
 

 



 

 

 

Nowy rok, a z nim nowy, kolejny już numer Czadka. W styczniu naszym tematem przewodnim jest szero-

ko pojęta zmiana. Będziemy mówić o zmianie na dużą skalę, jak i na mniejszą, zmianie na lepsze lub gorsze, 

zmianie kontrolowanej, a także tej poza naszym zasięgiem. Jak powiedział Heraklit z Efezu „Jedyną stałą rzeczą 

w życiu jest zmiana.” Jest ona jego nieodłącznym elementem. Dlatego pomyślmy o niej w kontekście naszego 

nastawienia. Niech 2017 nie będzie powrotem do rutyny, porzućmy głęboko zakorzenione schematy 

i pozwólmy sobie na małe odstępstwa od ambitnych planów, odrobinę szaleństwa w codziennym życiu. Nie 

trzymajmy się kurczowo noworocznych postanowień, nie obiecujmy sobie nie wiadomo czego. Nie znaczy to 

jednak, że namawiam do całkowitego zaniechania wprowadzania zmian. Wręcz przeciwnie, uważam, że są one 

konieczne. Chodzi o to, żeby nie zwariować, bo na raz wszystkiego nie zdziałamy. Zacznijmy od siebie, niezależ-

nie od tego, co dzieje się dookoła. Stopniowo, ale skutecznie róbmy małą rewolucję. Wyjdźmy z własnej strefy 

komfortu. Wystarczy, mimo goniących nas obowiązków, spontanicznie wyskoczyć na łyżwy, wyjść do lasu po-

biegać bądź zaszaleć w kuchni, a nuż z naszej improwizacji wyjdzie coś pysznego. Do dzieła, róbmy naszą dobrą 

zmianę! 

Maria Łomiak 
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 Pożegnaliśmy rok 2016 i stawiamy przed sobą pytanie – jaki będzie jego następca? Na pewno jest pełen 
niewiadomych. Także tych międzynarodowych. Zobaczymy pierwsze działania prezydenta Stanów Zjednoczo-
nych Donalda Trumpa. Wiosną poznamy nowego prezydenta (lub panią prezydent) Francji, a we wrześniu no-
wego kanclerza (lub starego) Niemiec. Wielką niewiadomą w 2017 r. będzie Brexit – nikt nie wie, czego się spo-
dziewać, i co się właściwie stanie. Aktualnie możemy podejrzewać jedynie, że Wielka Brytania opuści Unię Euro-
pejską. Mówiąc o Unii, warto wspomnieć, że w tym roku obchodzi swoje 60 urodziny. Kolejna zagadka czeka  
na nas w Chinach – nie wiadomo kto, i czy w ogóle, zostanie nowym szefem Chin.  

Rok 2017 w kulturze 

 12 stycznia 2017 r. odbyła się premiera „Powidoków” Andrzeja Wajdy. Film jest polskim kandydatem  
do Oscarów. Z kolei Sejm poparł uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem rzeki Wisły, Josepha Conrada–
Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza Ko-
ściuszki. Jeżeli chodzi o kino, zbliżają się pierwsze premiery: „Milczenie” Martina Scorsese (w Polsce 17 lutego); 
„Dunkierka” Christophera Nolana (21 lipca); „Trainspotting 2” Danny’ego Boyle’a (3 lutego); „Kong. Wyspa Cza-
szki” Jordana Vogta-Robertsa (10 marca); „Król Artur: Legenda Miecza” Guya Ritchiego (12 maja); „Star Wars 
VIII” Riana Johnsona (14 grudnia). To tylko część filmów, które zobaczymy w 2017 r., przed nami wiele, wiele 
innych.  

Ciekawostki 

 10 lutego zobaczymy nowy banknot o nominale 500 zł. Patrzeć na nas będzie król Jan III Sobieski.  
Pozytywne wiadomości – zwłaszcza w obecnie nieciekawej sytuacji smogowej - płyną do nas z państwa z  innej 
półkuli, mianowicie z Kanady. Kanadyjczycy planują otworzyć w 2017 r. najdłuższą na świecie (22.7 tys. km) 
ścieżkę rowerową. 
 

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co znajdowało się przy Polnej 5, zanim do nowo wybudowanego gma-
chu w 1967 rokuprzeniosło się nasze Liceum?  

 Nie pozostaje nam nic innego, jak wyimaginowanym wehikułem czasu przenieść się... 264 lata wstecz. 

 Mamy rok 1753. Polna to na razie zwyczajna droga gruntowa. Wokół, na nieuporządkowanym pod wzglę-
dem urbanistycznym terenie, rozciągają się pola, ogrody, stawy, bagna, gdzieniegdzie folwark czy drewniany 
dworek. Weźmy na przykład teren dzisiejszego Placu Politechniki. Znajduje się tam należący do Stanisława An-
toniego Poniatowskiego (przyszłego monarchę Rzplitej) Folwark Koszyki. Za 35 lat zmieni się on w drobiazgo-
wo rozplanowane i urządzone podmiejskie ustronie bratanicy władcy, Teresy Tyszkiewiczowej. Stanowić ją bę-
dzie klasycystyczny, urządzony ze smakiem, parterowy pałacyk z czterokolumnowym portykiem i dwie oficyny, 
ponadto wozownia i stajnia. Budowle zakreślą półkolisty dziedziniec z klombem od strony dzisiejszej ulicy Ko-
szykowej, z kolei na tyłach pałacu zostanie założony ogród, którego główna oś przebiegać będzie w tym sa-
mym miejscu, co teraźniejsza ulica Lwowska.    

