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︙ STRONA 2 ︙ 

︙   SŁOWO OD REDAKCJI   ︙ 

w czoraj gimbusem, już niedługo abiturientem. Kto wie? Może nawet absolwen-

tem. Klasa maturalna zaskoczyła i od razu przystąpiła do ataku. Matura próbna 

w trzecim tygodniu szkoły? Czemu nie. Rozglądam się wokół siebie i nie pozna-

ję Czackiego. Nie chodzi tylko o zmiany, jakie zaszły we Wnęce, remonty czy nadprogramo-

wą ilość ekranów. Przede wszystkim brakuje tu ludzi! Gdzie się podziały wszystkie tak znane 

czackie twarze? Owszem od czasu do czasu któraś jeszcze mignie na schodach, ponieważ 

najwyraźniej jej właściciel nie może się rozstać ze szkołą, ale jednak nagle to my, rocznik '97, 

mamy być najstarszymi Czackiewiczami. To się porobiło. Zaraz mi ktoś powie, że pierwszaki 

to już nie pierwszaki, bo przecież są w drugiej klasie. A najgorsze i najdziwniejsze w tym 

wszystkim, że Czacki tak do siebie przyzwyczaił, tak omamił, a teraz (no jeszcze mamy chwil-

kę) każe się żegnać. Ostatnie lekcje festiwalowe, ostatnie przygotowania do sztuk, ostatni (o 

zgrozo!) Festiwal Teatralny. Tak, pewnie, że można przychodzić w następnych latach jako ab-

solwent, ale to jednak nie to samo. Obyśmy więc zdążyli się nacieszyć trzecią klasą, zanim ją 

znienawidzimy tylko przez fakt, że jest ostatnią. Żeby jednak nie było tak pesymistycznie, i 

żeby wlać radość i nadzieję w czackie serca (kawa już tego nie zrobi, ponieważ teraz czeka ją 

kryminał), posłużę się Czadkiem. Oto od momentu reaktywacji zaangażowanej redakcji mija 

dwa lata. Gazetka nie dość że wciąż żyje, to się rozwija. Wraz z początkiem nowego roku 

szkolnego ze szkoły zniknął rocznik, który ostatni pamiętał zastój w działalności Czadka. Oby 

nie wróciły te straszne czasy! Jako więc były naczelny i Czackiewicz życzę powodzenia nowej 

naczelnej. Der König ist tot, es lebe der König! 
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Drodzy Czackiewicze! 
Czackie anonse to miejsce tylko dla Was! 
Chcecie się czymś podzielić? Zgubiliście 
podręcznik od historii (tfu, odpukać przez 
lewe i splunąć w niemalowane)? A może 
boicie się zagadać do tej wspaniałej 
blondynki z Informacyjnej?  Ogłoszenia, 
pozdrowienia i oferty matrymonialne 
możecie przesyłać w wiadomościach na 
facebooku lub wrzucać wypisane ręcznie 
do CZADEK BOX, które już niedługo stanie 
we Wnęce! 

Redakcja 

︙   AKTUALNOŚCI   ︙ 

︙ STRONA 3 ︙ 

︙ CZACKIE ANONSE︙  

PORADY ALISKI 

If you like Pina Coladas 

And getting caught in the rain, 

If you're not into yoga 

If you have half a brain, 

If you'd like making love at midnights 

In the dunes of the Cape, 

Then I'm the love you've looked for: 

Write to me and escape  

Witam Was, droga młodzieży! 

Dostąpiłam zaszczytu pisania w niepowtarzalnym, prestiżowym piśmie jakim jest CZADEK. 

Zwykle pisałam w gazetkach, pisemkach typu ,,Domowniczka gospody”, „Wnętrza i wnętrz-

ności” czy „Kokietką być”, dlatego tym bardziej cieszę się za propozycję pisania w piśmie 

tak elitarnej szkoły. Nie będą to jednak zwykłe felietony, artykuły czy teksty popularnonau-

kowe, będzie to coś dużo bardziej praktycznego i ,,życiowego”. A cóż jest bardziej użytecz-

ne niż rady poczciwej ciotki? Będę udzielała odpowiedzi na wasze wszelkiego rodzaju pyta-

nia i zagwozdki. Mogą one dotyczyć spraw przyziemnych: Ile żuć jajko na miękko? lub gór-

nolotnych : Ile razy człowiek musi się rano wstać by już nie wstać? Nie bójcie się pisać rów-

nież o waszych prywatnych rozterkach, wszystko pozostanie anonimowe, ponieważ od teraz 

jestem już waszą Ciocią Alą. Ta rubryka jest specyficzna, albowiem jej jakość i ciekawość za-

leży w dużej mierze od was. Pamiętajcie: Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi 

(mam nadzieję, że takich uniknę). A moim mottem jest: „Kto pyta nie błądzi.” 

