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︙  SPIS TREŚCI ︙ 

ZIMNO, ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ 

L 
istopad. Zimno. Kawa zbożowa. Festiwal Teatralny. Oxford w Czackim. Nowi 

konsulowie. Tojużminęłydwamiesiąceczassiębraćdopracy. Wszystko to (i tyle 

więcej) odczuwamy każdym malutkim neuronem naszego ciała. A dziś  witamy. 

Witamy drugi już w tym roku numer Czadka. Dzień dobry. Jesteśmy poważną i w

żadnymcaluniepretensjonalną gazetą, wypada więc napisać prawidłowego wstępnia

ka. Drodzy Czytelnicy  zapraszamy do lektury. W tym numerze znajdziecie wszystko co 

mistyczne, a więc: wierzenia dotyczące kotów na przestrzeni wieków, przepis na mi

styczne tiramisu, wiersze o kotach (nasza redakcja lubi koty), mistyczna serenada do 

zaśpiewania pod Rajską Jabłonią (do walentynek czas  zdążycie się nauczyć), trochę o 

czołgach, trochę refleksji, trochę wszystkiego. 

︙   SŁOWO OD REDAKCJI  ︙ 

J.R. 

Ula Mierzwa 



 

 

„Jeśli w Twojej szafce przez pomyłkę, 
dziwnym trafem znalazły się NIEtwoje 
rzeczy (np. torba z podręcznikami/buty/
worek z wuefem), zgłoś się lub wyłóż je 
na szafki! Smutni (byli?) właściciele 
wypłakują po nich oczy.” 
 
 
„Szukam męża.” 
 
 
„Chciałabym ogłosić, że szukam pilnie 
sponsora naszego przedstawienia na 28 
FT. Mamy super pomysł, ale nie mamy 
hajsu. Hajs to zawsze problematyczna 
sprawa.” 

 

︙ STRONA 3 ︙ 

︙ CZACKIE ANONSE︙  

PORADY CIOCI ALISKI 

︙   AKTUALNOŚCI  ︙ 

„Drogie Panie!  
Chcecie zakosztować smaku 
festiwalowego romansu i pudelkowej 
sławy? Przystojny brunet (czyli ja)
poszukuje dziewczyny na czas trwania 
28 FT! Wymagania: 170-175 wzrostu, 
miły uśmiech  i  długie włosy. Jestem 
zainteresowany pannami  lubiącymi się 
dużo przytulać i trzymać za rękę 
(szczególnie w obecności fotografa). 
Czekam na każdej długiej przerwie we 
wnęce, przybywajcie! A kto wie, być 
może tymczasowa znajomość przerodzi 
się w wielką miłość?  
Tylko poważne oferty.” 

Pytanie #1 „Droga Ciociu Alu! Co mam robić? Chcę spać, ale też mieć dobre oceny i życie    
towarzyskie. Można tak?” 
 To pytanie jest zadawane praktycznie przez każdego nastolatka. Trudno się dziwić!            
Jak połączyć wymienione przez Ciebie dziedziny życia i NIE ZWARIOWAĆ? 
#niedajmysięzwariować 

 
Kluczową kwestią jest wyznaczenie sobie priorytetów i celów np.: Moim celem jest  uzyskanie 5 z fizy

ki i z angielskiego, a z polskiego wystarczy mi 4 czy 3. Kochani, nie oszukujcie się, nie da się z każdego 
przedmiotu być szóstkowym uczniem i jednocześnie mieć czas na sen i życie towarzyskie. Trzeba być tego 
świadomym od początku edukacji. Nie zapominajcie, że 2 i 3 to też są POZYTYWNE oceny (często jednak 
jesteście z nich niezadowoleni). Nie namawiam was oczywiście drogie dzieci do takich ocen, ale ważny 
jest dystans i odnalezienie równowagi. 

 Jednym z ciekawych sposobów połączenia szkoły i spotkań z przyjaciółmi jest wspólna nauka. Może 
wyda się to wam nudne czy niewykonalne, ale gdy ja chodziłam do liceum, to dużo czasu spędzałam ucząc 
się z przyjaciółmi. Wystarczą chęci i odrobina skupienia, a czas nauki stanie się mniej uciążliwy i nie
przyjemny. Oczywiście jest też czas na życie towarzyskie i inne „balety”, których chcąc nie chcąc nie połą
czymy ze szkołą (w pierwotnym tego słowa znaczeniu). Niektórym pomaga to rozładować napięcie po ca
łym tygodniu szkoły, innym wystarczy do tego dobra książka, sport czy wyjście do teatru. 
Jeśli chodzi o SEN to on jest waszą BAZĄ, bez niego ani rusz. Minimum 7 godzin w nocy i polecam też 25 
minutowe drzemki w ciągu dnia (nie dłuższe) na ,,zresetowanie”. Na pewno to wiecie, bo często jest to 
powtarzane, że lepiej mniej się pouczyć dzień przed testem (jeżeli już rozpatrujemy taki niechwalebny 
przypadek) i spać normalną ilość godzin, niż zarwać noc! Podczas snu nasz mózg układa wszystkie infor
macje, zdobyte danego dnia, trzeba mu na to dać czas ;) Gdy będziecie więcej spali wasza praca w szkole 
będzie bardziej owocna, a na spotkaniu ze znajomymi nie będziecie rozmawiali tylko o tym, jak bardzo 
jesteście zmęczeni i jak mało dziś spaliście  à propos, mam wrażenie, że u młodzieży przekształciło się to 
w rodzaj zawodów. Każdy mówi ile spał danej nocy i wygrywa ten, kto przespanych godzin ma najmniej). 