 Mija 12 lat. Stanisław August Poniatowski zleca zaprojektowanie i realizację Osi Stanisławowskiej - jego 
poprzednicy pozostawili po sobie Oś Saską, dlaczegóż i on nie miałby zainicjować podobnego przedsięwzięcia. 
Oś pokryje się z korytem Kanału Piaseczyńskiego u podnóża Zamku Ujazdowskiego, przetnie zmodernizowaną 
rezydencję króla, wreszcie, minąwszy Plac Na Rozdrożu, „nałoży się” na drogę biegnącą w stronę Woli, i mijają-
cą po drodze wspomniany już Folwark Koszyki – na Aleję Wolską (dziś to ulica Nowowiejska). Założenie ma na 
celu zapewnienie widoku na pałac od zachodniej strony (kominy budowli widać będzie z odległości trzech kilo-
metrów!) i dogodnego dojazdu do reprezentacyjnego obiektu. Wytyczenie osi wiąże się z powstaniem ośmiu 

Mateusz Mielczarek | Jan Stanisławski 
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placów (m. in. Na Rozdrożu, Unii Lubelskiej, Rotundy – dziś Zbawiciela), połączonych rozchodzącymi się od nich 
gwiaździście ulicami (jedną z nich jest właśnie Polna), których system umożliwi wygodną, sprawną  komunikację 
między Ujazdowem a Zamkiem Królewskim. 

 Powstałe place i ulice (Polną również) obsadzono lipami i kasztanami – jak pisał Stanisław Herbst, 
„zbudowano ściany zielone”. Wyobraźcie sobie, jakie wrażenie cały ów system zielonych „gwiazd Ujazdowa” 
musiał wywierać na jadących do zamku. Tu również przywołam słowa autora książki „Ulica Marszałkowska”: 
„(...) układ przestrzenny, który podróż monotonnym traktem mazowieckim przemieniał w zmienne widowisko ryt-
micznego rozczłonkowania wnętrz i rozległych perspektyw. Proste odcinki zielonych korytarzy, skupiające wzrok w 
jednym kierunku, co 300 - 400 metrów, przerywały okrągłe place, tym naglej rozszerzające obszar widzenia, im 
węższe były ulice  ówczesne od dzisiejszych, im bardziej wciągały spojrzenie odległymi widokami promienistych 
ulic.”.  

 Od 1770 roku, decyzją marszałka wielkiego koronnego, Stanisława Lubomirskiego, Starą i Nową Warsza-
wę oplata pierścień wału ziemnego, który biegnie także wzdłuż Polnej. Usypano go nie w celach obronnych, 
lecz kontrolno – sanitarnych, ma bowiem przede wszystkim zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii dżumy – 
przybysze, potencjalni chorzy, mogą dostać się do miasta jedynie przez rogatki (np. Rogatki Mokotowskie na 
Placu Unii Lubelskiej – dumnie brzmi, a w rzeczywistości oznacza szlaban), pod czujnym okiem strażników/
urzędników skarbowych. Ponadto „okopy Lubomirskiego” regulują ruch i ułatwiają nadzorowanie kupców, 
handlarzy i przywożonych przez nich towarów (i pobieranie za nie opłat), a także zatrzymywanie podejrzanych 
osób i przestępców. Wał ziemny zapewnia więc bezpieczeństwo i porządek w mieście – w pewien sposób za-
stępuje staromiejskie mury obronne, które okazały się bezużyteczne w momencie rozwoju terytorialnego mia-
sta. Do 1916 konstrukcja będzie wyznaczać w tym miejscu granicę Syreniego Grodu. 

