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︙ STRONA 2 ︙ 

 

︙  SPIS TREŚCI ︙ 

POLIPROBLEMATYCZNY MARZEC 

J 
ak obiektywnie ocenić jakość sztuki? Jak ocenić jakość tekstu

-rodzaju sztuki w której wszystkie pozaautorskie czynniki, 

takie jak użyte materiały, instrumenty, ich jakość, nie mają 

wpływu na dzieło i cała jego jakość zależy od autora? Jakiej styliza-

cji użyć żeby teskt nie był nudny czy pospolity? Czy może lepiej, w 

obawie przed popadnięciem w sztuczność, pisać to co  nam na myśl 

przyjdzie? Czy przejmować się opinią innych? Czy warto tworzyć 

dzieła których nikt poza autorem nie rozumie? Czy warto tworzyć 

dzieła których nikt nawet nie chce czytać? Czy strach przed utratą 

publiczności może doprowadzić do popadnięcia w banał? Czy odwrotnie, chęć zadowolenia zesno-

bowanej publiki, może doprowadzić do sztuczności, nieuzasadnionego poczucia wyższości, izolacji 

od kultury większości społeczeństwa? W poprzednim numerze rozważaliśmy czym jest piękno, 

może w obecnym warto by pozastanawiać się nad tym czym jest pretensjonalność? 

 Ten numer nie dostarczy odpowiedzi na żadne z tych pytań, ale mnie to nie niepokoi, po-

nieważ jestem śmieszkiem poza kontrolą, pasożytem zawadiaką, szarą linijką, strażnikiem do-

mowego ogniska, siedzę za ścianą, jest czwarta dwadzieścia, patrzę na namalowany aloes, żuję 

obraną limonkę i wdycham fusy po herbacie. 
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︙ STRONA 3 ︙ 

DZIEJE SIĘ W WARSZAWIE 

︙   AKTUALNOŚCI  ︙ 

Universcan, czyli od dziś jesteś na bieżąco 

 Tworząc aplikację na smartfony Universcan (do pobrania za darmo w sklepie Play 

lub na Apple Store), grupa warszawskich studentów ułatwia dostęp do informacji o najcie-

kawszych bieżących wydarzeniach akademickich w Warszawie. Chcą niwelować sztuczne 

bariery między licealistami a studentami, propagować „dobre” wydarzenia kulturalne i 

umożliwić zainteresowanym pogłębianie ich pasji.  

 

Skąd pomysł na taki projekt? 

 

Idąc na studia, byliśmy oszołomieni bogatą ofertą edukacyjną. Niestety, nie wiedzieliśmy, 

które środowiska akademickie, które tematy są dla nas specjalnie interesujące. Myślę, że 

przy okazji też nie wiedzieliśmy w ogóle jak wygląda studiowanie. No i przede wszystkim: 

nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wejście na ciekawe spotkanie akademickie jest zupełnie 

bezproblemowe! Nie ma żadnych strażników, którzy sprawdzają legitymacje, a na sali czę-

sto jest dostatecznie dużo miejsca dla wolnych słuchaczy. Pomyśleliśmy, że warto naszym 

młodszym kolegom oszczędzić chociaż części naszych dylematów i zaprosić ich już w liceum 

do poznawania uczelni wyższych. Dodatkowo, myślimy że będzie to wartościowe dla organi-

zacji studenckich, które mogą nawiązać kontakt z licealistami zainteresowanymi tematem 

już wcześniej niż na studiach. No bo właściwie czym się różni maturzysta od pierwszorocz-

nego studenta?  Rzeczywiście. Nam pozostaje trzymać kciuki za dalszy rozwój projektu. 

Ula Mierzwa 
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︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI   ︙ 

ROZMOWY SURREALISTYCZNE 

 

Mogłabym 

ręką przeczesywać włosy 

dotykać szyi 

oznaczać na niej swoją obecność cie-

płym oddechem 

słuchać 

godzinami, latami mogłabym słuchać 

patrzeć z troską 

leżeć 

milczeć 

opowiadać 

 

nie wiem, cóż mam jeszcze do zaofe-

rowania 

przy braku działu reklamy błagam 

tylko: 

uwierz, proszę, 

zwrócę się. 