 W teorii wszystko brzmi pięknie, ale myślę, że da się to również zastosować w praktyce i tego wam 
wszystkim życzę. Najważniejsze są priorytety i zdrowy balans :) 
 

Pozdrawiam, Ciocia Ala 
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︙   AKTUALNOŚCI   ︙ 

d 
ebata, jaką zorganizowano w naszej szkole 

10 listopada, miała ciekawą formę, z pew

nością też pozwoliła na stracenie lekcji, ale 

wciąż szukam w niej sensu i choć nikłego 

powiązania z zasadą, że szkoła publiczna rozwija w 

młodych ludziach szacunek do świąt państwowych 

i chęć ich obchodzenia (no chyba, że coś się zmieni

ło i nie zalicza się to już do celów państwowej edu

kacji). Samo przyrównanie Święta Niepodległości 

do 4 czerwca jest zupełnym absurdem. Do tego za

mieszczenie w tezie dziwnego sformułowania 

"współczesny patriotyzm", a następnie nie obalenie 

go sprawia wrażenie, jakby rzeczywiście w XXI w. 

patriotyzm miał być czymś innym niż w wieku XX. 

Ojczyznę się kocha lub nie, można inaczej? Sam 

pomysł debaty zamiast zwyczajnego odśpiewania 

wojskowych piosenek był bardzo interesujący. Ale 

jak można zrezygnować z uczczenia w szkole 11 

listopada na rzecz wysłuchiwania przez pół godziny 

argumentów mu umniejszających? Pragnę przy tej 

okazji pogratulować stronie opozycyjnej do tezy, że 

w ogóle znalazła sensowne argumenty, by próbo

wać obalić oczywistość. Słuszne odparcie długości i 

położenia ulicy, jako świadczącej o przewadze 

Święta Niepodległości, straciło jednak w moich 

oczach, gdy posłużono się najbardziej absurdalnym 

argumentem, jaki padł w tej dyskusji. "Bo Barack 

Obama to przyjechał na 4 czerwca, a nie na 11 li

stopada". Pięknie. Może 1 września też jest waż

niejszy? Wtedy to przecież do Polski przybywają 

największe szychy. 

CZACKI NICZYM OXFORD 

HUMANS OF CZACKI 

„Zacząłem grać w szachy, gdy miałem siedem lat - 

pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawiałem pod 

okiem taty. Obecnie należę do profesjonalnego klu

bu, a szachy stały się ważną częścią mojego życia. 

Aby  rozwijać się i zwyciężać potrzebny jest trening 

–  ćwiczę kilka godzin dziennie. Praca daje efekty i 

udało mi się zdobyć tytuł mistrza Polski, a także 

mistrza międzynarodowego. Myślę, że w czasie roz

grywki najważniejsze jest skupienie – zwycięstwo w 

szachach jest w pewnym sensie wykorzystaniem 

błędów przeciwnika, dlatego koncentracja i umiejęt

ność obserwacji są kluczowe.” 

Czacki człowiek listopada: Łukasz Jarmuła 

Autorka: Zuzia Nikołajuk 

/tokto 
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Spośród 147 ankietowanych aż 114 osób wskazało 

jako wygranych „Jedenastolistopadowców”, jednak  

o 5  punktów procentowych więcej uczniów klas 

drugich wskazało na „Czwartoczerwcowców” niż  

w klasach trzecich (25% a 20% dla 4.06).  

Gratulujemy obydwu stronom i przypominamy, że 

są one tak naprawdę jedną drużyną, reprezentują-

cą nas z sukcesami w Warszawskiej Lidze Deba-

tanckiej! 

SUBIEKTYWNIE O DEBACIE 
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ROZMOWY SURREALISTYCZNE 

︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙ 

TUZIN NIETUZINKOWOŚCI 

Wszystko zostaje w rodzinie 
   Marcowy poranek. Dzień jak co dzień. 

   Raz – otworzyć oczy. Dwa – wstać. Trzy – dotrzeć do łazienki. Cztery – wyszorować zęby. pięć – umyć twarz. 

Sześć… Ten właśnie punkt zostaje mi brutalnie przerwany. Misterny plan poranka, perfekcyjnie dopracowany do 

czasu 14  minut i 46 sekund (w porywach nawet 14 minut i jedynie 11 sekund). A dlaczego…? Cóż, tak to właśnie 

bywa, kiedy niczego niespodziewająca się przyszła ofiara chce uczesać włosy, a tu ni stąd, ni zowąd pojawia się to 

skradające się niepozornie stworzenie; przechodzi przez szparę w drzwiach, wyginając swoje obrzydliwie długie czte

ry pary odnóży.  

   Powietrze przecina rozpaczliwy krzyk. Już po chwili przybiega mój prywatny bohater zwierzchnik każdej negatyw

nej emocji z – tutaj pojawia się główny spór – kapciem; obuwie – w tym przypadku oczywiście narzędzie zbrodni. 

