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Niebieskoocy
blondyni z Rosji?

Przepis na brownie
…. i na nitrocelulozę

W og ól e e kr a n y

S t r. 2

S Ł O W E M W S T Ę P U ...
Przez ostatni miesiąc Czadek bardzo się rozwinął. Przede wszystkim
jako trzecia gazetka w Warszawie nawiązaliśmy współpracę z Warszawską
Gazetą Licealną "W ogóle". Dzięki niej redaktorzy mają możliwość
publikowania swoich tekstów na internetowym portalu wogole.net,
który polecamy Waszej uwadze ;) Jak pewnie zauważyliście bierzemy
również udział w reaktywacji szkolnych ekranów. To właśnie redakcja jest
odpowiedzialna za treść wyświetlanych prezentacji... na razie prezentacji,
ale niedługo mamy ambicję wrócić do zeszłorocznego interfejsu.
Jeśli więc chcecie opublikować coś na dolnym ekranie (górny nie działa),
wystarczy się z nami skontaktować. W aktualnym wydaniu znajdziecie
nieco więcej treści związanej ze szkołą, co jest efektem Waszych
przychylnych komentarzy. Prosimy o więcej, ponieważ pomagają nam one
doskonalić Czadka :) Tymczasem zapraszam do lektury II numeru!
Tymoteusz Ogłaza, klasa II d
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OD (BYŁYCH)
Aż ciężko uwierzyć, że minął
już rok. Kiedy obejmowaliśmy urząd
Konsulów Czackiego,
byl iśmy
świadomi, że to nie będzie dla nas
łatwy czas. Na pewno pierwszym
wyzwaniem było to, aby się wzajemnie
p o z n a ć
i
d o g r a ć .
Zazwyczaj
pary
ka n d yd u ją c e
są z jednej klasy lub znają się
wcześniej niż z liceum. W naszym
przypadku tak nie było. Znaliśmy się
wyłącznie ze spotkań samorządu.
Wiedzieliśmy, że od tego jak
będzie my ra ze m wspó łpracować,
będzie zależało to, ile
uda
nam się zrobić dla Czackiego.
Musieliśmy nauczyć się wspólnie
działać, słuchać. Oczywiście mieliśmy
chwile zwątpienia, rezygnacji, ale
kiedy na kartach do głosowania
widzieliśmy znów swoje nazwiska
lub dopiski, że gdybyście mogli,
to zagłosowalibyście na nas -zrobiło
nam się bardzo miło. Oznacza to,
że nasz wysiłek, chęci zostały
zauważone.
Co uważamy za nasz sukces?
Hmm, na pewno większość powie,
że zrobienie w szkole od nowa WiFi.
No cóż, pewnie coś w tym jest.
A my cie s z ymy s i ę z te go,
że wreszcie Samorząd Czackiego
ma własne logo, że społeczność
w większości wie, kto jest Konsulami.
Cieszymy się też, że kiedy pojawiał się
problem, sprawa to ludzie sami
podchodzili, a nie robili tego
przez przedstawicieli klas - to znaczy,
że mieli do nas zaufanie.
Czego oczekujemy od naszych
następców? No cóż na pewno tego,
że tak jak my będą się starali

KONSULI

w ype łn ić
obietnice
w ybo rcze.
Chcemy, aby też szukali źródeł
finansowania
Samorządu
Uczniowskiego. Niech pa miętają,
że zostanie konsulem to nie tylko
tytuł, ale także odpowiedzialność.
Mamy nadzieję, że nasi następcy
będą chcieli czasem posłuchać naszej
rady, bo teraz jesteśmy mądrzejsi
o ten rok, nasze doświadczenia,
nasze błędy. Bycie konsulem nie jest
tylko przyjemnością, ale również
i ciężką pracą, którą bardzo często
trudno pogodzić z nauką.
Chcielibyśmy też, żeby nowi
konsule
ku lt yw ow a li
t rad yc j e ,
jakie zostały zapomniane, a my
przywróciliśmy.
M yśli my
tu
o Złotych Teresach oraz Konkursie
Wiedzy o Czackim.
Z czego możemy być zadowoleni
to na pewno to, że udało nam
się spełnić połowę naszego programu
wyborczego. Większość ludzi teraz
pewnie pomyśli sobie, że została druga
połow a , któr e j pow inn i ś m y s ię
wstydzić. Apel do nich wszystkich: rok
o nie jest dużo czasu na wykonanie
wszystkiego, co się zaplanowało.
Dość często po pierwsze brakuje czasu,
a po drugie – nie ma możliwości.
Jak na przykład chcieliśmy otworzyć
drugą wnękę, co wiązałoby się
z przeniesieniem niektórych odbywających się tam lekcji do innych sal,
to w tym roku plan tak się ułożył,
że nie było to możliwe. Tak samo
z wieczorkami filmowymi: w Czackim
dużo się dzieje, praktycznie nie ma
kiedy tego wcisnąć.
/Magda i Filip