 Lata 70-te XIX-go wieku. Fotograf Konrad Brandel utrwala obraz „naszej” ulicy: na wale ziemnym trzech 
chłopców pozuje do zdjęcia: dwóch, wystrojonych w odświętne ubrania i kapelusiki, trzyma rozciągniętą linkę, 
przez którą przeskakuje ich kolega. Za wałem, na Mokotowskim Polu Wojennym, rozciąga się rozległe pastwi-
sko, na którym trawą raczą się trzy krowy, a w oddali majaczą pojedyncze budynki i kępy drzew.  
 Na drugim zdjęciu jest już czterech, dwa kapelusze, beret, i jeden bez czapki. Tym razem skaczą przez lin-
kę  nie na wale, ale na ulicy. Z pewnością, demonstrując Brandlowi swe lekkoatletyczne zdolności, przejęci są 
tym, że ich wizerunek znajdzie się - bardzo możliwe, że po raz pierwszy - na szklanej kliszy. Stąd też ich marynar-
ki i krawaty – trzeba przecież jak najlepiej prezentować się na radiogramie. Wzdłuż Polnej ciągnie się bielony 
mur, za którym stoją baraki, parterowe domy, dostrzec można także komin fabryczny, z którego wydobywa się 
dym. Wkrótce wał zostanie zrównany z ziemią, a na przełomie wieków ogrodzenie i niedbale sklecone budynki 
zastąpią kamienice. A pastwisko? I krowy? 
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 Rok 1887. Pierwsze wyścigi na nowym Torze Wyścigów Konnych – wcześniej tor znajdował się również na 
Polu Mokotowskim, tylko że bardziej na zachód. Teraz zajmuje obszar ciągnący się od przyszłego Placu Poli-
techniki (tu znajduje się główne wejście), wzdłuż Polnej, niemalże do Placu Unii Lubelskiej.  
  
 Na trybunach gromadzi się publiczność: na najwyższej, środkowej – i jednocześnie najdroższej, zwieńczo-
nej dwiema drewnianymi, przeszklonymi wieżami, zasiadają, jak to trafnie ujął Franciszek Galiński - „nazwiska 
okraszone mitrą i dziewięciopalkową koroną” - arystokracja, której jedną z niebagatelnych rozrywek, a jednocze-
śnie przywilejów, jest hodowla koni, oraz burżuazja; członkowie Towarzystwa Wyścigów Konnych – w lożach  
na wprost mety, w najlepszym miejscu; na bocznych trybunach – widzowie o „niższej stopie majątkowej”, po-
zostali: wokół toru, przy barierkach. Należy dodać, że dopiero tutaj ludzie z niższych warstw społecznych mają 
możliwość oglądania zawodów; a warto, gdyż nastał „czas znakomitej kondycji polskich stajni”(Jerzy S. Majew-
ski).  
 Już za chwilę rozpocznie się wyścig; jedni żywo nad czymś deliberują, plotkują, inni robią zakłady i grają w 
Totalizator Sportowy (istnieje już od 7 lat), panie i panny z wyższych sfer bacznie obserwują, w jakich kreacjach 
pojawiły się damy siedzące obok nich, i z zazdrością wzdychają, lub zerkają z pogardą i dumą, zastanawiając się, 
co następnym razem zamówią u Hersego (suknię spacerową - a może miękkie, połyskujące boa?), młodzi - flirtu-
ją, słowem, odkrywa się przed nami towarzysko – biznesowy charakter wyścigów. 

 W miejsce pastwiska – tor wyścigowy, w miejsce poczciwych krasul – gorącokrwiste araby ze stajen ksią-
żąt Radziwiłłów, Lubomirskich, hrabiów Potockich, Koziełł – Poklewskich, Kronenberga, a dokładnie tam, gdzie 
stanie za 80 lat gmach Liceum Czackiego – bliżej nieokreślony budynek gospodarczy, może stajnia? Albo maga-
zyn? 

 Wraz z końcem sezonu 1938 roku zakończyły żywot „wyścigi” na Polu Mokotowskim (ich zabudowania 
następnie rozebrano), ustępując nowoczesnemu torowi służewieckiemu. W czasie II wojny światowej przy Pol-
nej 5 nic się nie działo, niemniej zabudowa ulicy częściowo uległa zniszczeniu. Na jej odcinku, na którym stoi na-
sze Liceum, nie zachowała się rotunda cukierni Lardellego (na stonie internetowej Made in Warszawa znajduje-
my informację, że „Do specjalności zakładu należały tartoletki z owocami, eklery z kremem z żółtek zaprawionym 
kawą lub czekoladą oraz typowe dla Paryża briosze o wyglądzie babeczki śmietankowej i smaku przypominającym 
drożdżową bułkę. Jako jeden z pierwszych Lardelli wprowadził całą gamę herbatników deserowych, ponadto - 
wcześniej nie stosowaną  - sprzedaż „na wynos”.”) ani zabudowania stojących w głębi - za okrągłym budynkiem, 
zakładów cukierniczych Chocolaterie Suisse „G. G. Lardelli”. Wyburzono przeważające tu kamienice parterowe  
i jednopiętrowe, a także dwie kilkupiętrowe. 

 Szczęśliwie ostał się natomiast modernistyczny budynek mieszkalny z lat 30-tych na rogu Oleandrów, któ-
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-ry sąsiadował z Lardellim, olbrzymia kamienica Kacperskich (Polna 1) i funkcjonalny gmach Domu Prasy, miesz-
czący redakcję i drukarnię „Kuriera Warszawskiego”, a następnie - „gadzinówki”, tj. „Nowego Kuriera Warszaw-
skiego”, tuby propagandowej okupantów Warszawy. Przede wszystkim jednak zmianie uległ bieg Polnej, tak 
jak i cała warszawska siatka ulic. Dodatkowo zmodyfikowano ukształtowanie terenu. Przebicie ulicy Waryńskie-
go, następnie poprowadzenie, a właściwie - przekopanie Alei Armii Ludowej, sprawiło, że trudno nam sobie wy-
obrazić nieprzerywaną żadnymi arteriami Polną, która mniej więcej w miejscu dzisiejszego ronda stykała się  
z Mokotowską, i biegła dalej prostą, niezmąconą niczym trasą aż do Placu Unii. 