Z niecierpliwością, czekam na wasze pierwsze pytania! Całuję was w czółko! 

Ciocia Ala 



 

 

︙ STRONA 4 ︙ 

︙   AKTUALNOŚCI   ︙ 

Korytarze pełne ludzi 

Sporo tutaj się natrudzisz 

By w tej wielkiej, ludzkiej fali 

Dotrzeć w końcu do swej sali 

Zamieszanie z językami... 

Czy mam z panem czy z paniami? 

A z którymi? Nic już nie wiem! 

Więc się trzymam blisko ciebie! 

Nasza pani Poniewierka 

Już za okno tęsknie zerka 

Na jej lekcjach, w całej szkole 

Bardzo fajna atmosferka! 

Same nowe twarze w klasie 

Jeden problem – są trzy Basie! 

Gosia, Kasia oraz Adam  

Czuję już, że na twarz padam! 

Chłopcy mi się w oczach troją 

Chcę zamienić pamięć moją 

Żeby w końcu zapamiętać 

Wszystkich chłopców i dziewczęta! 

Czacka hala gimnastyczna 

Chociaż mała – fantastyczna! 

Choć podłoga ledwo przędzie 

Przecież tu Festiwal będzie! 

W piątki na zerówkę gnam 

Oczy na zapałki mam 

Lecz entuzjazm wkoło wszędzie 

Jestem pewna – dobrze będzie! 

Tu się uczę matmy właśnie: 

Adres? Szczepańska 16. 

A tu język mam Goethego: 

To nie żarty są, kolego! 

Pierwszy tydzień w Czackim gronie 

Wnet w moich wspomnieniach tonie 

Starych książek wyprzedaże 

O nauce z nich już marzę! 

Choć za oknem deszczyk pada 

To nie problem – u nas wrzawa! 

Piętra schodów też pokonam 

Chyba po maturze skonam! 

Mijam ścienny nagród szlaczek 

Słyszę: „O! To był pierwszaczek!” 

Owszem, z pierwszej jestem klasy 

Jestem jedną z was, dryblasy! 

FT, KAWA, CSS 

Tak to właśnie u nas jest! 

I myślę sobie: „Dobrze, że 

Przygoda ta zaczyna się!” 

PIERWSZE DNI W CZACKIM OKIEM PIERWSZACZKA 

Hania Wojtkowska 



 

 

„Jeszcze zanim przyszłam na 
świat, mama włączała mu-
zykę klasyczną przez słu-
chawki i przykładała je do 
swojego brzucha. Choć 
oczywiście nie pamiętam 
tych chwil, myślę, że już 
wtedy pomiędzy nami za-
iskrzyło.” 

HUMANS OF CZACKI 

︙ STRONA 5 ︙ 

︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI  ︙ 

Telefon Adama, Pendolino, 16.IX, cztery 
po dziesiątej 
Osoby—Z i M 
„- Na temat życia i śmierci 
- Śmierci i życia 
- Albo... nieżycia i… poczekaj. Już śmierci i 
nieżycia? 
- Już śmierci, jeszcze nie życia? Już życia, 
jeszcze nie śmierci? Nie, to za dużo sen-
su. 
Żujesz gumę? 
- Tak. Za mało wiary. 
- Nie no ja tam wierzę, że Ci się uda... 
No bo w końcu już ją rozgryzłaś chyba do 
połowy. 
- Czasami wystarczy przegryźć tylko ca-
łość. 
- No jednak szklanka jest do połowy pu-
sta. 
- Nie, jeśli ją rozbijesz... 
- Ale jakbyś spróbowała ugryźć szklankę 
to byłoby gorzej. 
- Nie jedziemy wcale tak szybko. 
- No jak dla mnie to stoimy. 
Stoimy z prędkością światła. 

On by coś mądrego na ten temat powie 
dział. No ja nie jestem nim, więc.. 
- On i te rozmowy? On jest taki przyziem-
ny. 
- Hh. Proszę cię, szybuje w gwiazdach! 
Co ostatnio zjadłaś? 
- Szybuje w gwiazdach... przynitkowan... 
przyszytych do ziemi. 
Zjadłam gumę. Żułam gumę. Przegryza-
łam gumę. Gryzłam gumę. 
Trzy razy przez lewe ramię. 
- Fajną masz żuchwę. 
- I odpukać w niemalowane. 
- Serio masz fajną żuchwę... 
- Będę żuć głośniej. 
- Teraz już było i tak za głośno. Nawet nie 
usłyszałam nic. 
- Poznałaś Mozarta? 
- Nie, bo ja słucham tylko.. 
/odgłosy żucia w rytm/ 
- E, nie, to nie był Mozart. To było Jezioro 
Łabędzie. 
- To był Beethoven.” 
To nie koniec. 