Ży c i e sz ko ł y
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ŚPIESZMY

S I Ę K O C H A Ć L I S TO PA D

W opinii
większości
uczniów
listopad
to
nie
jest
dobry
miesiąc.
Rok szkolny rozkręca
się na całego,
nauczyciele
chcą
przerobić
jak
najwięcej
materiału, zanim poczujemy grudzień i nadchodzącą
przerwę
świąteczną.
Nad głową zaczyna powoli krążyć
ocena semestralna. Jakby tego
było mało, nie można już liczyć
na ładną pogodę, a spora część
z nas wraca do domu po zmroku.
Coraz trudniej wyjść na dwór
na wf-ie, w szkole podczas długiej
przerwy
robi
się
tłoczniej.
Dlaczego
więc
Czackiewicze
powinni "śpieszyć się kochać"
ten miesiąc? Powód jest prosty,
a jest nim (jak niemal zawsze
w
Czackim)
Festiwal
Teatralny.
Czeka
się
na
niego
cały
rok,
a
najniecierpliwiej
i najprzyjemniej właśnie
w listopadzie, kiedy jest
na
wyciągnięcie
ręki.
Atmosfera
Festiwalu
jest
niepowtarzalna,
ale równie mocno niepowtarzalna
jest atmosfera przed Festiwalem.
Rozpoczynają się regularne próby,
a
na
korytarzach
spotyka

się Czackiewiczów ze wszystkich
profili, którzy z zapałem recytują
swoje role. Cała szkoła wyczekuje
ujawnienia a to loga, a to zwiastunu, a to jingla. Poza tym wszyscy
wolimy mieć Festiwal w perspektywie miesiąca, a nie dwunastu.
No właśnie, jak to jest z tym
ujawnianiem. Wszyscy czekaliśmy
na logo, a kiedy w końcu je poznaliśmy, poczuliśmy niedosyt. Zasłyszałem nawet w szkole, że teraz
będziemy mieli XXVII Festyn
Teatralny. Ale czy naprawdę jest
aż tak źle? Chyba mamy naturalne
skłonności do przesady w swoich
wymaganiach. Rok temu dało się
zasłyszeć opinie, że logo z wpisaną
liczbą 26 jest zbyt smutne.
Dziś
wszyscy
się
zgadzają,
że było świetne. Poczekajmy więc
z oceną 27 jakiś czas. Możemy
się tymczasem skupić na śledzeniu
Pudelka
Festiwalowego,
który
już
na dobre się
rozhauczał ;)
/tokto

Ży c i e sz ko ł y

ETIUDY

S t r. 5

OP.

25

21 października odbył się
pierw szy w historii naszego
liceum „Trybunał Płytowy” –
zabawa wzorowana na audycji
Jacka Hawryluka w Programie
Drugim Polskiego Radia. Program
polega na analizowaniu
i ocenianiu kilku interpretacji
tego samego utworu, nie wiedząc,
kto jest ich wykonawcą.
Całość składa się z czterech rund,
w każdej z nich eliminujemy
jedno wykonanie. Do ostatniej
rundy przechodzą dwie
lu b t rz y lepsz e od inn ych,
zdaniem jurorów, interpretacje.
W finale wybieramy tę najlepszą.
Dopiero po odrzuceniu
dowiadujemy się, kto podpisał się
pod konkretnym wykonaniem.