Zakaz handlu ludźmi 



 

 

Cud nad Wisłą w nie-takiej-dzikiej Białołęce 

︙ STRONA 5 ︙ 

 

OKIEM GABRIELKI 

︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙ 

 Bartek Włodkowski. Człowiek-Energia. Ma w sobie niesamowitą chęć do 

działania - wszelkiego rodzaju, na wielką, średnią i małą - tę ludzką skalę. Ja-

ko siedemnastolatek założył swój chór parafialny i wydaje się, od tego się 

wszystko zaczęło. Wszędzie go pełno, prawie nie sypia, funkcjonuje głównie 

dzięki Coli i swojej niezastąpionej żonie, Agnieszce, ale i tak zawsze znajdzie 

czas na przedyskutowanie twoich prywatnych problemów. I to właśnie za tym 

niesamowitym człowiekiem kryje się równie wyjątkowa fundacja - Fundacja 

Ave - a w niej - pełno takich ludzi. Trudno w to uwierzyć, szczególnie że ci lu-

dzie są głownie z Białołęki  - dzielnicy, w której, jak głoszą legendy, krowy lu-

zem się pasą, a ludzie są prości i mieszkają w drewnianych chałupach. 

 Jedenaście lat temu przyszłam jako wystraszona siedmiolatka na swoją 

pierwszą próbę chóru, którego dyrygentem po dziś dzień jest Bartek. Od tamte-

go dnia moją drugą rodziną stała się cała Fundacja i ludzie, którzy się na nią 

składają. Przez chór Ave przewinęło się całe moje rodzeństwo, a moja mama 

jest członkinią zarządu Fundacji. Gdy się już raz wstąpiło na jej ścieżki, nie ma 

odwrotu. Moje wspomnienia z dzieciństwa są nierozerwalnie związane z Fun-

dacją – z naszymi wspólnymi spływami kajakowymi, gdzie płynęłam z 

„dziadkiem w kajaku” (jak dopiero później się zorientowałam– była to akcja 

mająca na celu integrację pokoleń –  ja głównie wykorzystywałam to, że star-

sze Panie były urocze i pozwalały mi nie wiosłować), z naszymi chóralnymi wy-

jazdami za granicę na występy, z wszelakiego rodzaju festiwalami muzycznymi 

(i nie tylko), które organizujemy, na których byłam wolontariuszką (znowu, 

wspominając to teraz, mam wrażenie, że głównie przeszkadzałam, a starsze 

dziewczyny robiły całą robotę, co, oczywiście, nie przeszkadzało czuć mi się nie-

zwykle ważną w pełnieniu moich nielicznych obowiązków). Jednak także teraz, 

kiedy jestem starsza i mija mój jedenasty rok śpiewania w chórze i kiedy, nie-

stety, oddaliłam się trochę od reszty fundacyjnych przedsięwzięć, widzę, jak 

bardzo Bartek i wszyscy wolontariusze starają się, żeby chociaż trochę zmienić 

świat na lepsze. Organizując całe mnóstwo projektów edukacyjnych, historycz-

nych, festiwali, spływów, sprawiają, że życie jest bardziej kolorowe. Działania 

Fundacji pomagają też „oddziczyć” obraz Białołęki, który mamy w głowach i 

chronić jej dziedzictwo kulturowe, tworząc wirtualne muzeum Białołęki, orga-

nizując Białołęcki Uniwersytet Dzieci, robiąc wystawy o zapomnia- nych ar-

chitektonicznych skarbach Białołęki, nagrywając filmy o jej historii.  
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 ︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI  ︙ 

 Jednak nie bój nic, Czackiewiczu! Jeżeli chciałbyś zaangażować się w 

działania Fundacji, obiecujemy nie przeprowadzać wykluczającej Cię selekcji 

ze względu na Twoje niepochodzenie z naszej niezwykłej dzielnicy! Nasze ra-

miona są zawsze otwarte na entuzjastycznych ludzi, którzy chcą coś zmienić. 

Fundacja Ave funkcjonuje głównie dzięki wolontariuszom, ludziom pełnym 

pasji. Przez to, że jest to ruch oddolny, wspierany finansowo też przez zwy-

kłych „Kowalskich”, Bartek bardzo zwraca uwagę na transparentność naszej 

organizacji pozarządowej, publikując co roku raporty z jej funkcjonowania. 

Fundacja Ave to kwintesencja organizacji tworzonej przez ludzi dla ludzi.  