Konflikt rozpoczyna się, gdy mój rodziciel próbuje zabić biedne stworzonko (które, swoją drogą, było bliskie pozbawie

nia życia mnie), a ja znów w ryk – bo przecież ono nie jest winne temu, że jego (może absolutnie niezwykły) umysł 

został zamknięty w tak niewiarygodnie paskudnym ciałku. 

   „Zostaw!” – jęk. „Puszczaj!” – pisk. „Odłóż.” – szloch. „Odejdź!” – świst. 

   Cisza. Nagle w drzwiach łazienki pojawia się Encore z Twardokęską, czyli dwa czworonożne futrzaki. Jedna ruda, 

druga w ciapy. Ośmionóg zniknął, a jego obecność sprzed paru sekund demaskuje już tylko jęzor Twardokęski oblizu

jący uśmiechniętą mordkę.  

   Tak. Wszystko zostaje w rodzinie. 

W rolach głównych: ja i Nie-dźwiedź 

Gdzieś i kiedyś. Zapewne około teraz lub niedawno. 

“Drogi! Pomyślało mi się o Tobie, więc wiedz, że wysyłam właśnie do Ciebie 

ciepłe myśli. Łap i się ogrzej, jeśli masz taką potrzebę. Pozdrawiam, Jaskół-

ka.” 

“Droga jaskółko, w podróży jest ciepło, grzać się nie muszę. Pozdrawiam, 

Niedźwiedź.” 

“Niedźwiedziu, wyślij mi pocztówkę z Bieguna. Od zawsze pragnęłam, by się 

tam znaleźć…” 

“Pocztówka z bieguna będzie równie pusta i chłodna, co panujący tam kli-

mat. Nie wolisz kartki z usa? W gruncie rzeczy nie przez przypadek jestem 

niedźwiedziem mieszkającym w znanym parku narodowym.” 

“Wybacz, liczyłam na biel Twojego futra. Dla mnie to, co nieosiągalne jest 

najpiękniejsze. A ja nie mam futra tylko zamarzające pióra.. Uwielbiam 

pocztówki więc nie pogardzę i Ameryką. Skoro tak, to może niedługo się 

spotkamy. Nie wytrzymam długo tych mrozów. Zawiń do Egiptu w drodze 

powrotnej.” 

“Biel jest niepraktyczna, szybko się brudzi. Najlepiej nie myśleć o nieosią-

galnym, wtedy można się dobrze cieszyć. A w Egipcie nie byłem, w ostatecz-

ności zahaczę, choć od słońca blaknie mi futro.” 

“Ach, niedźwiedziu! Jakże mam nie myśleć o nieosiągalnym? Wszakże mam 

naturę ptaka, albowiem jestem Jaskółką. W takim razie czekam na Ciebie 

na głowie Sfinksa.” 

“Droga Jaskółko! Ucieszyłem się z naszego spotkania, powtarzam jeszcze 

raz, że czuję 

podziw dla twej zdolności wicia gniazd, nawet, gdy są tylko wakacyjne. Mo-

je wczasy się już skończyły. Niedługo powędruję w górę rzeki i zaszyję się w 

dolinie, pomiędzy górami. Czuję senność, a moje futro zaczyna pokrywać się 

warstwą puchu.” 

“Do zobaczenia wiosną, Niedźwiedziu. Ja w tym czasie pomyślę o nieosiągal-

nym. 

Dobranoc.” M. z kimś innym 

Karola Kosecka 
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w chodzę na cmentarz przy ulicy 

Powązkowskiej. Ludzi co niemiara. 

Dzisiaj. I tylko dzisiaj. Kolejne 

oblężenie cmentarz przeżyje za rok. Pierwszy 

listopada. Jeden jedyny dzień poświęcony 

zmarłym. O przepraszam, jeszcze drugi, 

Zaduszki. Szaleństwo. Rozpusta. 

 

Porażka. Przez resztę roku swoich zmarłych 

odwiedzają pojedyncze, wyjątkowo wytrwałe 

jednostki. Często jest to spowodowane niedawną 

śmiercią osoby, która jeszcze nie zatarła się w 

pamięci żyjących, podobnie jak miliony innych, 

mniej lub bardziej ważnych spraw, którym 

poświęcamy myśli każdego dnia. Tyle samo czasu 

poświęcamy na obchodzenie Światowego Dnia 

Liczby Pi (14 marca), Światowego Dnia 

Meteorologii  (17 maja) czy Międzynarodowego 

Dnia Spółdzielczości (2 lipca). Czy to jest 

sprawiedliwe? Przecież ci ludzie byli przy nas 

przez całe lata. Jeśli za życia byli dla nas ważni, 

czemu teraz się to zmienia? Przestali coś dla nas 

robić, więc relacja jest już nieopłacalna? Po co 

poświęcać swój czas i energię, skoro nie 

dostajemy nic w zamian? Może warto zastanowić 

się, czy chcielibyśmy, aby nasi bliscy tak nas 

traktowali. Większość z nas byłaby oburzona        

i głęboko dotknięta, a czy to takie dziwne? Każdy 

ma swoje racje. Tyle że, niestety, w walce żywych 

ze zmarłymi wygrywamy walkowerem.  