PRZED

T RY B U N A Ł E M

Podczas pierwszego trybunału
jury w składzie: prof. Anna
Bogdańska, Kuba Skrzeczkowski
z 2c, Czarek Kowalski z 2b i Konrad
Wi t o m s k i z 1 d o b r a d o w a ł o
nad nagraniami Etiud op. 25 Fryderyka Chopina. W rolę prowadzącego
wcielił się Kuba Włoszczuk z 2b.
Zdaniem zarówno jurorów
jak i tłumnie przybyłej publiczności
naj lepsz ego nagrania dok ona ł
Lang
Lang
w
2012
roku
dla
wytwórni
Sony
Music
Entertainment.
Pozostałymi
interpretacjami, które odrzucili
j urorzy, były rów nież dobre
wykonania
Vladimira
Ashkenazy’ego, Grigorija Sokolova,
Jana Lisieckiego, Nelsona Freire’a
i Maurizio Polliniego.
S e r d e c z n i e
zapraszamy na kolejny
„ P łyt ow y Tr yb u n a ł” ,
który odbędzie się
19 listopada (dokładna
informacja o godzinie
pojawi się w późniejszym
terminie) w sali
nr 9. Oceniać
b ę d z i e m y
n a g r a n i a
I
K o n c e r t u
skrzypc ow ego d -moll
op. 47 Jeana Sibeliusa.

H i st o ri a
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C Z Y W A F F E N -SS

BYŁO

Waffen SS to zbrojne ramię
Schutz Staffeln, czyli sztafet ochronnych NSDAP. Dziś, dzięki wielu
publikacjom na temat, wzbudzają
bardzo
wielkie
zainteresowanie.
Często ta formacja jest nazywana
"elitarną". Czy naprawdę tak było?
Waffen SS jako formacja zbrojna
powstało
w
maju
1940
roku.
Zgodnie z wizją Himmlera miała
to być elita niemieckich żołnierzy,
która
w
przyszłości
zastąpi
Wehrmacht.
Pierwsze
formacje
faktycznie należały do elity –
dostanie
się
do
nich
wiązało
się z trudnym szkoleniem, w trakcie
którego trzeba było wykazać się
wysoką
sprawnością
fizyczną,
a także wielkim przywiązaniem
do
ideologii
nazistowskiej.
Zgodnie z założeniami, w Waffen SS
mieli
służyć
przede
wszystkim
niebieskoocy, wysocy blondyni.
Pierwsze
dywizje
SS
–
”Leibstandarte",
"Das
Reich",
"Totenkopf"
–
powstały
jako
niewielkie formacje zmotoryzowanej
piechoty, bardzo dobrze uzbrojonej
(w moździerze
i
pojazdy
opancerzone).
Szybko
dowiodły
swojej wartości bojowej i zyskały
respekt Wodza, który rozbudował
te siły.
Wraz
z
przeciągnięciem
się
wojny i wobec coraz większych strat
na froncie wschodnim, warunki
przyjmowania
do
Waffen
SS
stały
się
mniej
restrykcyjne.
To było powodem, dla którego nowe
jednostki nie wykazywały już takiej
wartości bojowej, a wyróżniały je
jedynie
nazistowska
brutalność

„ E L I TA R N E ”?

i fanatyzm. Himmler zdawał sobie
sprawę, że jego formacja będzie miała
trudności w
pozyskaniu nowych
rekrutów
w
Niemczech,
dlatego zaczęto tworzyć zagraniczne
jednostki, w tym 29. Dywizję
Grenadierów SS, która była złożona
z żołnierzy
RONA.
Później
przekształcono
ją
w
Brygadę
Szturmową "Rona". Jednostka ta,
wraz z 36. Dywizją Grenadierów SS
"Dirlewanger",
brała
udział
w
pacyfikacji
powstania
warszawskiego. Oddziały te wykazały
się
dużą
brutalnością
i
bezwzględnością
wobec
warszawskiej
ludności
cywilnej,
ale także wielką niekompetencją
oraz
marną
wartością
bojową,
ponosząc duże straty. Na przykład
w czasie walk na Woli między piątym
a siódmym sierpnia 356-osobowy
oddział Meyera atakował od strony
pl. Piłsudskiego w kierunku pałacu
Brühla, posuwając się zaledwie
o 400 metrów kosztem 310 zabitych
i zaginionych.
Pod koniec wojny Waffen SS było
bardzo
zróżnicowane.
Obok
faktycznie
elitarnych
dywizji,
jak np. "Leibstandarte SS Adolf Hitler" i "Das Reich", stały drugorzędne
jednostki, które prezentowały marną
wartość bojową. Można więc powiedzieć, że w trakcie działań wojennych
Waffen SS jako formacja straciła
swoją "elitarność". Mimo tego do końca pozostała wierna nazistowskiej
ideologii
i
dokonywała
wielu
strasznych zbrodni.
/Anonymus

