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STRONA 1

O CZADKU PRZY KAWIE

Słowem wstępu...

W

ydanie, ktore dzisiaj prezentujemy, jest trzecim numerem Czadka w
tym roku szkolnym. Pragnę gorąco podziękowac Wam, Czytelnikom,
ze byliscie z nami w I semestrze, kiedy wszyscy uczylismy się dopiero
prowadzic gazetkę. Dzięki Waszym radom, zaangazowaniu redakcji odnieslismy
duzo sukcesow, ktorymi nie omieszkam się pochwalic :) Przede wszystkim,
wspołpracując z gazetą W ogóle, dostarczylismy Wam w tym roku szerokiego
wyboru tekstow do poczytania w szkole. Staralismy się regularnie uruchamiac
ekrany, zeby nie tylko ładnie wyglądały. Nasza strona FB zyskała rozpoznawalnosc i duzy zasięg. W tym numerze dowiecie się czegos o Kawie, przejrzycie tabelę wynikow mistrzostw Czackiego, poczytacie o Janku Bytnarze, dowiecie się,
jak walczyc z zimowym przygnębieniem. Zachęcam do czytania i do dzielenia się
opiniami.
Tymoteusz Ogłaza, klasa II d
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ŻYCIE SZKOŁY

Ej, może wyskoczymy gdzieś na K.A.W.Ę?

J

est kilka rzeczy, z ktorymi Czacki
kazdemu z nas po prostu musi się
kojarzyc. Gazetka Czadek ;),
wspaniały chor, Stozek, wnęka... Ale
najwazniejsze
są
szkolne
wydarzenia,
organizowane
z inicjatywy uczniow, ktorych daty
dzielą kalendarz na trzy częsci.
Mamy więc Festiwal Teatralny tuz
przed zimą i Czacki Second Stage tuz
przed latem. W 2012 r. odbyła się
natomiast pierwsza KAWA, czyli
Kawiarnia Amatorow Wydarzen
Artystycznych,
ktora
wyznacza
początek wiosny. Scena, oryginalnie,
ustawiona jest we wnęce, co
gwarantuje kameralną atmosferę. Na
niej występują Czackiewicze chcący
zaprezentowac swoje talenty. I wcale
nie jest tak, ze wszyscy spiewają czy
tanczą, jak to bywa w niektorych
talent show. Dodatkowo KAWA zyje

tez poza wnęką. Organizowane są
wystawy malarskie, rysunku, zdjęc.
Mozna zobaczyc ciekawe prace
plastyczne,
rzezby.
Szkoła
jest
udekorowana, a kawowa sztuka
pojawia się tez w salach. Oznacza to, ze
nie
trzeba
ciągle
siedziec
z
podkulonymi nogami przed sceną, a to
jest niestety (albo stety) konieczne ze
względu na wielosc osob, a małosc
miejsca. Jezeli jeszcze ktos nie jest
przekonany, czy sprawdzic i przyjsc 19
marca
na
KAWĘ,
to
warto
przypomniec, ze nazwa nie wzięła się
znikąd. Pamiętacie cudowne, a jedną
w szczegolnosci, kawiarenki klasowe
podczas Festiwalu? Tym razem, jak co
roku, powstanie jedna, tworzona przez
chętnych z całej szkoły. Chyba tylko
robienie zadanek z matmy moze się
rownac z tą propozycją spędzenia
wolnego czasu.
tokto

K.A.W.A
od 19 do 20 marca
w godzinach 16:00 - 22:00

STRONA 3

MISTRZOSTWA CZACKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ
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SŁODKA MANIA

