
pierwszym Serb Novak Djoković
wygrał z Argentyńczykiem
Juanem Martinem del Potro 6:1,
3:6, 7:6 w finale turnieju
tenisowego ATP Masters 1000
na
twardych
kortach
w Szanghaju.
Szczęścia nie miała Alicja
Rosolska, która wraz z Kanadyjką
polskiego pochodzenia Gabrielą
Dabrowski uległa Czeszkom
Karolinie i Kristynie Pliszkovym
6:7 , 4:6 w finale halowego
turnieju tenisowego WTA Tour
w austriackim Linz.
Sensację wywołała
Katarzyna Piter, która
wyeliminowała we wtorek (15.10)
belgijską tenisistkę rozstawioną
z numerem czwartym - Kirsten
Flipkens 6:4, 6:2 w pierwszej
rundzie halowego turnieju WTA
Tour na twardych kortach
w Luksemburgu. Polka zajmuje
144. pozycję w rankingu WTA
Tour, a Flipkens to obecnie
numer 20. na świecie.
15.10 był też radosnym
dniem dla polskiego debla:
Mariusza Fyrstenberga i Marcina
Matkowskiego. Para rozstawiona
z numerem drugim wygrała
z niemieckimi tenisistami Andre

Begemannem i Martinem
Emmrichem 6:3, 6:4 w pierwszej
rundzie, awansując tym samym
do ćwierćfinału halowego turnieju
ATP na twardych kortach
w Wiedniu.
Na koniec aktualizacja
Rankingu ATP World Tour.
W klasyfikacji tenisistów drugi
tydzień prowadzi Hiszpan Rafael
Nadal nad Serbem Novakiem
Djokovicem. Trzeci jest Hiszpan
David Ferrer, który wyprzedził
kontuzjowanego Szkota Andy'ego
Murraya. Na 15. pozycji
niezmiennie znajduje się Jerzy
Janowicz, który w tym tygodniu
w Sztokholmie wznowi starty
po sześciotygodniowej przerwie
spowodowanej kontuzją
kręgosłupa. Michał Przysiężny
awansował o dziesięć lokat
i obecnie jest na 69. miejscu.
W czołowej setce notowany jest
jeszcze Łukasz Kubot
- 74. (spadek o trzy lokaty).
Piłka ręczna, LM:
W meczu 3. kolejki grupy
B zobaczyliśmy szczególny,
bo „polski” mecz. Była to kolejna
odsłona „świętej wojny” Vive
Targów Kielce i Orlen Wisły Płock.
Tym razem triumfował Bogdan
Wenta i jego podopieczni,

pokonując rywala zza miedzy:
30:28. Zespół z Kielc po trzech
kolejkach z kompletem
zwycięstw prowadzi w tabeli
grupy B. Wisła
z dwoma
punktami zajmuje czwarte
miejsce.
Inne:
Tadeusz Błażusiak (KTM)
zajął drugie miejsce w czwartej
eliminacji Mistrzostw Ameryki
w halowym enduro. Wygrał
Amerykanin Cody Webb
Amerykanin (Beta). Po zawodach,
które rozegrano w Denver,
Polak jest drugi w klasyfikacji
generalnej.
Sportowa Kontrowersja Tygodnia:
222 tysiące złotych
- dokładnie tyle kosztował PZPN
każdy punkt wywalczony przez
reprezentację
Polski
w eliminacjach do Mistrzostw
Świata w Brazylii. Sprawia to,
że Waldemar Fornalik został
najbardziej przepłaconym
trenerem w historii naszej piłki.
//fasty

Sport w Czackim
15 października odbyło się
losowanie do tegorocznej edycji
Mistrzostw Czackiego w Piłce
Nożnej. Oto grupy:
Grupa A:
1. 2E "Delta"
2. 2D
3. 3A
4. -

Grupa B:
1. 3C
2. 2AB
3. 1E
4. 1A

Grupa C:
1. 3D
2. 2C
3. 1D
4. 1B

Grupa D:
1. 3E
2. 2E "Beta"
3. 1C
4. -

Ogłoszenia:

Więcej o piłce nożnej i innych
wydarzeniach sportowych
w Czackim w kolejnym numerze!
M.

SKS z Sambierem
9:00 w soboty
koszykówka dziewcząt
10:30 w soboty
siatkówka dziewcząt

Suchary
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusz Czackiego
Ul. Polna 5
00-625 Warszawa
tel. 22 825 64 09

Mąż na łożu śmierci wyznaje żonie swój życiowy sekret:
- Przez 20 lat cię zdradzałem.
- A ty myślisz, że ja bym cię tak bez powodu otruła?
Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca:
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę...

REDAKTOR NACZELNY
Magda Bojanowska 2b
REDAKTORZY
Klementyna Buze 1a
Norbert Wierzbicki 1a
Ania Wojtkiewicz 1a
Tymon Ogłaza 1d
Andrzej Tietz 1d
Ania Stegienko 2b
Ola Woszczyk 2b
Agata Serwińska 2c
KOREKTA
Rita Twardziak 2b
RYSUNKI
Gosia Maczuga 2b
SKŁAD
Krzysiek Śnieżko 3e

Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
-Co to jest?
-Szkielet.
-Czego?
-Zwierzęcia.
-Ale jakiego?
-Nieżywego!
Na plastyce dzieci miały narysować rysunek. Pani podchodzi do
Jasia i pyta:
- Jasiu, czemu nic nie narysowałeś?
- Nieprawda, narysowałem Małysza.
- A gdzie on jest ?
- Poleciał...
- Wiecie, jak się nazywa ruski ksiądz?
- Pop.
- A wiecie jak się nazywa ruski organista?
- Pop music...
Jak nazywa się chiński piłkarz?
Kiwa Jakotako.

Jesteśmy w sieci
czacki.vipserv.org/Czadek

Nasza gazeta ukazuje się dzięki współpracy z:

magdalesiak.pl