  

Brnę przez potoki ludzi. Wolniej, niż gdybym szła 

po szyję w wodzie. Wokół wprost roi się od 

sklepików, stoisk i kiosków sprzedających nie 

tylko znicze i kwiaty, niezbędne przy dekoracji 

grobów. Widzę pęk balonów napełnionych helem 

z wizerunkami postaci Disneya, stoisko z 

zabawkami dla dzieci i oczywiście nieśmiertelne 

jedzenie – pańska skórka, bajgle, obwarzanki, 

słodycze. Skąd ten stragan? Wiem, każda okazja 

jest dobra, żeby zarobić. Ale traktujmy zmarłych 

z należnym im szacunkiem. To cmentarz, nie 

bazar. Minimum przyzwoitości. To naprawdę nie 

kosztuje wiele. 

 

W czasach współczesnych, Internetu, technologii 

mamy czas na tyle aktywności. Ta jedna nam 

umyka. Masz chwilę czasu? Raz w życiu zrób coś 

bezinteresownie. Idź na cmentarz, odwiedź 

swojego zmarłego. Jak powiedział Jerome David 

Salinger: „Jeżeli ktoś umarł, to jeszcze nie powód, 

by go przestać lubić”. 

︙Hania Wojtkowska︙ 

Dlaczego przestajemy lubić zmarłych? 

Cmentarz w Gdańsku. Każda okazja jest dobra by zarobić.  
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W FELIETONACH TONĘ 

︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI  ︙ 
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 ︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI  ︙ 

RUBRYKA PRETENSJONALNA. 

 Ja i Pies Mój 

Ja i Pies Mój, całą noc próbowaliśmy mrużyć oczy, ale znów nie udało nam się zapaść w osobnych świa

tach. Pozostaliśmy we wspólnej przestrzeni, bo za bardzo szumiało nam w głowach. W nim kotłowały się 

niewyżyte instynkty, we mnie  - niespożyte pokłady przypadkiem złapanych emocji. Szumiały ulice, ciem

ność nie pozwalała się wyciszyć.. A może to tylko nam po prostu nie wyszło, kolejny raz. 

„Take me somewhere nice” grało, gdy postanowiliśmy ostatecznie przestać walczyć z i tak rozszerzonymi 

źrenicami. Ja i Pies Mój złapaliśmy kontakt wzrokowy, aby móc się porozumieć (mentalne porozumienie 

jest między nami zawsze obecne). 

- Zabierz mnie do jakiegoś miłego miejsca. – przekazał mi Mój Pies. 

Więc wstaliśmy, poszliśmy. To nasze pierwsze sukcesy tego dnia, prozaiczne czynność zawsze są dla nas 

najtrudniejsze. Rozmawiamy niewiele, a w zasadzie nie rozmawiamy wcale. Nasza przyjaźń osadzona 

jest poza normalnymi rzeczywistościami przeznaczonymi dla mnie i dla psa. Wspólnej płaszczyzny do 

budowania relacji musimy szukać gdzie indziej, gdzieś na granicy instynktów i przemyśleń. Z tego wzglę

du nasze prozaiczne codzienności nie pokrywają się ani trochę i aby realizować je razem, musimy się zdo

być na wiele. 

Zabieramy więc siebie nawzajem do jakiegoś miłego miejsca. To, kto prowadzi, wychodzi zawsze natural

nie, w zależności od potrzeb. Czasami wiem, dokąd dokładnie zmierzam, wtedy Pies Mój bez sprzeciwu 

mi towarzyszy. Bywa również tak, że On, wiedziony jakimś wewnętrznym poczuciem, brnie do sobie wia

domego celu, a Ja przyjmuję bezwładną pozycję „podążającej za”. 

Nasze spacery przypominają raczej wycieczkę do basenu niż do miasta. Pływamy w zalewającej nas po

rannej białości przestrzeni. Dryfujemy w całej tej masie, niesieni nie do końca świadomie. Przelewamy 

się pomiędzy wszystkim, czujemy niewysłowioną jedność z krążącym dookoła nas mikrokosmosem z hory

zontalną granicą. Ale nie, nie jest to uczucie pozytywne. Świat wydaje nam się wyjątkowo plastyczny, bo 

nie dotykamy go. Wydaje się miękki, dopóki nie spróbujemy tego udowodnić, ale my wiemy, że lepiej nie 

próbować, więc zachowujemy tę piękną iluzję. (Słowo „piękną” nie pasuje w tym wszystkim wcale.) 

Wszystko to nie jest masa pomieszanych klocków z różnych zestawów, z których niedoświadczone w tych 

sprawach dziecko postanowiło zbudować dom. Nie. Wszystko to jedno. A my jesteśmy poza wszystkim, 

nieelementarni, nieelementami. 

 

Jest jasno, przytłaczająco jasno. Podczas nocnych spacerów czujemy się zdecydowanie bezpieczniej, uda

jemy, że w stosunku do świata jesteśmy osobą trzecią. W tej nienaturalnej bieli stajemy się postaciami 

bardziej pierwszoplanowymi. To na nas się patrzy i my widzimy siebie. Dyskomfort, dyskomfort nie po

zwala z otoczeniem swobodnie handlować (bo przecież nie zwyczajnie, ugodowo – „wymieniać się”) myśla

mi        spostrzeżeniami            odczuciami             biorąc w zamian potrzebne pokłady pustki, aby móc 

chwilami być nigdzie i w niczym, poza ludzką naturą bycia zawsze „gdzieś”. 