ROZMOWY SURREALISTYCZNE 

Rozmawiała: Maja Ryszkowska z Z.W. 



 

 

︙ STRONA 6 ︙ 

︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙ 

Eksperyment – wsiadam, a raczej wciskam się 

do zatłoczonego metra. Ludzie dookoła 

wydają się zupełnie nieprzytomni. Nie ma co 

liczyć na kontakt wzrokowy, o uśmiechu już 

nie wspominając. Stoję nienaturalnie wygięta, 

balansując pomiędzy wyciągniętymi rękami, 

torbami czy gazetami, obserwuję. Nie 

dostrzegam jednak błysku w oczach ani 

żadnej innej oznaki szczęścia pośród 

współpasażerów. Ludzie wyglądają po prostu 

na znudzonych życiem.  

Kolejna próba, tym razem na ulicy. Jest 

piękny, słoneczny dzień. Już sama pogoda 

przyprawia mnie o uśmiech na twarzy. Idę 

więc, promieniejąc. Znów jednak spotykam 

się z ignorancją, może nawet odrzuceniem. 

Nikt normalny nie uśmiecha się przecież do 

obcych ludzi. Na pewno chcę poderwać 

chłopaka na pasach, mam nierówno pod 

sufitem albo jestem zwyczajnie pijana. 

Ponowna klęska – zero odwzajemnionych 

uśmiechów.  

Kryzys społeczeństwa, bo czy można to 

nazwać inaczej? Gdzie jest uśmiech pytam, 

gdzie? Czy zaginął wśród szarych przemyśleń, 

czy pozostał tylko pozbawioną uczuć 

emotikonką na ekranach naszych telefonów? 

Bo nie sposób doszukać się go w natłoku 

schematów i stereotypów, w świecie gdzie 

sztuką jest przetrwać. I dlaczego wśród 

zbiorowiska charakterów jedynie nieliczni 

opanowali wyraz szczerego szczęścia? Jak 

odnosić się do zaistniałej sytuacji? 

Pokonywać upartą mimikę twarzy i uśmiechać 

się ponad wszystko. 

 

W FELIETONACH TONĘ 

︙Marysia Łomiak ︙ Gdzie się podział uśmiech? 



 

 

 

Szukając celu, zatrzymuje się na początku, by ostatecznie zdążyć na zakończenie. 

Zdarzało mu się omijać katastrofy, za to nigdy nie omieszkał wypastować butów. 

Zwykł nie zostawiać przerw w grafiku. Pracoholik. Każdą lukę wypełniał sumiennie użyciem i 

użytkowaniem. 

Pomocy nie potrzebował, sam się wytresował. 

W moim chaosie wytrwale poszukiwał bałaganu. 

 

Ziemia 

 

Matka 

 

W żałobie 

Karola Kosecka     

︙ STRONA 7 ︙ 

︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙ 

TUZIN NIETUZINKOWOŚCI 

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie 



 

 

„Gniew” to pożegnanie z prokuratorem Szackim, głównym bohaterem ostatnich 

trzech książek Miłoszewskiego. Po raz kolejny autor porusza ciężkie tematy społeczne i 

cynicznie portretuje współczesną Polskę - dzięki zgryźliwej postaci głównego bohate-

ra, ale także poprzez swój własny ironiczny styl.  

︙ STRONA 8 ︙ 

︙   KULTURA ︙ 

t ematem przewodnim tej książki jest 

tym razem przemoc domowa – w jej 

najróżniejszych formach, nie tylko kie-

dy „ktoś kogoś bije po pijaku na popege-

erowskiej wsi”, jak przyznaje Miłoszewski, 

sam myślał przed rozpoczęciem pisania 

swojej najnowszej książki. Powieść pokazuje 

mechanizmy, które powodują, że niektórzy 

ludzie stają się oprawcami – a także nasz 

patriarchalny system społeczny, który je 

tworzy. Jednak „Gniew”, pomimo dotyka-

nia tematów aktualnych społecznie, jest tak-

że po prostu świetnie napisanym krymina-

łem. Po raz kolejny autor udowadnia swoją 

zdolność do zmylenia czytelnika, który żywi 

przekonanie, że dawno już rozpracował 

wszystkie szczegóły zbrodni - aż do ostat-

niej strony, kiedy to okazuje się, że tak na-

prawdę przez cały czas tkwił, zapewne z całą 

resztą czytającą przed nim i po nim, w słod-

kiej (czasami mniej słodkiej) niewiedzy.  