 Teraz chadzamy pozbawioną zieleni ulicą z pokrzywionymi chodnikami i typowymi warszawskimi trawni-
kami (więcej śmieci i „oznak bytowania psów”, niż trawy), okaleczoną powojennymi przebudowami. Z szaro-
ścią ulicy kontrastuje Czacki – barwny, optymistyczny, w którym zawsze coś dzieje.  

 Powiem wprost (i myślę, że nie przesadzę): Liceum, i my, jako jego uczniowie, stwarzamy na Polnej kli-
mat. Może właśnie o XXVII LO wspomni za kilkadziesiąt lat jakiś varsavianista, spisujący dzieje tej śródmiejskiej 
ulicy... 

Przy pisaniu artykułu korzystałem z książki Franciszka Galińskiego „Gawędy o Warszawie”, Jerzego S. Majewskiego „Warszawa 
nieodbudowana. Metropolia belle époque”, Stanisława Herbsta  „Ulica Marszałkowska” i Olgierda Budrewicza „Warszawa  
w starej fotografii” oraz ze stron internetowych: madein.waw.pl, warszawa1939.pl i nepomuki.pl. 

 

 

Parę skutecznych rad i kilka nieskutecznych, prozą. 

Nadszedł Nowy Rok. Warto by w nim coś zmienić, jak dyskretnie 

sugerują wszystkie obecne media. Metodą małych kroczków 

dążyć do upragnionego celu: więcej się uczyć (!), ćwiczyć  

i zdrowiej się odżywiać, mniej czasu spędzać  

w Internecie, poświęcać więcej uwagi na… nie, nie. Dajcie spo-

kój. Jak ma być zmiana, to niech będzie zmiana. Te drobne nie 

mają przecież większego znaczenia. Więc po co masz się ograni-

czać? Wywołaj rewolucję! 

1. Zostań nonkonformistą 

Czujesz, że coś na świecie jest nie tak, a twoje życie to kiepski żart? Że arystokracja cię wyzyskuje, każąc za dar-

mo harować dzień i noc, otaczająca cię sztuka to bazgroły poniżej krytyki, a sprzęt, który używasz na co dzień, 

jest nieporęczny i przestarzały? Nie dajesz rady w takich warunkach i zaczynasz doszukiwać winy w sobie? Pięk-

nie! Kiełkuje w tobie ziarno chwalebnej rewolucji! Porzuć wyrzuty sumienia, bo winy nie ma w tobie. Problem 

leży gdzie indziej i trzeba go najszybciej rozwiązać. 

2. Zdenerwuj się! 

Na otaczającą cię niesprawiedliwość! Na drwiącą Bastylię za oknem! Na powolny telegraf, uciążliwe maszyny 

różniczkowe i szarlatanów! Na nudną sztukę przedstawiającą i sztywny styl literacki! Zbij parę wazonów, pod-

rzyj bezużyteczne zeszyty i nakrzycz na uciekający autobus. Potem usiądź i namyśl się. 

Olga Mazurek 
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3. Znajdź rozwiązanie 

Nadal jesteś nieco zły, ale w głowie klaruje ci się plan: trzeba zburzyć tę głupią twierdzę. Pomyśl: trzeba wresz-

cie stworzyć, namalować, napisać coś porządnego, coś prawdziwego. Trzeba pokazać tym egocentrycznym 

ludkom, że wcale nie są w centrum wszechświata, ba, nawet nie w centrum Układu Słonecznego. I czegoś  

na tym świecie brakuje, coś jest zepsute. Wiele rzeczy, jeśli być szczerym. Ale na razie zajmiesz się tą jedną, któ-

ra denerwuje cię najbardziej. Bo inaczej w końcu wybuchniesz, albo coś podobnego. 

4. Powiedz innym 

Znalazłeś rozwiązanie? Świetnie. Teraz przekonaj do niego innych. Wyjdź na ulicę w tunice i sandałach i nawołuj 

do miłości. Ogłoś, że namalujesz kaplicę, jakiej świat jeszcze nie widział (i nie zobaczy). Skrzyknij innych  

do wspólnego zburzenia Bastylii. Jeśli czują to samo, co ty (głód? potrzebę zobaczenia pięknej kaplicy? brak mi-

łości?), to zaczną zachodzić w głowę, dlaczego nie powiedzieli tego pierwsi, a potem być może pomogą ci. Wes-

prą cię. Nawet, jeśli nie zrobią nic, to przynajmniej się nad tym zastanowią. A to całkiem sporo. 