U Psa Mojego wygląda to inaczej, nie wiem jak, nie jestem nim i nie będę uzurpować sobie prawa do wy

powiadania się w jego imieniu. 

Zwłaszcza, że nie rozmawiamy wiele, właściwie nie rozmawiamy wcale. 

 

Słowa się zużyły, bez sensu jest dłużej nazywać, może cieszyło to Adama, kiedy każde powstałe imię było 

nowe i nadawało tożsamość. Teraz tożsamości nie ma i tak, więc nazywanie nas nie bawi. 

Ja i Pies Mój spacerujemy. Absorbuje nas to całkowicie. Rezygnujemy z dalszej egzaltacji. 

 

Wróciliśmy, nie znalazłszy żadnego miłego miejsca. Jedynie dużo neutralnych, a poza tym wszystko zlało 

się w jedno. 

- Mimo wszystko było miło. – mówię do Mojego Psa. 

Cyga Gwiezdna 

Najlepiej czytać  słuchając utworu „Pretender” Sarah Jaffe 



 

 

︙ STRONA 8 ︙ 

 

k 
oty od zawsze były postrzegane jako te ta

jemnicze, niedostępne, piekielnie inteli

gentne. Czy więc naprawdę tak trudno 

uwierzyć, że od wieków były one gloryfikowane na 

całym globie? 

W nordyckiej mitologii pojawia się bogini Freyja, 

której rydwan ciągną dwa koty – żyjący w tam

tych czasach rolnicy zostawiali im zatem resztki 

jedzenia, żeby zdobyć przychylność Freyji. Także 

kiedy sięgniemy do greckiej mitologii, odnajdzie

my kocie motywy. Bogini Hekate uciekała przed 

potworem Tyfonem, który przybierał postać tego 

małego, futrzanego zwierzątka. 

 

 

 

 

Sama Hekate ze strachu i szacunku do niego, za-

częła obdarzać czcią wszystkie koty i mieć je w 

opiece. Lecz nie tylko w europejskich doniesie-

niach historycznych znajdują się wzmianki o ko

tach. W chińskiej „Księdze Rytuałów” opisany zo

stał bóg w postaci kota o imieniu Li Shou, a w 

przedinkaskich wierzeniach pojawia się bóg Ai-

Apaec, posiadający  wąsy przypominający te kocie. 

Wierzono, że jego przodkiem był właśnie kot.  

„Zaraz!”, ktoś jednak zakrzyknie, „Ale co z Pol

ską?”. Przypomni mi, że przecież nasza ojczyzna 

jest fantastyczna i naprawdę przecież niemożli

wym jest, żebyśmy w jakiejkolwiek kategorii pozo

stali w tyle za resztą . Ja z radością poinformuję 

wtedy tego ktosia, że, a jakże, Polska znów po

twierdza swoją wspaniałość – w naszej historii 

także odnajdziemy przypadki czczenia kotów. 

Przed chrystianizacją naszego kraju wierzono, że 

demon opieki nad zbożem – gumiennik, przyj- 

muje postać kota – jasna przesłanka do konieczno

ści obdarzania ich uwielbieniem.  

 

 

 

 

Czy dzisiaj także mamy do czynienia z kultem 

kotów? Jeżeli, kochany czytelniku, masz zaszczyt 

goszczenia (bo nie odważyłabym się powiedzieć 

„posiadania”) kota, to naprawdę zrozumiesz, że 

chcąc nie chcąc, musisz otaczać adoracją bliską 

czci swoje zwierzątko. Koty po prostu nie dadzą Ci 

się nie wielbić. I tu może tkwi odwieczna tajemni

ca. 

Koty w wierzeniach przez wieki 

Kiedy myślimy o połączeniu kota i mistycyzmie, pojawia się w na-
szych głowach tylko Starożytny Egipt. Niesłusznie.  ︙

︙   KULTURA ︙ 

OKIEM GABRIELKI 

CZACKA GALERIA SZTUKI 

Gabriela Janiec   

Piotr Peksa 
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DZIEJE SIĘ W WARSZAWIE 

︙#Warszawskie_Targi_Książki_Artystycznej 

#Kiedy? 27-29 listopada 2015 

#Gdzie? Muzeum Sztuki Nowoczesnej (ul. Emilii Plater 51) 

#Wstęp? Wolny! 

#O_co_chodzi? Na miejscu będzie można nabyć książki i albumy dotyczące sztuki/grafiki/designu ponad 

50 wydawców (również tych najsłynniejszych z Europy i Stanów). Klasyki, nowości, bestsellery, rarytasy… 

będzie w czym przebierać, zwłaszcza, że większość pozycji będzie dostępna w promocyjnych cenach. My się 

wybieramy i radzimy Tobie zrobić to samo jeśli nie dla siebie, może warto zacząć rozglądać się za gwiazd

kowymi prezentami dla bliskich? 

︙#Koncert_IntoTheSun_i_EiffelTowels 

#Kiedy? 19 listopada 2015, od godziny 20 

#Gdzie? Bar Chwila, ul. Ogrodowa 

#Wstęp? Wolny! 