O tym, co robi Ave, możecie przeczytać tutaj w raporcie działań z 2015 roku. 

w w w . f u n d a c j a a v e . n a z w a . p l / p l i k i / R A P O R T 2 0 1 5 . p d f 

 

Fundacja Ave wspiera też Czadka, pomagając go nam co miesiąc drukować!  

Jeżeli chciałbyś zaangażować się w działania fundacji albo po prostu się jesz-

cze czegoś o niej dowiedzieć, znajdź nas na Facebook’u (Fundacja Ave) albo 

zagadaj do Gabrysi Janiec z IIb  

Gabriela Janiec 

http://www.fundacjaave.nazwa.pl/pliki/RAPORT2015.pdf
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 ︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙ 

W FELIETONACH TONĘ 

Ocean miłości 

 „Chciałbym, żeby to wszystko było proste, ale takie nie jest, jest zupełnie ina-

czej.” - pisze mi w liście kolega. Ma na myśli miłość i wszystkie sprawy z nią związa-

ne. I ma rację. Ma ogromną rację. Rację, która przytłacza mnie mimo swojego nieza-

przeczalnego  p iękna.  Przytłacza  mnie i  przeraża ,  i  bol i . 

 Materialnie wyobrażam sobie to wszystko jako wielki, rozległy, ciemny ocean. 

Fale miotają się jak szalone we wszystkie strony świata. Bardzo łatwo utonąć. Zachły-

snąć się albo stracić widoczność. Stracić z oczu brzeg. Albo wypaść ze swojej łódki w 

pogoni za jakimś rzadkim okazem ryby i już nigdy nie móc dostać się do niej z powro-

tem. Wszystko to jest strasznie trudne. „Dokonywanie tych wyborów, rozstania, poca-

łunki, rozczarowania, pierwsze relacje – to jest fajne” – mówi jednak ten sam przyja-

ciel. Może i tak, jak się już tego doświadcza. Ale jak leży się na brzegu, a fale obmy-

wają cię tylko z jednej strony? Jak „dotykasz tylko, zamiast czuć”*? Słaaaaaabe. Se-

rio, nie polecam. Jeśli jeszcze na domiar złego podoba ci się ktoś bez wzajemności. Cu-

downy okaz ryby, niezwykły, drogocenny, niespotykany, jedyny w bezkresnych poła-

ciach oceanu. I widzisz, jak powoli, powolutku łowi go inny rybak. Nie nagle, że 

PUFF! i koniec. Nie. Powoli osobnik obwąchuje przynętę, poznaje sieć, potem zaczyna 

spędzać w niej coraz więcej czasu, aż w końcu dobrowolnie daje się wyłowić. I choć na-

dal pływa w tej samej ławicy, tuż, tuż koło ciebie, nigdy już nie wymażesz z jego pa-

mięci tamtej sieci.  

A jednak mimo tego dramatu, z którego nie sposób się wyszarpać, 

bo haczyk przebił ci już serce do głębi i gdy go wyciągniesz, rozer-

wie ci je na strzępy, WARTO. Warto kochać, próbować, zakochiwać 

się, odkochiwać, śmiać się i płakać, nie tylko po nocach. Trzeba pa-

miętać, że ten człowiek jest też człowiekiem, też ma jakieś swoje 

doświadczenia, pragnienia, rozczarowania… Nie jest kukiełką, któ-

ra ma być dla ciebie źródłem radości. Z resztą z taką postawą ni-

gdy jej nie zaznasz. Człowiek to człowiek, jesteśmy na równi, na 

tym samym poziomie.  
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 ︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙ 

Ale jeśli czujesz, że nie masz szans na złowienie tej wymarzonej ryby, jest jesz-

cze jeden Rybak. On jest władcą całego oceanu, sieci wypełniają Jego polecenia, 

każda ryba jest Mu poddana. A On kocha wszystkie i zna wszystkie lepiej, niż 

one same siebie znają. Wie, co jest dla nich najlepsze, nawet jeśli wydaje im się 

co innego. A kiedy rybka zabłądzi wśród wodorostów lub wpłynie w mętne czelu-

ści oceanu, On ma moc ją zawrócić i przygarnąć znów na spokojne wody. Daj się 

Jemu złowić, a odnajdziesz szczęście. 