C i e ka w o st ki
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M E TA F O RY

W K S I Ą Ż C E „G W I A Z D
NASZYCH WINA”

Już od kilku miesięcy powoli
wygasają płomienie miłości
s k i e r o w a n e
w
s t r o n ę
"najsmutniejszej i najbardziej
romantycznej książki naszego
Układu
S łonecznego".
Niemal wszystkie panie skończyły
już płakać nad losem nieszczęśliwego Romeo – Augustusa Watersa
– i jego Julii – Hazel Lancaster.
Powoli
można
wracać
do normalnego trybu życia,
bez zaczerwienionych oczu i nosów
oraz łez wylanych nad książką
lub jej ekranizacją. Nim oszalejemy
na punkcie kolejnego bestsellera,
warto byłoby jeszcze raz
zastanowić się nad fabułą książki
i sprawdzić, czy na pewno dno
książki nie jest bardziej głębokie,
niż początkowo przypuszczaliśmy.
M E T A F O R A
W O D Y :
Najczęściej przewijającą się,
a przy tym najtrudniejszą
do zauważenia, jest właśnie
me ta fo r a wo d y . Au to r u k a zu je
ją jako rzecz, która daje życie,
ale również je odbiera. Hazel,
jak każdy człowiek, potrzebuje
wody do życia, jednocześnie
umierając od płynu w płucach.
Nieprzypadkowo zostało również
wybrane miasto, do którego
w podróż udają się główni
bohaterowie. Amsterdam znany jest
z faktu, że stopniowo tonie
przez podwyższający się poziom
wo d y . W ła ś n i e ta m u d a je s ię
„tonąca” Hazel. Wybranie akurat
tego miejsca miało również
podkreślić kontrast między
Indianapolis, które, mimo otoczenia
kanałów, jest zupełnym
przeciwieństwem romantycznej
stolicy Holandii.

METAF ORA
IS AACA:
John Green postanowił nawiązać
postacią Isaaca do Homera. Chłopak
miał przeżyć zdecydowanie dłużej
niż
jego
chorzy
przyjaciele,
dlatego
właśnie
on
został
przeznaczony
w
oryginale
na
narratora
powieści.
Ś le p y ,
tak jak znany na całym świecie bard,
miał opowiadać historię zakochanych.
METAFORA
HUŚTAWKI:
Ogrodowa huśtawka stojąca u Hazel
stała się symbolem dzieciństwa.
John Green podkreślił, że przez raka
dzieci muszą szybko dorosnąć i coraz
trudniej wrócić im do czasów
beztroski. Huśtawka przez wiele lat
nie była używana do momentu,
gdy Hazel z Gusem postanowili
ją sprzedać. Ukazuje to coraz bardziej
skuteczną
walkę
bohaterki
z przedwczesną dorosłością.
John Green wprowadza do swoich
książek wiele przenośni i kontekstów.
Dopiero po przeczytaniu wywiadów
z autorem można dowiedzieć się,
że
imię
Augustusa
nawiązuje
do pierwszego rzymskiego cesarza,
a
ostatnie
słowa
w
książce
(mowa o liście Gusa do Van Houtena)
to
potwierdzenie
przysięgi
małżeńskiej ("I do, Augustus. I do").
Po lekturze rozmów z autorem
i licznych artykułów w Internecie
wreszcie czuję, że coraz lepiej
r o z u m i e m
k s i ą ż k ę .
Przed
rozpoczęciem
kolejnej
niesamowitej powieści zapraszam
każdego do chociaż pobieżnego
przejrzenia wywiadów z Greenem.
Spojrzycie potem na „Gwiazd naszych
wina” jako zupełnie inną historię.
/Nina