#O_co_chodzi? Dwa młode zespoły, oba goszczące u 

nas na zeszłorocznym CSSie nie raz pokazały, że po

trafią rozgrzać publiczność - więcej nie piszemy, to 

trzeba po prostu poczuć! 

︙#Wystawa_Van_Gogh_Alive 

#Kiedy? 14 listopada 2015 14 lutego 2016 

#Gdzie? Centrum Wystawowe przy PGE Narodowym, ul. Ks. J. Poniatowskiego 1 

#Wstęp? Bilety płatne od 25 zł (grupowy szkolny min. 10 osób) do 60 zł (normalny weekendowy) 

#O_co_chodzi? Multimedialna wystawa stworzona z ponad trzech tysięcy obrazów van Gogha wielkoforma

towe dzieła wyświetlane na ścianach, podłodze i suficie sprawiają, że czujesz się jakbyś… był w nich. Wysta

wę gościły już m.in. Berlin, Florencja i Singapur. Teraz czas na Warszawę! 

︙#Odzłość_się!_czyli_festiwal_tłuczenia_talerzy 

#Kiedy? 16 stycznia 2016, godziny 1416 

#Gdzie? Alternatywa Cafe przy pl. Unii Lubelskiej 

#Wstęp? Wolny! 

#O_co_chodzi? Nawet w Czackim (mimo, że jest tu jak w domu) możesz poczuć się przytłoczony ilością na

uki, zobowiązań i terminów (zwłaszcza odkąd z automatów znikła kawa kofeinowa), dlatego 

zamiast rzucać kubkami w domu, zapraszamy do Alternatywy pokrzyczeć i porzucać talerzami organizato

rów. Na talerzu możesz wymalować/napisać dowolną frustrującą rzecz. Talerze są płatne 3-7 

zł, ale pierwszy dostajesz za pół ceny. Uważamy, że taka akcja to ciekawa… Alternatywa. 

F
o

t.
 C

S
S
 

︙   KULTURA ︙ 
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︙   HISTORIA︙ 

PRZYSZŁOŚĆ CZOŁGÓW 

Pierwsze czołgi powstały już w latach 1915-196, jednak ich rozkwit i masowe wykorzysta-

nie miało miejsce w trakcie drugiej wojny światowej. Niemieccy dowódcy, tacy jak Heinz 

Guderian, Erwin Rommel i Erich von Manstein, opracowali doktrynę Blitzkriegu, czyli 

„Wojny Błyskawicznej”. Polegała ona na koncentracji broni pancernej w większych jed-

nostkach i ich masowe użycie w celu przełamania linii obrony przeciwnika. Jak się okaza-

ło, idea ta zmieniła sposób toczenia współczesnej wojny i znalazła zastosowanie u wszyst-

kich mocarstw powojennych. 

 

Moim zdaniem dzisiaj, w XXI wieku, idea ta traci rację bytu. Przykładem może być m.in.: II Wojna w 

Zatoce Perskiej. Dzięki szybkiemu rajdowi czołgów, Amerykanom udało się szybko i sprawnie opano

wać Bagdad i obalić rządy Saddama Husajna. Jednak nie mogli ukryć faktu, iż ponieśli  niemałe stra

ty wśród wojsk pancernych. Ale przecież Irak nie stawiał większego oporu, a amerykańskie Abramsy 

są uznawane za najlepsze czołgi na świecie-pod względem uzbrojenia i opancerzenia. Więc jak? Nie 

jest to wyjątek- także obecnie coraz więcej widzi się zdjęć ze wchodu Ukrainy, gdzie czasami roi się od 

zniszczonych T-90 i T-72. 

 

Na problem trzeba spojrzeć z kilku stron. Przed wszystkim od wielu lat trwa wyścig mię-

dzy producentami broni przeciwpancernej a producentami czołgów i nowoczesnego opan-

cerzenia. Według mnie obecnie wyścig wygrywają ci pierwsi. Nowoczesne wyrzutnie przeciwpancer

ne są wstanie przebić większość pancerzy, a namierzają pojazdy dzięki emitowanemu przez ich silni

ki ciepłu. Skutkuje to tym, iż celność trafienia takiego pocisku wynosi niemalże sto procent. Oczywi

ście inżynierowie pracują nad różnymi siatkami maskującymi, które „ukrywają” tego typu wady, jed

nak moim zdaniem to pomoże tylko w pewnym stopniu. Teren Europy jest płaski, słabo zalesiony, 

zurbanizowany. Powoduje to, że wszelkie ruszające się pojazdy widać  gołym okiem  z dużych odległo

ści. Dla dobrze wyszkolonej piechoty nie jest problemem trafienie w taki czołg, nawet jeżeli będzie 

mieć wyżej wspomniane siatki maskujące. 

Z drugiej strony nie każde państwo stać na nowoczesny sprzęt przeciwpancerny. Co wtedy? Moim 

zdaniem rozwiązaniem są gorsze jakościowo, ale użyte w większej liczbie, tańsze granatniki przeciw

pancerne, jak na przykład RPG-7. Nie są trudne w obsłudze i nawet słabo wyszkolony żołnierz jest 

wstanie się nimi sprawnie obsługiwać. Jeden celny strzał z tej broni jest w stanie zniszczyć czołg, a 

jak nie, to go unieruchomić, co na polu bitwy znaczy śmierć. Tak właśnie została większość Abram

sów zniszczona w Iraku w 2003 roku. 