*fragment piosenki „Alleluja” – Leonard Cohen 

  
 

 

Zaraz się okaże, kto w Czackim jest romantykiem, a kto żyje 

w błędzie. Miłość od pierwszego wejrzenia to gorący temat. Jakiś czas te-

mu rozgrzał nawet klasę matematyczno-fizyczną. Gdy już traciłem na-

dzieję, że znajdą się ludzie, którzy również wierzą w piękny, disneyowski 

świat miłości - pioruna, odezwał się ktoś, kto przedstawił świetną teorię, 

przekonującą nawet najsmutniejszych racjonalistów. 

 

Nie od dziś wiadomo, że istnieje miłość i zauroczenie. Ta pierwsza jest 

bezwarunkowa. Jeśli się kogoś kocha, to przyjmuje się go takim, jakim 

jest, kocha się go nie tylko za zalety, ale i za wady. Taka postawa wyma-

ga dogłębnego poznania drugiej osoby, a to  z kolei wymaga czasu. Zanim 

jednak smutni racjonaliści uśmiechną się na chwilę w geście triumfu, za-

stanówmy się nad drugim pojęciem. Zauroczenie to bardzo silne uczucie. 

Gwałtowne. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że może, a nawet że najczę-

ściej zaczyna się od pierwszego wejrzenia. Ot, idziesz sobie, drogi Czytel-

niku, na imprezę, a tam cudowna dziewczyna. Idziesz sobie, droga Czytel-

niczko, na domówkę, a tam cudowny chłopak. (tworzenie innych kombi-

nacji dozwolone). I choć Wasi znajomi mogą nie podzielać zachwytu, to w 

pewien dziwny sposób nic Was to nie obchodzi. Jesteście zauroczeni. 

 

Teraz wystarczy już tylko stwierdzić, że każda miłość zaczyna się zauro-

czeniem, by zwyciężyć niedowiarków. Czy może być inaczej? Czy można 

pokochać osobę, w której wcześniej się nie zadurzyło? Nie. Zauroczenie 

jest silne, ale też po pewnym czasie mija.  

Istnieje czy nie Istnieje? 

Hania Wojtkowska 
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 ︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI ︙ 

Jeśli natomiast przerodzi się w miłość, ona sama sprawia, że staje się wiecz-

ne. Zauroczenie zawiera się wtedy, tak samo jak przyjaźń czy podziw, w tym 

najsilniejszym uczuciu - miłości. Dzięki temu nie mija, póki trwa miłość.  

A gdyby tak ktoś szczęśliwy doświadczył podobnej sytuacji? Wygrał los na 

loterii, pokochał z wzajemnością osobę, w której wcześniej od pierwszego 

wejrzenia się zauroczył, również z wzajemnością? Otóż wtedy właśnie można 

mówić o miłości od pierwszego wejrzenia. Moment przejścia z ulotnego zau-

roczenia do bezwarunkowej miłości jest niedostrzegalny i niemożliwy do wy-

krycia. 

  

Smutni racjonaliści i teraz chcieliby wykazać błąd w takim rozumowaniu. 

Oczywiście można kłócić się o pojęcia. W końcu nie pokochaliśmy od pierw-

szego wejrzenia tylko później. Wpierw było zauroczenie, a nie miłość. Skoro 

jednak nie ma sposobu na wyznaczenie granicy zauroczeniu, a ktoś, kto do-

świadczył szczęścia takiej miłości, sam twierdzi, że kochał od początku (bo 

tak to z jego perspektywy wygląda), to czy warto jeszcze się kłócić? Uznajmy 

miłość od pierwszego wejrzenia i oczekujmy, by było jej jak 

najwięcej, ponieważ jest bodaj najpiękniejsza! /tokto 
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 ︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI︙ 

DYKTATORZY KOLEJEK 

O KOLEJKACH NICZYM WYSOCKI 

Bilet za 250 groszy. Niezła okazja. Tłumy ludzi pod drzwiami TRu już o 8 

rano, mimo że kasy otwarte są od 11. W środku koczujący ludzie i jakiś je-

den ogarnięty facet. Robi listę kolejności, zapoznaje nas. Ustawia i propo-

nuje jajecznicę, kawkę. Przyznaję, TR jak coś organizuje to z rozmachem.  

- Leszek jestem i organizuję tu listę, zapisujcie się. - Profesjonalnie. - Przy-

gotujcie sobie od razu 5 zł, żebyście dali równo. 

Czy mamy tu cały czas być?  