Jeśli nikt cię nie chce słuchać, albo nie jesteś typem gadatliwym, nic nie szkodzi. Przejdź do następnego punktu. 

5. Weź się do roboty! 

Transparenty, kilku zwolenników, dużo złości. Albo: warsztat w piwnicy i trochę narzędzi. Albo: mokry tynk  

i farby. Albo: trochę samozaparcia, talentu pisarskiego i dobre argumenty. W niektórych przypadkach nawet nie 

trzeba wychodzić z domu (komputer! O, ocalenie!). Ale musisz naprawdę popracować nad wcieleniem rozwią-

zania w życie, jakakolwiek to jest praca. Nie przywiązuj się za bardzo do Quod hodie non est, cras erit – jeśli się 

za nadto zagapisz, ktoś ukradnie ci twoją rewolucję sprzed nosa. Spytajcie Tesli. 

6. Bądź odważny 

…gdy rozum zawodzi, bądź odważny... 

Masz już paru wiernych ziomków, a rozwiązanie jest w toku. Twoja rewolucja zaczyna kiełkować. Nie spoczywaj 

na laurach! Nadal musisz o nią dbać, niech  rośnie duża i silna jak twój ulubiony kaktus doniczkowy. Musisz jej 

bronić przed krytyką i przedwczesnym uschnięciem. A jeśli rozum wcześniej cię zawiódł i teraz zrozumiałeś,  

że właściwie nie ma większego powodu i sensu, cóż. Przeproś sympatyków i wycofaj się z wdziękiem, póki mo-

żesz. Bądź odważny, pamiętaj. 

7. Umrzyj młodo 

Kiedy twa rewolucja sięgnie szczytu, stań się wzorem i legendą dla przyszłych pokoleń rewolucjonistów, przed-

wcześnie zgasłą gwiazdą. Albo wręcz przeciwnie, żyj bardzo długo i zostań ojcem-opiekunem albo matką-

opiekunką szlachetnej idei. Inne opcje dostępne, chociaż nie tak efektowne.  

A serio: najbardziej liczy się twoja wcześniejsza robota. Rewolucja bez dobrych podstaw nie pociągnie długo  

na najbardziej przekonującym męczenniku, a taka na najlepszych w ogóle go nie potrzebuje. Także nie bierz so-

bie tego punktu głęboko do serca. 

Mam nadzieję, że te rady okażą się dla was pomocne. Wszelkie zastrzeżenia/zażalenia co do ich skuteczności 

proszę zgłaszać do autorki, która z góry uprzedza, że nie ma doświadczenia praktycznego. Wszystkiego naj-

lepszego w Nowym Roku! 



 

 

  

 

Postanowienia noworoczne 

Strona 8 

 



 

 

  

 

 

Strona 9 

 



 

 

 

 Stoję na przystanku i czekam, aż przyjedzie mój autobus. Jest zimno. Wiatr smaga moją twarz, a mróz 

szczypie w policzki. Przykładam telefon do ucha i liczę, że ten ktoś po drugiej stronie słuchawki szybko odbie-

rze. Słyszę pierwszy sygnał. Otulam się ramionami, daremnie licząc na to, że trochę się ogrzeję. Mój oddech 

zmienia się w jasną parę, a usta powoli zaczynają pierzchnąć. Zagrzebuję nos w grubym szalu, tym razem cho-

wając się przed wszechogarniającym zimnem, a nie przed otaczającym mnie światem. A żeby było jeszcze cieka-

wiej, to nie słucham muzyki – słuchawki dyndają na lewo i prawo na mojej szyi, a ja nie wkładam ich od uszu. 

Dzisiaj robię sobie wolne i nasłuchuję otaczających mnie dźwięków.  

 Stoję na przystanku i czekam, aż przyjedzie mój autobus. Oprócz tego że jest strasznie zimno, dzisiejszy 

dzień nie powinien różnić się od pozostałych, a jednak jest inny. Słyszę drugi sygnał. Dzisiaj postanawiam się nie 

bać. Nie lękać tego, co przyniesie życie. Nie narzekać. Nie krytykować samej siebie na każdym kroku. Nie odtrą-

cać pomocy innych. Dzisiaj postanawiam zaakceptować siebie ze wszystkimi wadami, jakie posiadam, i to samo 

próbuję zrobić ze światem.  

– No odbierz – mówię, ale w telefonie nadal nikt mi nie odpowiada.  

 Stoję na przystanku i czekam, aż przyjedzie mój autobus. Ludzie dookoła mnie klną i narzekają na pogodę. 

Faktycznie jest zimno. Ja jednak rozglądam się i widzę przykryty białym puchem świat, który czeka, aż odbiję  

na nim swój ślad. Dzisiaj wiem, że chcę iść naprzód. Mam dosyć stania w jednym miejscu, nie mogąc pozbyć się 

myśli, że nic mi w życiu nie wyjdzie. Dzisiaj ruszam naprzód. Idę przed siebie, oddycham pełną piersią, zauwa-

żam piękno otaczających mnie rzeczy. Żyję. Nie poddaję się.  