Cookies

A

merykańskie ciasteczka raczej się pozytywnie nie kojarzą, ale ten przepis
jest dużo zdrowszy niż oryginalny, przede wszystkim nie zawiera oleju.
Pomimo tego cookies wychodzą bardzo smaczne, najlepiej smakują jeszcze
ciepłe ze szklanką zimnego mleka. Polecam szczególnie na te dni, kiedy nachodzi
Was ochota na coś słodkiego, szybkiego i niekoniecznie zdrowego.
Liczba porcji: 20 srednich ciastek
Czas przygotowywania: 30 minut
Składniki:
 1 szklanka (150 g) mąki
 1/3 łyzeczki soli
 1/2 łyzeczki proszku do pieczenia
 2 łyzki cukru waniliowego
 poł kostki (100 g) masła
 1/3 szklanki (100 g) brązowego cukry
 1 jajko
 300 g czekolady gorzkiej / mlecznej / orzechow etc.
Wykonanie:
Piekarnik nastawiamy na 160 stopni. Mąkę przesiewamy i mieszamy z solą,
proszkiem do pieczenia i cukrem waniliowym. Masło ucieramy z brązowym
cukrem, dodajemy jajko i dalej miksujemy. Łączymy mokre i suche składniki,
dodajemy drobno posiekaną czekoladę i mieszamy. Lepimy z ciasta nieduze kulki,
na blasze do pieczenia wyłozonej papierem do pieczenia miazdzymy kulki,
zostawiając między nimi duze odstępy. Pieczemy przez 15 minut, zostawiamy do
ostygnięcia.

Smacznego!
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HISTORIA

Kim był Jan „Rudy” Bytnar?

J

an "Rudy" Bytnar to czołowa
postac "Kamieni na Szaniec" i
harcerstwa. Dla wielu jest
wzorem
do
nasladowania,
wcieleniem
patriotyzmu
i
poswięcenia dla przyjacioł. Jednak
nie wiele osob wie, ze Jan Bytnar w
trakcie swojej edukacji w Batorym
nalezał do tamtejszych Grup
Szkolnych ONR-u.
Dzisiaj ONR jest kojarzony
przede wszystkim z Marszem
Niepodległosci i zadymami tam
panującymi. Jednak przed wojną
"Grupy Szkolne" ONR skupiały setki
licealistow. Tak wspomina działanie
tych grup jeden z jej dowodcow,
Gustaw Potworowski: Grupy Szkolne
ONR skupiały setki młodzieży z
wyższych klas gimnazjalnych. W
różnych szkołach było ich mniej albo
więcej. Ale były szkoły, że się tak
wyrażę, czołowe. Taką szkołą
państwową był Batory / Gimnazjum
im. Stefana Batorego / (...). I tam była
również silna grupa ONR - owska,
której członkiem był między innymi
Janek Bytnar (...). Bytnar nie był
"zwykłym" działaczem. Przejawiał
wielkie zaangazowanie i aktywnosc:
Wiesz, jeżeli w klasie było 30
chłopców i jeżeli z nich 10 - ciu
należało do Grup Szkolnych ONR, to 2
- ch było pełnych inicjatyw... On był
pełny inicjatyw i jeszcze miał takiego
kolegę (...) Kindlera. Nie tylko Gustaw

Potworowski wspomina o działalnosci
Janka Bytnara w ONR-ze, ale takze
Kazimierz Sułowski, rowniez były
działacz "Grup Szkolnych": Obóz
Narodowy, tzw. chuligani endeccy,
z naszego rocznika to: [Andrzej] Kindler,
[Olgierd]
Guttakowski,
Krukowski,
[Bogusław] Karczewski, [Jan] Bytnar,
Rejowicz, Gruszka, chyba Barcz,
Szlenkier, no i ja. Sympatyzowaliśmy, a
potem
należeliśmy
do
grup
młodzieżowych ONR - ABC. Łącznikiem
pomiędzy
nami
a społecznością
akademicką
o
podobnych
zapatrywaniach byli nasi zwierzchnicy
z 23. WDH (Warszawskiej Drużyny
Harcerskiej [tzw. Pomarańczarni]).
Relacje tych dwoch swiadkow są
dowodem na to, iz Jan "Rudy" Bytnar
w swojej młodosci był narodowym
radykałem.
Z drugiej strony Jan Bytnar
wywodził się z domu, w ktorym
popierano Piłsudskiego. Jego ojciec
słuzył w legionach. Danuta Rossman,
łączniczka Szarych Szeregow, takze nie
zgadza się z tym poglądem: Jestem
absolutnie pewna, że w żadnej takiej
partyjnej organizacji młodzież nie
działała. Poza tym, jeśli chodzi
o harcerstwo, była zasada, że nie można
do podobnych grup się zapisywać.
Oczywiście, słyszałam ostatnio pewne
plotki, ale nie widzę, by ktoś, kto znał
"Rudego" je potwierdzał. A przynajmniej
ja mogę zdecydowanie temu zaprzeczyć.
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Jednakze, działalnosc w takich
organizacjach jak "Grupy Szkolne
ONR" była surowo zakazana i groziło
za to wydalenie ze szkoły. To było
powodem, dla ktorego ta organizacja
miała charakter konspiracyjny, a jej
członkowie nie chwalili się swoją
działalnoscią.
Takze 23. WDH (Warszawska
Druzyna
Harcerska),
ktorej
harcerzem był "Rudy", była bardzo
zoeneryzowana.
Jak
wspomina
Kazimierz Sułowski: Łącznikiem
pomiędzy nami a społecznością
akademicką
o podobnych
zapatrywaniach
byli
nasi
zwierzchnicy z 23. WDH.