- Nie, jak macie maturę do napisania albo dziecko do odebrania z przed-

szkola to idźcie. Ale lepiej być niż nie być. Będę sprawdzał, czy osoby z listy 

tu są. 

O której byli pierwsi ludzie? 

- Od piątej rano koczują, ale ktoś już się kręcił o pierwszej pod drzwiami. 

To my się wpiszemy. 

- Proszę, proszę. Wiesz kto jest przed tobą? Jak nie to poznajcie się… Tylko 

pamiętajcie, ustawiajcie się potem w tej kolejności. Tutaj, Piotrek, a ty 

wiesz kto jest przed tobą? A znacie się, bardzo dobrze. 

Podchodzę do listy. 

- Oj, no tutaj liczba biletów się niestety kończy. - Stawia grubą kreskę po-

między 94 i 95 numerem. - Ale jest jakaś szansa. Chociaż byli ludzie z No-

wego Teatru, tam poszło 20 biletów, a jest dwa razy mniej niż tutaj - około 

stu. 

Narada w ekipie. Część załapała się nad kreską. Iść do Nowego? 

Do Leszka podchodzi starsza pani. W kapelusiku. Pyta o bilety, a Leszek, 

dobra dusza, wszystko jej tłumaczy. 

- Czyli gdzie ten teatr drugi? 

- Na Madalińskiego. Niedaleko. 

Pani odchodzi. Idzie powoli, chyba do siedziby Nowego. Nie ma co tracić 

czasu, rozdzielamy się. Ludzie spod kreski idą do innej kasy. W tym ja. 

Na miejscu jesteśmy niedługo. Z daleka widać kolejkę. Przeliczamy, jest 

szansa. Przed nami w kolejce grupa hipsterów zaciąga się hipsterskimi pa-

pierosami. 

Jest jakaś lista? 

- Lista? - blond hipsterka zaciąga się bokiem ust. - Wy z TR, co? Nie ma 

żadnej listy. A ten Leszek to nawet nie jest pracownikiem teatru. To jakiś 

randomowy gość. 
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 ︙   CO NA MYŚL PRZYCHODZI︙ 

  Nie dowierzamy. W tym czasie hipsterzy uskarżają się na głupi pomysł listy 

- powinno być tak: jak przyjdziesz, tak stoisz. 

Cała kolejka zna Leszka, wszyscy tu przyszli spod TRu. Czyli co to właściwie 

za gość ten Leszek? Nadgorliwy fan TR? Sfrustrowany człowiek, chcący wła-

dzy nad innymi? Nieważne, tu jest inaczej. Słońce świeci mocno, robi się go-

rąco, dochodzi 9. Asfalt grzeje, kolejka się wydłuża. Już prawie 100 osób. Na-

gle z przodu idzie lista. 

Wszyscy grzecznie się wpisują, nawet hipsterzy. Każdy chce mieć zagwaran-

towane miejsce w kolejce. Ale ktoś przecież listę musi kontrolować. 

Idzie. Jakbym skądś ją znała. I nagle olśnienie - starsza pani spod TRu. Już 

bez kapelusika. Ledwie wpisałam się na listę, wyjęła mi ją z rąk. Postawiła 

gruba krechę, podwójną. 

- No niestety jest równo 110 biletów. 

Skąd to wie? 

- Zaczynam listę rezerwową. - Pogrubia kreskę, oddzielającą wygranych  

i przegranych, zbawionych i potępionych. 

Lista idzie dalej, nikt nie protestuje. Ciekawe, która na liście jest nasza dyk-

tatorka? 

Jest przed jedenastą, kasy się otwierają. Dochodzimy do drzwi, dyktatorka 

pilnuje. Każdy musi się zameldować 

- Nazwisko! Chwila, tam przy kasie powinna być teraz dziewczyna, a jest 

chłopak! A, dogadaliście się... Tak, zgodziła się pani, Aneto.... No dobrze... 

Nazwisko! 

Gwarancje o 110 biletach jednak się nie sprawdzają, dyktatorzy też się mylą. 

Trzy osoby przed nami panie z kasy rozkładają ręce. Koniec. 

 

Dyktatorka zakłada kapelusik, jej chwila minęła. Ulatnia się dyskretnie.  