 Stoję na przystanku i czekam, aż przyjedzie mój autobus. Wiem, że moja aktualna motywacja i chęć działa-

nia będzie trwać tylko chwilę. Za kilka dni pewno mi przejdzie. Znowu zamknę się w pokoju i zakryję kocem, bo-

jąc wyjrzeć za okno. Nie będę mieć ochoty się uczyć, a moja przyszłość ponownie stanie pod znakiem zapytania, 

co tylko i wyłącznie jeszcze bardziej mnie zdenerwuje. Słyszę trzeci sygnał. Wiem, że tak będzie, ale na dzień 

dzisiejszy mam się dobrze. Czuję, że nadchodzi coś dobrego, coś, co chociaż o jeden maluteńki procent zmieni 

moje spojrzenie na świat. To chyba zmiana. 

 Nie słyszę czwartego sygnału, bo ktoś odbiera telefon.  

- Cześć mamo. Chciałam ci powiedzieć, że już wracam do domu.  

Zuzia Berus 

Zimno 
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 „Nowy rok, nowa ja” - i tak co roku. Dlaczego? Bo czujemy wewnętrzną potrzebę zmiany; bo ciągle mamy 
w sobie coś, co nam nie pasuje; bo to modne zacząć się odchudzać z nadejściem nowego roku (swoją drogą,  
co za złośliwość, że Nowy Rok wypada w styczniu, kiedy jest tak zimno, że spacer jest wyzwaniem, a o bieganiu 
większość nawet nie myśli). Nowy zestaw dni do wykorzystania daje iluzję dopiero kupionego kalendarza- pu-
sty, można w nim zapisać tyle różnych rzeczy, teraz będzie w końcu tak, jak byśmy chcieli. 
 
 Jednak pomimo dobrych chęci, siłownie już przed końcem stycznia są puste, jemy słodycze na nowo, pa-
lacze wracają do starych przyzwyczajeń, a pracę zawsze będzie można zmienić kiedy indziej - na razie przecież 
nie jest źle. Zapał znika, a pojawia się pytanie - czy tej zmiany naprawdę chcemy? Czy zależy nam na niej i czy 
warunkuje ona nasze dobre samopoczucie? Jeżeli tak, to Nowy Rok jest bardzo dobrym momentem na rozpo-
częcie zmiany. Z drugiej strony, jeżeli forsujemy postanowienia na sobie, ale w sumie wcale nam na nich nie za-
leży, jesteśmy z góry skazani na porażkę. Jeżeli chcemy coś zmienić, sami musimy tego chcieć, inaczej szybko się 
wypalimy. 
 
 Schudnę. Zacznę się więcej uczyć. Nauczę się trzech języków obcych. Zdam egzaminy na 100%. Przeczy-
tam 50 książek. Zacznę uprawiać sport. A na to wszystko przy okazji nie starczy mi czasu. Jednym z problemów 
postanowień noworocznych jest ich mnogość. Chcemy osiągnąć bardzo wiele różnych celów, mając do dyspo-
zycji niestety nieruchomy przedział czasu. nie znaczy to oczywiście, że chcąc się uczyć, nie można uprawiać 
sportów, ale jeżeli wyznaczymy sobie kilka czasochłonnych zadań, po prostu nie zdążymy i sami się przytłoczy-
my. Lepiej wybrać jedną rzecz, na której naprawdę nam zależy, bo tym sposobem zwiększamy szansę na powo-
dzenie planu. 
 
 Małe jest piękne. Nasze plany nie muszą być wielkie i niewykonalne. Możemy rozbić je na kilka mniejszych 
postanowień, które łatwiej będzie wypełnić. Albo, zamiast tych wielkich gór, przechodzić te małe, codzienne. 
Będę wcześniej chodzić spać. Pozwiedzam Warszawę. Wystarczy dobry plan i zastanowienie się, co jest ważne dla 
siebie samego. 
 
 Podsumowując, plany noworoczne nie są z góry skazane na porażkę i, tworząc je, nie możemy zapomi-
nać, że każdy dzień jest dobry na rozpoczęcie czegoś lepszego. 
 

Małgosia Witalis | Zuzia Nikołajuk 

W 2017  będzie w końcu inaczej | Wspomnienia ze Stożka 
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Wspomnienia ze Stożka 
 

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy rokiem 2016  
a obecnym – zima 2017 będzie tą pierwszą bez znane-
go wszystkim Czackiewiczom Stożka. Tak, obozy nar-
ciarskie w schronisku w Wiśle przechodzą do historii. 
Aby jednak nie odeszły zbyt szybko w zapomnienie, 
przed wami historia z ostatniego wyjazdu, która  
na pewno zapadnie w pamięć jego uczestnikom.  
O tym, jak niewinny spacer może zamienić się w nocną 
wycieczkę do Czech, opowiedzieli Daria i Konstancja  
z 2B, Michał z 3D oraz Gabriel, Marcin, Kuba i Piotrek  
z 3C.  