Jednym z kolejnych ogromnych atutów 

książek, które wyszły spod pióra Zygmunta 

Miłoszewskiego jest doskonale używany ję-

zyk  polski. Sam Szacki wzdryga się za każ-

dym razem, kiedy ktoś powie „wziąść” , ale 

widać, że również autor przykłada wagę do 

pięknej i poprawnej polszczyzny. W połą-

czeniu z jego oryginalnym stylem, „Gniew” 

tworzy także niesamowicie dobrze napisaną 

powieść, co jest tym większą  przyjemno-

ścią, że autorzy kryminałów, z jakiejś niezro-

zumiałej przyczyny, często przedkładają za-

wiłość akcji nad  język, jakim się posługują, 

żeby ją opisać. „Gniew” można przeczytać, 

nie zapoznawszy się z żadną z  wcześniej-

szych książek z serii o Teodorze Szackim – 

tak naprawdę tylko główny bohater łączy 

wszystkie powieści. Według mnie, ta jest za 

to najlepsza w całym cyklu – połączenie 

świetnego kryminału z przenikliwą obserwa-

cją Polski i jej mieszkańców tworzy napraw-

dę smakowity kąsek dla wszystkich czytelni-

ków spragnionych dobrej, wciągającej,  pol-

skiej literatury.  

                   OKIEM GABRIELKI Gniew 



 

 

︙ STRONA 9 ︙ 

︙   KULTURA ︙ 

︙#LOESJE PISZE W WARSZAWSKIEJ︙ 

Kiedy? 31 października, godziny 15.00-18.00 

Gdzie? Kawiarnia Warszawska, ul. Wilcza 17 w Warszawie 

Wstęp: wolny, bez zapisów 

O co chodzi? Pozytywne hasła pojawiające się na plakatach i naklejkach 

z podpisem Loesje kojarzy chyba każdy. Teraz, oprócz inspirowania się 

nimi, możemy je także tworzyć! Polska grupa Loesje zaprasza na warsz-

taty kreatywnego pisania, podczas których uczestnicy układają i redagu-

ją motywujące hasła. A teraz uwaga: te najlepsze pojawiają się na mate-

riałach Loesje! Zarezerwuj to sobotnie popołudnie i zrób sobie dzień  

dobry.  

DZIEJE SIĘ W WARSZAWIE 

︙#WystawaLUSTRA︙ 

Kiedy? od 15 października 

Gdzie? Centrum Nauki Kopernik 

Wstęp: Razem z biletem do CNK 

O co chodzi? Wystawa czasowa w CNK zaprasza nas na zabawę z lustrami i symetrią: 

„Sprawdź, w jaki sposób powstają lustrzane obrazy i jak widzi je Twoje oko. Przyjrzyj się sobie 

tak dokładnie, jak nigdy dotąd. Obejrzyj swoje odbicia w kalejdoskopie i zwierciadlanym labi-

ryncie. Skradnij twarz Elvisowi Presleyowi, poznaj pismo lustrzane i znajdź odpowiedź 

na pytanie, dlaczego lustro zamienia lewą stronę z prawą, a nie – górę z dołem. Spróbuj zro-

bić lustrzane selfie i pokazać je innym.” – zachęcają organizatorzy. My się wybierzemy! 

︙#AlterPOSE_AKTówka︙ 

Kiedy? Co druga środa wieczór – ostatnie spotkanie odbyło się 

30 września  

Gdzie? Najczęściej bar Chwila na ul. Ogrodowej 31/35 

Wstęp: wolny lub opłata uznaniowa  

O co chodzi? Świetna sprawa dla osób lubiących rysować i chcą-

cych się podszkolić/poćwiczyć po lekcjach. Przyjemna atmosfera, 

przyjemny model, przyjemne miejsce. Pierwsza godzina to trza-

skanie 2-minutowych szkiców. Potem pozy zmieniają się trochę 

rzadziej, aż w końcu model zastyga na prawie godzinę. Polecamy 

– ponad 100 szkiców w jeden wieczór, to robi wrażenie. 