J. R. 
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 ︙   KULTURA ︙ 

RUBRYKA MUZYCZNA 

 Młodzi, energiczni, zbuntowani - to słowa, które opiszą chyba każdy świeżo 

powstały zespół. Avskydd ma jednak jeszcze coś do dodania. “Przede wszystkim je-

steśmy zespołem k o n c e p t u a l n y m. Produktem ubocznym generacji utalento-

wanej muzycznie młodzieży. Eklektycznym i atawistycznym elementem regresyw-

nej awangardy”. Duża dawka dystansu do siebie, różnorodność zainteresowań, 

charakterów i gustów muzycznych oraz niebieskie pasemko basistki to zdecydowa-

nie główne cechy charakterystyczne czacko-witko-hoffmanowego zespołu. 

 Powstali względnie niedawno i do tej pory ukrywali się na tajnych próbach  

w Witkacym. Teraz wychodzą z ukrycia, oficjalnie potwierdzając krążące wcześniej 

plotki o ich istnieniu i zapowiadając intensywną działalność. 

 Co grają? “Progressive folk-death metal - przynajmniej taki był wstępny kon-

cept” - mówi nieformalny lider, Puzon. Mimo to Avskydd trwa w nieustannej  

(r)ewolucji, a coraz to nowe eksperymenty muzyczne stanowią podstawę ich istnie-

nia. Obecnie oscylują gdzieś między mainstreamowym blues-rockiem a niszową 

elektroniką. Ich najbliższym planem jest występ na scenie CSSa. Nie obiecują, że 

się spodobają, ale możecie być pewni, że dadzą z siebie wszystko! 

Avskydd 

Avskydd w pełnym składzie (od lewej): Julia Szałajska (wokal), Stanisław Giziński (gitara rytmiczna), Piotr 

“Puzon” Puzynowski (gitara prowadząca), Julia Pilecka (bas), Karol Suchocki (perkusja). Fot. Krzysiek Ju-

rzyński.  

Julia Pilecka 
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Miłość w Powstaniu Warszawskim 

︙   HISTORIA ︙ 

HISTORIA 

 Kiedy w sierpniu wybuchało powstanie warszawskie wszyscy walczą-

cy mieli jedne myśli: skończyć to wszystko jak najszybciej i odzyskać wolność. Niemałym szo-

kiem było przeciąganie się walk z dnia na dzień, z malejącymi szansami na pomoc z zewnątrz.  

 Każdy chyba powie, iż ten czas to czas przede wszystkim bohaterskiej walki harcerzy i AK

-owców o wolność, ale też czas pełen śmierci i cierpienia. W powstańczej Warszawie co chwila 

wybuchały bomby, a strzały nie milkły. W tym wszystkim ludzie próbowali w pewien sposób nor-

malnie funkcjonować. Działała prasa, kino, teatry. Ożywiło się życie religijne, a wraz z nim zain-

teresowanie…. małżeństwem.  

 Szacuje się, że dziennie w trakcie powstania odbywały się 4-5 ślubów. Ogromna większość 

z nich to śluby powstańców. „Trudno powiedzieć, czy to była dobra decyzja. To był po prostu mo-

ment taki, że właściwie nie wiedzieliśmy, co się z nami dalej stanie. Chcieliśmy mieć bliski zwią-

zek ze sobą. Nie wiadomo było, czy jedno zginie, czy przeżyjemy. Przecież to były straszne chwi-

le. (...) Byliśmy zamknięci, byliśmy skazani właściwie na zagładę. Jeżeli uczucie zakwitło przed-

tem, to chcieliśmy jakoś to sfinalizować, przecież byliśmy młodzi. Ile miałam lat? Nie miałam 

dwudziestu lat, a Maciej miał dwadzieścia cztery”, wspomina jedna z walczących.  

 Mogłoby się wydawać, że to jest rzecz irracjonalna. Żenić się w takich czasach? W czacie, 

w którym nikt nie był pewien jutra?   

 Trudno jest nam sobie wyobrazić, co się czuje w takich chwilach. Panikę? Obojętność? Ślu-

by, uczucia dawały powstańcom otuchy. Dawały namiastkę normalności, przedwojennego życia.  

Dowództwo wydało nawet specjalny rozkaz regulujący tę kwestię prawnie.  