Daria i Konstancja: W jeden z pierwszych wieczorów 

obozu, Michał Nowicki zaproponował nam krótki spa-

cer. Chcieliśmy odwiedzić punkt widokowy, tzw. Skał-

ki, położone nie więcej niż 15 minut drogi od naszego 

schroniska. Poinformowaliśmy więc profesorów o na-

szych planach i chwilę później, około 20.00, byliśmy już  

 

na szlaku. Szliśmy w ósemkę, bo dołączyli do nas Ga-

briel, Kuba, Piotrek i Marcin – wszyscy z drugiego 

społka (obecnie trzeciego). Właściwie nie znaliśmy się 

wcześniej, ale mimo to bardzo szybko znaleźliśmy 

wspólny język i zagłębiliśmy się w rozmowę. Mijał czas, 

my dyskutowaliśmy, a Skałek nie było. Zamiast nich,  

co chwilę pojawiały się rozwidlenia, na których za każ-

dym razem kierowaliśmy się w prawo (pomysł Gabrie-

la). Szlak prowadził stromo w dół i wreszcie straciliśmy 

nadzieję, że trafimy do punktu widokowego. Jednak 

wycieczka była na tyle ciekawa, że nie zawróciliśmy  - 

do ciszy nocnej było jeszcze sporo czasu. Tymczasem 

wąska ścieżka zamieniła się w szutrową drogę, przed 

nami zaś pojawił się drogowskaz… po czesku! Sytuacja 

była naprawdę ekscytująca, ale powoli zbliżała się 

21.00 – ostatni moment, by wrócić do schroniska na 



 

 

 

czas. Zdążyliśmy jeszcze chwilę pospacerować  

po czeskiej stronie i w końcu ruszyliśmy w drogę po-

wrotną.  

Marcin i Gabriel: Dosyć szybko okazało się, że szuka-

nie nocą właściwego górskiego szlaku nie jest tak pro-

ste, jak myśleliśmy. Po kilkunastu minutach marszu 

znaleźliśmy się w miejscu, którego żadne z nas nie roz-

poznawało. Kilka razy cofaliśmy się, próbując trafić  

na znajomą ścieżkę, lecz nie byliśmy w stanie jej odna-

leźć. Zbliżała się 22.00, a atmosfera stawała się nerwo-

wa. Wszystkie ścieżki wyglądały identycznie, robiło 

nam się coraz zimniej. Zdecydowaliśmy, że musimy 

skontaktować się z nauczycielami. Tu znów pojawił się 

problem – żadne z nas nie miało zasięgu. W tamtym 

momencie nie wierzyliśmy już, że wrócimy na noc  

do schroniska. Wreszcie jakimś cudem Michał dodzwo-

nił się do swojej wychowawczyni i opisał jej nasze poło-

żenie.  

Olga i Marysia: W schronisku wszyscy byli poruszeni  

i przekazywali sobie sprzeczne informacje. Pewne było 

jedynie to, że grupa uczniów zgubiła się i od kilku go-

dzin próbuje wrócić na Stożek, a wśród nich są dziew-

czyny z naszego pokoju. Wychowawcy nie tracili czasu 

– profesor Kuran wraz z panem Cieślakiem i Gawrysiem 

poszli szukać zaginionych. 

Daria i Konstancja: Gdy udało nam się skontaktować  

z nauczycielami, zdecydowaliśmy, że zamiast desperac-

ko szukać ścieżki, lepiej będzie zatrzymać się w widocz-

nym miejscu i czekać na pomoc. Stanęliśmy więc  

na szerokim szlaku, obok myśliwskiej ambony. Ponie-

waż wszyscy szczękaliśmy już zębami z zimna, zbiliśmy 

się w ciasną gromadkę i przytulaliśmy. W tamtych 

chwilach przychodziły nam do głowy dość absurdalne 

pomysły – zaczęliśmy śpiewać, zaczynając od kolęd,  

a na „barce” kończąc. Tymczasem Michał rozmawiał  

z panem Kuranem – profesor przekazał, że zbliża się 

do nas i świeci w niebo laserem, aby ułatwić nam okre-

ślenie położenia. Ten sposób nie zadziałał – otaczały 

nas wysokie drzewa i niczego nie zobaczyliśmy. Mimo 

to wiedzieliśmy, że wychowawcy są już blisko – coraz  

 

wyraźniej słyszeliśmy ich nawoływania. Kiedy wreszcie 

zobaczyliśmy trzy znajome postaci, dosłownie szaleli-

śmy ze szczęścia. 

Marcin i Gabriel: Widok wychowawców ucieszył nas, 

ale spodziewaliśmy się poważnych kłopotów. Tymcza-

sem profesorowie okazali się całkiem spokojni i w do-

brych nastrojach. Gorsza była perspektywa powrotu –  

od schroniska dzieliły nas trzy kilometry wspinania się 

oblodzoną ścieżką. Gdy wreszcie dotarliśmy na Stożek, 

zbliżała się 1.00 w nocy.  