s ł od ka ma n i a
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BROWNIE

CZEKOLADOWE

Bardzo lubię zamknąć się
na kilka godzin w kuchni
i upiec trochę smakołyków,
a l e n ie s t e ty n ie z aw sz e
znajdzie się na to wolna
chwila. Jeżeli macie ochotę
na
coś
p ys zne go
i czekoladowego, a akurat jest
listopad i na wszystko brakuje
czasu (bo trzeba się nauczyć
roli na FT), to jest właśnie
odpowiedni
przepis.
Nieskomplikowany, niewiele
składników
i
jego
przygotowanie trwa tylko 20 minut. Na dodatek smakuje wspaniale,
w środku pozostaje lekko płynny i rozpływa się na języku. Spróbujcie sami,
naprawdę warto!
Liczba porcji: 12
Czas przygotowywania: 20 minut + 25 minut pieczenia
Składniki:
 250 g gorzkiej czekolady
 250 g masła
 100 g drobnego cukru
 75 g mąki
 3 jaja
 1/3 szklanki wody
 ew. orzechy
Wykonanie:
Piekarnik nastawiamy na 180 stopni. W garnku mieszamy wodę z cukrem
i podgrzewamy, aż cukier się rozpuści. Dodajemy połamaną czekoladę
i masło, mieszamy dokładnie i odstawiamy. Trzepaczką mieszamy w misce
jajka z mąką, potem dodajemy czekoladę z masłem i cukrem. Jeżeli macie
ochotę na jakieś dodatki w brownie, np. orzechy, dodajcie je teraz.
Do natłuszczonej formy wlewamy ciasto i pieczemy 25 minut, do suchego
patyczka. Najlepiej podawać od razu, z bitą śmietaną lub gałką lodów.
Smacznego!

C h e mi cz ne h ob b y

PORADNIK
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MŁODEGO PIROTECHNIKA
CZĘŚĆ I

Artykułem tym rozpoczynamy cały cykl o pirotechnice, przeznaczony
dla miłośników chemii. W części pierwszej podamy przepis
na nitrocelulozę, jeden z najprostszych do otrzymania
materiałów wybuchowych. Jednakże podczas procesu
produkcji należy zachować ostrożność, gdyż będziemy
tu mieli do czynienia ze stężonymi roztworami kwasów!
Składniki na 1g nitrocelulozy:
kwas azotowy (V) stęż. 12,5 ml
kwas siarkowy (VI) stęż. 20 ml
węglan sodu/wodorowęglan sodu
bawełna (wata) 1g
1.

2.
3.

Zaczynamy od przygotowania mieszanki nitrującej.
Podczas mieszania kwasów wydzielane jest dużo
ciepła, dlatego dużą zlewkę wstawiamy do jeszcze
większej zlewki wypełnionej wodą z lodem bądź
(w zimie) śniegiem. Odmierzamy 12,5 ml kwasu azotowego i wlewamy
zlewki. Następnie odmierzamy 20 ml kwasu siarkowego i powoli wlewamy
po ściankach pojemnika z kwasem azotowym.
Do przygotowanej mieszanki wrzucamy watę. Całość pozostawiamy
pod wyciągiem na ok. 25 minut, aż zajdzie reakcja estryfikacji.
Otrzymany produkt wyjmujemy i płuczemy go w roztworze wody
i węglanu sodu. Musimy odkwasić nitrocelulozę, w przeciwnym razie
po wysuszeniu może dojść do jej samozapłonu. Następnie płuczemy produkt
dużą ilością wody po czym pozostawiamy do wysuszenia.
Produkt przechowujemy w suchym miejscu, z dala od ognia.
Pamiętaj! Zawsze stosuj odzież ochronną i gogle!