Zrodła:
Fragment wywiadu z Gustawem
Potworowskim, jednym z przywodcow
"GS ONR"
W. J. Muszynski: Duch młodych.
Organizacja Polska i Oboz Narodowo –
Radykalny w latach 1934 – 1944. Od
studenckiej rewolty do konspiracji
niepodległosciowej
Wikpedia.pl
Anonymus

W
przedwojennej
Polsce
przynaleznosc do takich organizacji
była bardzo popularna, zarowno do
tych prawicowych, jak i lewicowych.
Przykładowo
Krzysztof
Kamil
Baczynski nalezał do Organizacji
Młodziezy
Socjalistycznej
"Spartakus", połlegalnej, skrajnie
lewicowej organizacji uczniow szkoł
srednich pod patronatem PPS.
Dlatego nie powinien dziwic fakt, ze
Jan "Rudy" Bytnar, czołowa postac
"Kamieni na Szaniec" i Szarych
Szeregow, był ONR - owcem.
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ZIMA

Zimowe przygnębienie kontratakuje

F

erie juz za nami, a miesiące wytęzonej pracy na horyzoncie i choc dwa
tygodnie wolnego napełniają nową energią, nie zawsze starcza ona na
długo. Niejednego potrafi to wprowadzic w stan bezczynnego
przygnębienia. Co robic?
Postanowiłam opracowac rozne sposoby walki. Taktyka jest trudna do
wcielenia w zycie, ale nie ma rzeczy niemozliwych i mam nadzieję, ze wszystkim
nam się to uda!

STRONA 8

ZIMA

Obrona
Będziemy się bronic szczotkami do zamiatania! Po pierwsze:
zabarykadowac drzwi! A niech się sąsiad dziwi, tu się toczy wojna! Alez co
z oknami, zapytacie. Bez obaw, pomyslałam tez o tym. Wrog jest przebiegły
i bezszelestny, dlatego trzeba działac ostroznie. Okna odsłaniamy, to i bakterie
się usmazą i przygnębienie nie wejdzie. Ono boi się odsłoniętych okien, ale to
tajemnica. Sekretem naszej siły będzie tajemny napar, ktorego recepturę
sporządzili jeszcze pradawni Celtowie. Jego głownym składnikiem jest cytryna
i miod (opcjonalnie woda, ale w koncu się hartujemy!).
Atak
Trzeba ustalic oręz do walki! Czym walczymy? Brokułami! Moze tego
jeszcze nie wiecie, ale brokuły potrafią zadawac przygnębieniu smiertelne ciosy!
Szpinak funkcjonuje jak bicz, a por – miecz! Kazde warzywo jest sztyletem,
ktorym mozecie rzucic, dlatego warto jest się zaopatrzyc we wszelkiego rodzaju
zieleninę.
Kolejnym narzędziem jest sen. Tak, tak… znam trudy i znoje przeciętnego
ucznia, ktory w srodku tygodnia pragnie snu jak Kubus Puchatek miodu, ale i o
tym pomyslałam! Krotkie drzemki! W koncu od czego jest ramię wspołpasazera
w komunikacji? Jesli potrzebujemy jakiejs cięzszej amunicji, polecam ksiązki,
szczegolnie te grube, ktorych mozna uzyc z powodzeniem jako zamiennika
cegieł na budowie. Przygnębienie nie znosi czytania, bo bujający w obłokach
czytelnicy są dla niego zupełnie nieosiągalni.
Oblęzenie
Teraz trzeba pomyslec o długoterminowej taktyce. Jak utrzymac efekt? Nie
jest to prosta sprawa. Musimy uzyc siły woli i wzroku mordercy. Refleksu kobry
i wytrzymałosci tygrysa. Jak tylko widzimy przygnębienie: atakujemy! Najlepiej
polowac na nie w grupach, a maruderow oddawac na pozarcie, bo spadną
morale załogi! Samozaparcie jest drogą do sukcesu! Dodajmy do tego fakt, iz
zima jest swietnym okresem na poznawanie samych siebie. Odpręzcie się.
Medytujcie. Odgoncie kota i powroccie do medytacji. Do boju!
Yanyon
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OPOWIADANIE SURREALISTYCZNE