 

 

COŚ SŁODKIEGO 

Prosty tort bezowy 

︙ STRONA 10 ︙ 

︙   POD RAJSKA JABŁONIĄ   ︙ 

Już na dobre zaczęła się jesień i wkrótce przyjdzie nam pożegnać świeże owoce i 
ponownie przyzwyczaić się do mrożonek. Chociaż ostatnio nie miewam za dużo 
czasu i ochoty na pieczenie, z powodu urodzin Małego zmobilizowałam się i upie-
kłam bezę z moimi ulubionymi letnimi owocami - borówkami. Miały być jeszcze 
maliny, ale niestety nie udało mi się ich kupić, a dla kolorystycznego kontrastu do-
dałam truskawki. Tort jest dokładnie taki, jak jego nazwa - prosty w robieniu i 
pyszny w smaku.  

SKŁADNIKI: 

beza: 
 5 białek 
 szczypta soli 
 łyżka białego octu winnego lub 
     soku z cytryny 
 czubata łyżeczka mąki ziemnia- 
      czanej 
 szklanka cukru pudru 
krem: 
 500 g śmietany 30% 
 250 g serka mascarpone 
 2 łyżki cukru waniliowego 
 200 g borówek 
 200 g truskawek lub malin 

WYKONANIE: 

Piekarnik nastawiamy na termoobieg na 180 stopni. Białka ze szczyptą soli ubijamy na 
sztywno. Nie przerywając miksowania, dodajemy powoli i po kolei ocet, mąkę ziemniaczaną 
i cukier. Na dwóch blachach wykładamy papier do pieczenia i posypujemy go odrobiną 
mąki ziemniaczanej lub cukru pudru. Wykładamy po równo masę bezową na obie blachy. 
Żeby bez problemu rozdzielić masę na połowy, wystarczy wykładać po jednej łyżce na każ-
dą blachę, aż do końca. Łyżką formujemy blaty bezowe w duże, płaskie koła. Niektórzy ry-
sują wcześniej cyrklem koła na papierze do pieczenia, ale metoda "na oko" zawsze się 
sprawdza. Wstawiamy do piekarnika i od razu zmniejszamy temperaturę do 140 stopni. Pie-
czemy przez 90 minut, w połowie warto zamienić blachy poziomami. Zostawiamy w piekar-
niku do ostygnięcia.W misie miksera ubijamy śmietanę, mascarpone i cukier waniliowy. 
Owoce myjemy, truskawki kroimy na małe kawałki. Do gotowego kremu dodajemy owoce  
i delikatnie mieszamy łyżką. Na jeden blat bezowy nakładamy grubą warstwą krem  
i przykrywamy drugim blatem. Zjadamy jak najszybciej, zanim beza nasiąknie. 
SMACZNEGO! 

Mania Muchorowska 

Porcje: 14 - 16 kawałków  
Czas: 30 + 90 minut (beza), 30 minut (krem)  

Więcej przepisów na: http://slodkamania.blogspot.com/ 
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︙   POD RAJSKĄ JABŁONIĄ  ︙ 

 

 

Nie chcę być w mojej myśli pretensjonalna ani górnolotna. Chcę za to czuć i 
chłonąć zapachy. Rozpakowując walizkę znowu czuję wakacje.  
Przypomina mi się zapach nocnego autobusu jadącego w złą stronę.  
Zapach jeziora, w którym odbija się księżyc w-prawie-pełni, tuż obok nas.  
Masło orzechowe jedzone w śpiworze prosto ze słoika też ma zapach.  
Zapach T. Love i jajecznicy,  
zapach Uwagi A. Morenzy  
no i ołówka do zakreślania cytatów,  
zapach nocnej Warszawy, 
fajerwerków,  
obracających się nad Wisłą winyli.  
Zapach partnera w tańcu,  
zapach pocztówek,  
farb,  

zapach Boga w bliźnich i muzyce, 
sms-ów, na które się czeka i na które czeka lub nie czeka ktoś, a może nikt.  
Zapach Kaplicy Sykstyńskiej.  
Stacji benzynowej.  
Espresso w plastikowym kubku,  
zapach ojej,zapomniałem,żeniesłodzisz.  
Zapach piękna  
i wody  
i kocich łbów na Starówce. 
Z radia głos Fisza Emade przestrzega mnie, żebym nie zapomniała kształtów i barw. A ja za 
nic w świecie nie chcę zapomnieć zapachów. Zapachy to Życie, to Sztuka.  
Przypomina mi się szczególny zapach, coś jakby mieszanka kebaba, tramwaju numer 33, 
Ronda Radosława w Warszawie i Michała. I jego słów pomiędzy kęsami: Czyż świat nie jest 
najpiękniejszym dziełem sztuki?  
Jest, a ja chcę go doświadczać, czuć, wąchać z całych sił, nie pojmować i aprobować, i 
przenosić kolorami na papier i miałoniebyćpretensjonalniewięcjużkropka. 

  

NIELIRYCZNIE 

Ula Mierzwa 

*** 
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