  

 

 

 

 

Sama uroczystość była bardzo skromna. Niektóre trwały raptem siedem minut! Za obrączki słu-

żyły metalowe kółka, a kwiaty na ślubie bywały rzadkością. Para młoda nie była tez specjalnie 

ubrana. Starano się tylko by strój był czysty. Panna młody miała zwykłą, letnią sukienkę, często 

tę samą, w której walczyła. Pan młody miał na sobie zdobyczne niemieckie mundury, bluzy ma-

skujące (tzw. „panterki”) oraz buty oficerskie (najczęściej pożyczone). Obowiązkowym elementem 

stroju były opaski biało-czerwone.  Prezenty, które otrzymywali nowożeńcy też były symboliczne: 

parę nabojów, papierosy, skarpetki. Najważniejsze było wesele - w nich brały udział często całe 

plutony. Rozmawiano, tańczono, bawiono się. Te chwile były dla walczących najcenniejsze: zapo-

minano o wojnie i cieszono się życiem. 

 Dalsze losy tych małżeństw bywały różne. Najtragiczniejsze, to śmierć obojga w trakcie 

walk. Inne przetrwały wojnę i często dotrwały do naszych czasów.  W sumie w trakcie powstania 

ślub wzięło blisko 260 par. Byli wśród nich m.in: Jan „Nowak” Jeziorański i Jadwiga Wolska 

„Greta”.  

A. T. 
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︙   NA BÓL ISTNIENIA ︙ 

COŚ SŁODKIEGO 

MUS CZEKOLADOWY 

"Nie wierzcie, że czekolada jest substytutem miłości.  

Miłość to substytut czekolady." 

~ Miranda Ingram  

 

Zwłaszcza w przypadku deseru z czystej czekolady, który można przygoto-

wać w niecały kwadrans. Pamiętajcie, czekolada nigdy was nie zawiedzie, 

no chyba, że staniecie na wadze. Ale po co? Lepiej upiec coś słodkiego i roz-

koszować się nieskończoną miłością do czekolady. Jak mus, to mus. 

 

Czas przygotowywania: 10 

minut (+ 1h na schłodzenie) 

Liczba porcji: 8 dużych fo-

remek 

Składniki: 

300 g czekolady gorzkiej 

6 żółtek 

łyżka r*mu/pół łyżeczki chili 

w proszku 

500 ml śmietanki 30% 

2 łyżki cukru waniliowego 

 

Wykonanie: 

Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej. W metalowej misce umieszcza-

my czekoladę i podgrzewamy nad garnkiem napełnionym wodą. Roztopioną 

czekoladę odstawiamy w zimne miejsce. Żółtka miksujemy razem z rumem 

albo z chili. Śmietankę z cukrem ubijamy na sztywno. Wszystkie składniki 

łączymy razem, na końcu dodając roztopioną czekoladę. Mus przekładamy 

do foremek, mogą być nawet zwykłe szklanki, i chłodzimy w lodówce przez 

m i n i m u m  1  g o d z i n ę . 

 

Smacznego i kochanego! Mania Muchorowska 
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︙   POD RAJSKĄ JABŁONIĄ  ︙ 

NIELIRYCZNIE 

Ty 

Maria Anna Dowbor-Baczyńska 
 

Pewne początki piękna  

 
Czuję się już lepiej 

Świat się przy mnie modli  

I swoim pięknem  

Patrzy na mnie  

Gdzie się nie obejrzę  

Jak wtedy  

Gdy w bok spojrzałam  

A para oczu  

Zanurzona we mgle wszech-

świata  

Jak promyk od Tyndalla  

Obserwowała mnie  

Chyba nie całkiem świadoma,  

Że gdy widzę  

To też patrzę  

Tak uważnie  

 

W tej smudze rozrzedzonej  

Dostrzegłam  

Ciekawość  

Jakiś rodzaj fascynacji  

Czułość bardzo ludzką  

I dużo myśli,  

Które akurat wtedy  

Odeszły  

W kontemplację  

 

Czułam, że padło  

Nieme pytanie  

"Chcesz ze mną razem 

Oglądać to piękno?  

To piękno przeżywać? 

Wiele Ci pokażę" 

I niema odpowiedz  

"Dobrze więc  

Proponuję  

Tak na początek  

Byś nie przestawał  

Na mnie patrzeć 

Patrz na mnie  

ciągle  

Patrz na mnie  

Dalej  

Maria Anna Dowbor-

Baczyńska 

 

O miłości do istnie-

nia  

 

Jak Ty 

Ty co czytasz teraz 

Ty 

Jak ty 

Podziękujesz  

Za to, że 

 istniejesz  

Tak mało brakowało  

A byś nie był  

I co by było  

wtedy?  