Wędrówka, część II

K

sięzyc był posrod swoich
i czuł się szczęsliwy. Wiele
lat przesiedział, napawając
się odbiciami w srebrnym lustrze.
Najwięcej czasu spędził zas na
siedzeniu na poręczy na zewnątrz
pałacu. Dyndając nogami, słuchał
duman swoich duchow. Pewnego
dnia powiedział do nich: pójdę.
Dowiedział się, ze na Ziemi spotka
ludzi. Nie poszedł z ciekawosci czy
nudow, po prostu, widząc swiatło

dotknąc go. I tak, slepy i głuchy,
dotknął go wreszcie. Było słone i
falujące. Zaszumiało monotonnym jak
rownina, cichym, acz nie dającym
spokoju krzykiem. Płynął lichą tratwą.
Wiedział, ze Ziemia znajduje się za
wielką
wodą.
Pulsacyjny
rytm
ciemnopurpurowego
nieba
wprowadził go w pewnego rodzaju
trans. Nie widział, nie czuł juz, nie
wiedział. Tylko trwał i snił.
Przypomniał
sobie
dawno

gwiazd odbijające się od sufitu,
poczuł cos, co kazało mu wstac:
czucie.
Niezidentyfikowane,
niesprecyzowane.
Całe
jego
jestestwo koncentrowało się na tym
uczuciu. Szedł, jakby probując

zapomniane Słonce, gdy, zeskoczywszy
na Ziemię, poczuł jego odległe
promienie. Małe szafirowe kryształki
scielące się na podłodze pokazywały
jego odbicie; poprzez wszystko, co
stworzył, zdawał się przyglądac
Księzycowi.
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Przechodził przez wielką salę
kolumnową, gęstą,
lecz
mieniącą się przeswitami w szczero
malachitowym pyle. Widział tez
przezroczystą, a potem białą wodę,
ktora upadała. Była ciepła, tak jak
srebrne, ruchome kamyczki wirujące
w tę i z powrotem, rozsyłając
iskrzącą się tęczę. Wspiął się
i postanowił dotrzec do zrodła.
Soczyste turkusowe niebo odbijało
cudowną przejrzystosc strumienia
i jego spokojny swiergot.
Wreszcie zobaczył pałac z barw.
Nad olbrzymimi oknami falowały
kotary, jakby tańcząc w rytm mocno
synkopowanej, radosnej muzyki. On
siedział wysoko na swym tronie
z ognistego i przejrzystego zarazem
bursztynu. Na uszach nosił kolczyki
z kardamonu, jego wianek składał się
z wijących
pnączy
winorośli,
z karmazynowymi,
szklistymi
owocami.
Twarz
pokryta
była
miedzianą
maską,
doskonale
dopasowaną, z pod której chciało
wydostać się przeraźliwej mocy
światło. Uśmiechał się życzliwie. Na

jego królewskim kirysie wyryte były
wszystkie jego słoneczne dzieci. Tuż pod
jego tronem, na złotym piasku, przy
szumie źródła grali i tańczyli ludzie,
śpiewając radośnie i dziękczynnie. Gdy
pojawił się Księżyc, wszyscy spojrzeli
nań i stwierdzili, że oto nadszedł
wyczekiwany członek wielkiej rodziny.
Księżyc został i wraz ze Słońcem
opiekował się Ziemianami.
Wszyscy kąpali się w jego
czystym, żyjącym blasku.
von Südpreußen
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DAWKA HUMORU