 

Obecnie wielu wojskowych baczniej przygląda się rozwojowi pojazdom średnio opance-

rzonym, typu M2 Bradley. Dlaczego? Przede wszystkim cena. Wspominany M2 Bradley kosztuje 

mniej więcej 1,2 mln dolarów, a czołg podstawowy Abrams około 8 milinów dolarów. A więc za 1 

Abramsa możemy wyprodukować aż 7 Bradleyów! A Bradley, wg mnie, wcale nie jest gorszy- pojazd 

ten jest w stanie zniszczyć nieprzyjacielskie czołgi, ponieważ posiada na uzbrojeniu wyrzutnię prze

ciwpancerną, obok działka kal. 25 mm do walki z piechotą i innymi lekkimi pojazdami. Dodatkowo 

waży mniej i ma mniejsze wymiary, przez co jest trudniej wykrywalny i trudniej go wyeliminować z 

walki, a strata takiego pojazdu nie jest aż tak bolesna jak strata Abramsa. 

Czas idzie dalej i moim zdaniem  przyszłość czołgów na polu bitwy nie jest jasna. Wyścig zbrojeń 

trwa. Czy ciężkie Abramsy, T-90 zostaną zastąpione przez inne, lżejsze pojazdy? Nie wiem. Rozstrzy

gnąć tę sprawę mogą  tylko konflikty zbrojne… ale oby nie. 

Anonymous 
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SERENADA PIERWSZA 

︙   POD RAJSKĄ JABŁONIĄ  ︙ 

Drogi nasz splótł los w nurcie słonej wody 

Nigdy nie zapomniałem tej życia przygody 

Gdy krok mój pierwszy postał na tym progu, w sieni 

Biło me serce szybko, świat się tęczą mienił 

 

Szczerze obiecałem wszystko dobro swoje 

Oddać w sług Twych dłonie, szanować ich znojem 

Znaczone czoła, plecy pochylone, choć z błyszczącymi oczy 

Znosić trud dla Ciebie każdy z nich ochoczy 

 

Nie rozstrzygnie serce biedne wątpliwości tej 

Czy ją kochać nadal jeszcze, czy zapomnieć się 

 

Aż przyszedł czas wygnania. Wywieźli mnie wprzódy 

Nad błękitne morze, na skaliste góry 

Gdzie krzyk mew, szum lasu zagłuszał skutecznie 

Miłość mą, co wszakże dla Ciebie trwa wiecznie 

 

Skutego kajdanami towarzyskich racji 

Wiedli mnie przez kraj straszny, budzących lęk libacji 

A ich cel był prosty – w ciągu jednej doby 

Zniszczyć wszystkie punkty Twojej z mną umowy 

 

Nie rozstrzygnie serce biedne wątpliwości tej 

Czy zachować honor, cześć tej, którą kocha się 

W milczeniu zniosłem diabłów-kusicieli zaloty 

Me uszy zamknięte były na tak zwane „ploty” 

U bram mego języka potrójne stały straże 

Gdyż pałałem tęsknotą ku tej, o której marzę 

 

I będąc pewnym ognistego uczucia wzajemności 

Wróciłem w końcu drogą pylistą w me włości 

Ostrzyżony, w surducie, szedłem k'Tobie o poranku 

I cóż ujrzałem?! O zgrozo! 5x30 nowych Twych kochanków! 

 

Jak mogłaś, ma miła? 

Nigdy nie zrozumiem 

Serce żeś mi rozbiła 

Lecz rzucić Cię nie umiem 

 

To silniejsze ode mnie 

Obowiązek stały 

Więc zostanę wiernie 

z Tobą przez rok cały 

 

A gdy przeminie czas mój, w jedno chwili mgnienie 

Za Twą haniebną zdradę, sam w diabła się zamienię. 

MMMMMMM 

Przeznaczona do zawycia pod rajską Jabłonią, gdy 

tylko pod nią dotrzeć zdołasz. 

Konstancja Krystosiak 



 

 

COŚ SŁODKIEGO 

Włoskie tiramisu 
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︙   POD RAJSKA JABŁONIĄ   ︙ 

Przygotowywanie tiramisu to już tradycja w moim domu. Przepis pochodzi od znajomej moich 

rodziców, która mieszkała w Szwajcarii. Jadłam w życiu mnóstwo różnych tiramisu i muszę 

skromnie przyznać, że żadne nie przebiło tego mojego. Może to wynika po prostu z mojego sen-

tymentu, a może ze świetnych składników i idealnego balansu między słodkim a gorzkim. Nie-

stety w tiramisu od razu można wyczuć fałsz, jakąkolwiek gorszą, podmienioną część, dlatego 

nie warto pomijać nawet alkoholu. Prawdziwe włoskie tiramisu to drogi, ale nieskomplikowa-

ny deser, a z tym przepisem gwarantuję, że na krótką chwilę przeniesiecie się do Włoch.  

 
masa mascarpone: 

 750g mascarpone 

 6 żółtek 

 250 ml słodkiej śmietanki 30% 

 szklanka zwykłego cukru 

biszkopty: 

 50 ml koniaku lub rumu 

 50 ml likieru amaretto 

 250 ml bardzo mocnej, czarnej kawy (może być 

rozpuszczalna – 4 duże łyżki na 250 ml zimnej 

wody) 

 dwie paczki podłużnych biszkoptów (najlepiej 

sprawdzają się polskiej firmy San) 

ponadto: 

 gorzkie kakao dobrej jakości 

WYKONANIE: 
Żółtka z cukrem ucieramy w mikserze na gładką masę. Śmietankę ubijamy na sztywno. Nie przerywając 

miksowania, do bitej śmietany dodajemy po łyżce mascarpone, a potem utarte żółtka. 