S t r. 1 0

O p ow i ad a ni e s u r re al is t yc z ne

WĘDRÓWKA,

CZĘŚĆ

I

Pewnego dnia Księżyc i Słońce spierali się, kto jest potężniejszy.
Słońce rzuciło więc Księżycowi, iż wytrzyma w samotności dłużej
niż on. Księżyc przystał na to i postanowił wyruszyć w podróż.
Już po kilku dniach zaczęło robić się ciemno. Jednak szedł dalej.
Przemierzał błotniste doliny, których wysokie, wilgotne ściany wychylały
się do niego jakby chcąc go dotknąć. Blade ciało i suknia pokryły
się ziemią. Przenicowany chłodem ruszył, lecz nie wiedział po co i gdzie.
Wokół nie było żywej duszy. Nie chciał wracać.
Nocą, idąc oślepiony swymi łzami, dotarł do niezwykłego miejsca.
Tak mu się zdawało, bo widział jakby refleksy światła. Przetarł oczy.
Znajdował się w ciasnym, jaskinnym korytarzu. Pod nogami i rękami
wyczuwał gładką jak szkło powierzchnię. Kamień był jednolity w swojej
świeżej bladości, promieniował nienaturalną fakturą. Czasem jakby
zamieniał sie w coś wodnistego, jednak nie wylewał się. Palce pozostały
suche.
Schodząc w dół czuł coraz bardziej, iż ktoś jest w pobliżu.
Chyba coś słyszał, jakiś głos. Czując w sercu drżenie na myśl, że spotka
kogoś po tylu latach odosobnienia, napawał się niepokojem,
kto to będzie. Zszedł do obszernej komory. Fosforyczna jasność biła
od jeziora pełnego ciemnej, gęstej wody, znad
której ulatywały opary
rozmywającego rzeczywistość, blaszanego w połysku i dotyku dymu.
Pośrodku wystrzeliwał pałac z marmuru, alabastru, zimna.
Księżyc nie mógł stwierdzić, gdzie jest wejście, widział tylko schody
z błyszczącymi poręczami, biegnące wzdłuż i poprzek ścian.
Zdawało się jakby nie miały początku ani końca. Podszedł
i nie zauważywszy kiedy, jakby w roztargnieniu chwili, znalazł
się w środku.
/von Südpreußen
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ŚWINKA
Pewnego słonecznego dnia przez sielską polską wieś idzie sobie
turysta.
Nagle
zauważa
coś
niecodziennego: w poprzek drogi turla się
świnka bez nóżek. Zaaferowany turysta
podchodzi
do
dziadka
siedzącego
sobie
na
ławce
i pyta:
-Panie
gospodarzu, proszę mi powiedzieć,
co to za świnka bez nóg?! -Ano,
to moja świnka. - odpowiada bez
cienia
zdziwienia
dziadek.
- A…Ale dlaczego ona ma tylko
jedną nogę? - Ano, wszystko zaczęło
się jakoś tak 3 lata temu. Spaliśmy
w domu, a to ktoś musiał świeczkę
zostawić, bo pożar wybuchł. I pewnie byśmy
się wszyscy spalili, ale świnka przybiegła do nas
i tak chrumkała, żeśmy się obudzili i ten pożar zgasili. -Ok, ale co to ma
do tego, że świnka ma tylko jedną nogę? -Ano, raz zimą wnuki na jeziorze
se na łyżwach jeździły. Ale musiało jeszcze dobrego mrozu nie być,
bo się lód zapadł i wszystkie wpadły do wody. I pewnie by się potopiły,
ale świnka przybiegła do nas i tak chrumkała, żeśmy za nią pobiegli
i dzieciaki żeśmy wyłowili. -No tak, ale dlaczego… -Ano, raz u sąsiada
za płotem byliśmy i się dobrze bawiliśmy. Ale jakiś złodziej musiał
wiedzieć, że nas nie ma, bo przyszedł do naszego domu się włamać, co
by kosztowności ukraść. I pewnie by nam wszystko zabrał,
ale świnka przybiegła do nas i tak chrumkała, żeśmy za nią
pobiegli i złodzieja złapaliśmy. -Dobra, mów pan wreszcie,
dlaczego
ta
świnka
ma
tylko
jedną
nogę! - naciska zniecierpliwiony turysta. - Panie mówi
dziadek, patrząc z ukosa - a pan taką dobrą
świnkę to by od razu zjadł?
/Końgresman
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Gazetka ukazuje się dzięki współpracy z:

W zeszłym tygodniu odbyły się
w naszej szkole symulowane wybory
na prezydenta m. st. Warszawy:
1. GRONKIEWICZ-WALTZ – 72 głosy
(32,7%)
2. WIPLER – 46 głosów (20,9%)
3. SASIN – 24 głosy (10,9%)
4. GUZIAŁ – 23 głosy (10,5%)
5. DZIERŻAWSKI – 10 głosów (4,5%)
6. ROZENEK – 9 głosów (4,1%)
7. ERBEL – 7 głosów (3,2%)
8. GORAYSKI – 5 głosów (2,3%)
9. WIERZBICKI – 3 głosy (1,4%)
10. NOSAL-IKONOWICZ – 2 głosy
(0,9%)
11. WRZESIŃSKI – 0 głosów
W trakcie przygotowywania Czadka
wyniki prawdziwych wyborów nie były
jeszcze znane. Wiadomo jednak,
że w Czackim powinna odbyć się druga
tura, którą zapewne wygrałby poseł
Wipler.