Zagadki!!!
Prostackie:
Dlaczego białe owce jedzą więcej niz
czarne owce?
Czerwone, gorące, iskrami sypiące…

W brzuchu cięzary,
drzewa na grzbiecie,
gwozdzie tkwią w zebrach,
ale nog nie znajdziecie.
Kim jestem?

Co wilgotnieje przy osuszaniu?
Łatwe
Jedni mowią, ze mam jedno
uszko,
mimo, ze nic nie słyszę.
Inni mowią, ze mam jedno oczko,
mimo, ze nic nie widzę.
Mam za to nozkę, ktorą mogę
zranic.
Kim jestem?
Raz na poł momentu znajdziesz
o czym mowię,
więc na moment cały dwa ci je
wskazuję.
Jednak chocbys tysiąc lat czekał
w spiekoty Słoncu,
nie doczekasz tego, co jest raz w
miesiącu.
O czym mowię?
Średnie
Zamarznięta kraina, w ktorej Słonce
swieci, tylko gdy otwierasz do niej
wrota.

Na zielonym polu dwoch mocarzy stoi,
kazdy z nich niepewny, kazdy z nich się
boi.
Stoczą pojedynek, jeden nagle strzela,
drugi, choc trafiony, nie pada, nie
umiera,
z radosci skacze, okrzykiem triumfuje,
Strzelec, przegrany, smętnie odstępuje.
Co się dzieje?
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Trudne
Co ludziom ponad zycie drozsze,
Co dla nich jest od smierci gorsze,
Co biedak ma, a bogacz nie dba o to,
Co u niegodziwca jest cnotą,
Co utracjusz oszczędza,
W co opływa nędzarz,
Co człek kazdego stanu i zawodu,
W koncu sam niesie do swego grobu?
Na nierosnącym drzewie masz dziwy
nierzadkie,
na jego szczycie gniazdo, w nim zas
jajo gładkie,
co rowną godzinę z hukiem się
wykluwa.
Powie mi ktos mądry, co z niego
wyfruwa?
Wchodzą dwie nogi, trzymając jedną,
jedną kładą na trzech,
dwie wychodzą, a cztery wchodzą,
wychodzi pięc, wchodzą dwie,
łapią za trzy i w cztery – łup!
I jedną mają juz.
Co się działo?
Końgresman

Odpowiedzi:
białych jest więcej, ogien, ręcznik, igła, litera m,
lodowka, statek, rzuty karne, nic, zegar wybija godzinę
1 noga - udziec, 2 - kobieta, 3 - stołek, 4 - pies,
5 - pies z udzcem
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Napisz do nas, jeśli masz pomysł na zmiany, chcesz napisać
własny artykuł lub opublikować coś na ekranach.
Czekamy właśnie na ciebie!
Rekrutacja do redakcji nigdy nie jest zamknięta :)
Skontaktuj się z naczelnym lub napisz.
REDAKTOR NACZELNY
Tymoteusz Ogłaza
REDAKTORZY
Anna Wojtkiewicz
Zbigniew Kaczynski
Piotr Orłowski
Andrzej Tietz
GOŚCINNIE
Wojtek Wolny
KOREKTA
Olga Mrowiec
SKŁAD I GRAFIKA
Ula Mierzwa
Marianna Muchorowska
*skład obecny w aktualnym wydaniu

Polecamy: slodkamania.blogspot.com

Poprzednie i aktualne wydania:
czacki.vipserv.org/Czadek
Nasz mail:
czadek.redakcja@gmail.com

Dziękujemy za I semestr!

ZAPRASZAMY: FB/CZADEK
STRONA 14