Jesteś. 

A świat  

Ma tyle faktur  

Można go dotykać  

Bawić się nim 

I biegać w deszczu  

Boso 

po mokrym tym 

Łez padole  

I być można  

Być!  

Jak Wam podziękuję  

Matko, ojcze, Panie  

Za te hojnie dary? 

Za ten dar jedyny  

Który do płaczu  

Płaczu bycia  

Mnie doprowadza?  

Niustannie  

Płaczę  

ze wzruszenia, 

Że 

Ty jesteś  

I ty tam  

Też jesteś  

I Ty  

I ja 

jestem  

I wszystko jest  

Dookoła  

Nas 

Jak Wam podziękuję 

Za ten hojny 

Dar? 

Maria Anna Dowbor-Baczyńska 
 

Pozdrowienia z lasu 

 

To las 

Emocji  

Każde drzewo  

Takie duże  

Jakby osobna historia  

Posplatana w konarach  

I gałęziach  

Telenowela  

A ja w nim  

Taka mała  

A ten las 

Taki piękny  

A ja w nim 

Zagubiona  

I gdy tylko cień widzę  

Pomocy wołam  

Pomocy w uniesieniu kufra  

Z uczuciem  

 

A gdy zbliża się wilk 

A gdy zbliża się wilk  

I pomoc jest 

Taka potrzebna  

Niezbędna wręcz  

Kufer tak ciąży  

Że łzy wyciska  

Gdy miłość tak bardzo przepełnia  

Nasz wszechświat  

Że on wybuchnie zaraz... 

Wybucha... 

 

Biegnący na pomoc  

Są już zmęczeni  

Kufer leży  

Kufer leży na ziemi  

A ja pod nim leżę  

Bez fragmentów  

Przez wilka  

Wygryzionych  

 

Oto historia  

Z lasu emocji  

Pospiesz się  

Może kufer mój  

Zdążysz włożyć  

Na plecy swoje  

Może zdążysz  

Poczuć się lepiej  

Może ja zdążę  

Dogoreć  



 

 

︙ STRONA 16 ︙ 

 

︙Poprzednie i aktualne wy-

dania: 

www.czacki.edu.pl/uczniowie/

czadek 

︙Nasz mail: 

czadek.redakcja@gmail.com 

︙REDAKTORKI NACZELNE︙ 

Ula Mierzwa 

Julia Rygielska  

 

︙REDAKTORZY︙ 

Alice Bajerska 

Olga Ciężkowska 

Marysia Dowbor-Baczyńska 

Gabriela Janiec 

Karola Kosecka 

Marysia Łomiak 

Tymoteusz Ogłaza 

Maja Ryszkowska 

Andrzej Tietz 

Hania Wojtkowska 

Julia Pilecka 

 

︙ILUSTRACJE︙ 

︙ZDJĘCIA︙ 

Głębia Internetowa 

Nikt Gwiezdny 

 

︙GRAFIKA︙ 

Lusia Bondarenko 

Ula Mierzwa 

Zocha Zatorska 

 

︙SKŁAD︙ 

Julia  Rygielska 

Panek Składanek 

Ula Mierzwa 

 

︙KOREKTA︙ 

Konstancja Krystosiak 

Julia Pilecka 
 

︙OKŁADKA*︙ 

Karola Kosecka 

︙ Znajdź nas na fb! 

︙Wspierają nas: 

 
 

Rada Rodziców 
XXVII LO  
im. Tadeusza  
Czackiego 

︙CHWILA GNIEWU︙ 

PRZY ÓSMYM Z KOLEI KUBKU HERBATY 

 

dla wspierającej nas 

fundacji  AVE!  

 

KRS: 0000229157  

︙Koszt wydrukowania     

egzemplarza: 5zł 

Mamy nadzieję, że z przyjemno-

ścią przeczytasz  CZADKA, a 

płacąc za niego, przy okazji po-

możesz innym! 

www.dobrafabryka.pl 

XXVII Liceum im. 
T. Czackiego 

 ul. Polna 5        
00-625 Warszawa 

* "Bo miłość to jest to, że ty jesteś niżem, którym ja grzebię w sobie."  

(F. Kafka w Listach do Mileny)  