W płaskim naczyniu (większym niż biszkopty) mieszamy kawę, likier i koniak. 

W docelowym naczyniu (płaskim, najlepiej szklanym) smarujemy dno i ścianki kremem mascarpone. Bisz

kopty maczamy w kawie i układamy ciasno na kremie. Pełną warstwę biszkoptów przykrywamy warstwą 

kremu i powtarzamy. Na ostatnią warstwę biszkoptów kładziemy więcej kremu, tak, żeby przykrył całkowi

cie biszkopty. Gotowe tiramisu odstawiamy do lodówki na minimum 12h. 

Przed podaniem posypujemy grubą warstwą kakao.   

Mania Muchorowska 

Porcje: ok. 20 kawałków 
Czas: 1h (+12h chłodzenia) 

Więcej przepisów Mani na: slodkamania.blogspot.com 

WSKAZÓWKA: Przed rozdzieleniem żółtek od jajek warto je sparzyć. Żółtka w tiramisu są surowe, dlatego bar

dzo ważne jest, żebyśmy wzięli dobre jajka. Pozostałe białka można zamrozić i wykorzystać później. 

Buon appetito! 

SKŁADNIKI: 
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︙   POD RAJSKĄ JABŁONIĄ  ︙ 

Wielce uniesiony 

Nad krawędzi rzeki 

Na granicy żywota 

Śmiało balansuje 

 

Przez grzeczność stuka w okno 

Gdy wraz z Nocą zagląda 

Chciałby wniknąć do środka 

Do innego miejsca 

 

Rzadko błyska uśmiechem 

Z przetrąconym grzbietem 

W masy rzuca mięsem 

 

I sam już nie wiem 

Czy kotem 

Czy człowiekiem jestem 

NIELIRYCZNIE 

Krótki wiersz o kocie 

Fundamentu mi brak 

gdzie się podziały 

Bóg Honor Ojczyzna 

 

sama jestem  

otoczona obcą cielesnością i masą bez pokrycia 

zagubiona jestem 

w trudniej do zrozumienia złożoności życiodajnej kuli 

przytłoczona jestem 

w natłoku iskier krzeszących moje ramiona 

 

gdzie się podziały 

Bóg Honor Ojczyzna 

 

nie wiem gdzie jestem 

nie wiem czym jestem 

gdzie mam iść 

nie wiem 

by odnaleźć drogę 

by siebie odnaleźć 

ratunku  

wzywam was 

pomocy 

wzywam 

stracone wartości ‘?’ 

N.G. 



 

 

XXVII Liceum im. T. Czackiego 
ul. Polna 5   00-625 Warszawa 

︙ STRONA 14 ︙ 

 

︙Poprzednie i aktualne wydania: 

www.czacki.edu.pl/uczniowie/czadek 

︙Nasz mail: 

czadek.redakcja@gmail.com 

︙REDAKTOR NACZELNA︙ 

Ula Mierzwa 

 

︙REDAKTORZY︙ 

Alice Bajerska 

Olga Ciężkowska 

Gabriela Janiec 

Karola Kosecka 

Konstancja Krystosiak 

Marysia Łomiak 

Zuzia Nikołajuk 

Tymoteusz Ogłaza 

Kasia Pachelska 

Maja Ryszkowska 

Andrzej Tietz 

Hania Wojtkowska 

 

︙ILUSTRACJE︙ 

︙ZDJĘCIA︙ 

Nikt Gwiezdny 

︙GRAFIKA︙ 

Zocha Zatorska 

Lusia Bondarenko 

Julia Rafalska 

 

︙SKŁAD︙ 

Julia Rygielska 

 

︙KOREKTA︙ 

Konstancja Krystosiak 

Julia Pilecka 

︙ Znajdź nas na fb! 

︙Wspierają nas: 

 

Rada Rodziców 
XXVII LO  
im. Tadeusza  
Czackiego 

︙Koszt wydrukowania     

egzemplarza: 5zł 

Mamy nadzieję, że z przyjem

nością przeczytasz  CZADKA -  

a płacąc za niego, przy okazji 

pomożesz innym! 

www.dobrafabryka.pl 

Czy  wiesz  na  co  przezna-

czamy  pieniądze ze  sprzeda-

ży  CZADKA?  

Na  CZYNIENIE  DOBRA! 

Czyli na fundację Szymona Ho

łowni „Dobra fabryka”.  

Więcej na ten temat czytaj w na

szej gablocie! 

︙CHWILA RELAKSU︙ 

PRZY KAWIE ZBOŻOWEJ 

 

Autorka okładki: 

Ula Mierzwa 