Daria i Konstancja: Oczywiście nie ominęły nas konse-

kwencje: przez kolejne dni za karę sprzątaliśmy w nar-

ciarni. Była to jednak niewielka niedogodność w po-

równaniu z tym, co zyskaliśmy – nasza ósemka stała się 

nierozłączną paczką przyjaciół.  
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Starość nie radość? (cz. I) 
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– Wiedźma! 

 Ukryty za wyłomem chłopiec wiedział, że go zauważyła. Widziała, jak wsunął się głębiej za kant budynku 
i, wyglądając stamtąd, nie przerywał swojej zabawy. Po chwili z głębi podwórka dołączyły do niego inne głosy  
a krzyki dzieci rozniosły się echem wśród budynków, odbite od wysokich ścian kamienic. 

– Wiedźma! Wiedźma! 

 Westchnęła cicho. Wyglądające co chwila zza zasłony chmur, blade słońce rzucało na plac długie cienie. 
W jego promieniach stare praskie podwórko sprawiało jeszcze bardziej zniszczone, obskurne wrażenie. Ceglane 
ściany, pnące się do góry w kształt wąskiej studni, zdobiły gęsto bohomazy i kolorowe graffiti, te drugie często 
o dość wątpliwej treści. Na przykład tam, obok jej balkonu, na wysokości trzeciego piętra, wzrok przykuwał sze-
roki, koślawy napis, wymalowany czerwoną farbą na odpadającym tynku: „Adam jest gupi!” 

 Kiedy pierwszy raz go zobaczyła, długo stała i zastanawiała się, komu i dlaczego zachciało się umieścić  
go w tak nietypowym miejscu. Nie miała pojęcia, kim był ów tajemniczy Adam, z takim wysiłkiem oczerniony  
na ścianie jej własnego bloku. Po co? Tego naprawdę nie potrafiła pojąć. Być może była po prostu na to za stara, 
nie rozumiała już zachowania młodych ludzi, czego najlepszym dowodem były przecież niosące się za nią krzyki. 

– Stara wiedźma! 

 I w tym mieli akurat rację. Odbita w szybie twarz nie napawała jej zadowoleniem. Gęsto pooznaczana li-
niami zmarszczek, dawno straciła już młodzieńczy blask; oczy nie błyszczały w niej już tak jak kiedyś, wesołymi 
iskierkami, lecz teraz, zmatowiałe, łzawiły jedynie na widok światła spod opuchniętych powiek. 

   Tak, była stara. I czuła to doskonale w każdym kroku, któremu towarzyszył jej nieodłączny ból pleców i krzyża. 
Dzisiaj, niosąc dodatkowo dwie siatki zakupów, doświadczała go jeszcze boleśniej, usta wykrzywiał jej nieprzy-
jemny grymas, stawiała stopy bardzo ostrożnie, powoli zmierzając w kierunku klatki schodowej. Nienawidziła 
tego uczucia, wrażenia bezradności, które nie opuszczało jej, ilekroć coś przychodziło jej z takim trudem. Nie 
była już przecież młodą dziewczyną, jej ciału nieubłaganie doskwierała starość, i właśnie to w głównej mierze 
było powodem jej frustracji. 

 Dotarłszy wreszcie do drzwi, westchnęła po raz drugi. Dzieci zamilkły, albo po prostu ich nie słyszała. 
Przed sobą miała jednak poważniejszy problem. Wizja wspinaczki na trzecie piętro napawała ją niemalże lękiem. 
Aby choć trochę odsunąć od siebie jej konieczność, wyciągnęła klucz i zaczęła gmerać nim w zamku skrzynki na 
listy, tak długo, dopóki ta nie otworzyła się z cichym trzaskiem. Reklamy... Reklamy... a obok nich cienka koper-
ta ostemplowana tak dobrze znanym jej rozmazanym napisem: „ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych” 

 Opanowała ją kolejna fala furii. Wolała nie zastanawiać się, za jak głodową stawkę przyjdzie jej wyżyć ko-
lejny miesiąc, wiązać koniec z końcem, niczym żebraczce na łaskawym utrzymaniu państwa. Już dawno doszła 
do wniosku, że rządzący nim politycy, niezależnie od wieku czy epoki, nie przywiązywali  nigdy wagi do spraw 
ludzi starych, a starali się zabezpieczyć jedynie własną przyszłość. 

 Za jej plecami zazgrzytał klucz, a zaraz potem do jej uszu dotarło ciche przekleństwo. Obróciła się za sie-
bie, na tyle szybko, że w ułamku sekundy zdążyła jeszcze dostrzec wyłupiaste oko, wpatrujące się w nią z nie-
chęcią zza futryny zamykających się gwałtownie drzwi. Z mieszkania dobiegł szept i kolejne bluzgi. Cóż... sąsie-
dzi również nie darzyli jej sympatią. 

 Zaciskając zęby, rozpoczęła swoją wspinaczkę. Krok za krokiem pokonywała kolejne stopnie z uczuciem, 
jak gdyby ktoś wbijał jej w kręgosłup lodowate igiełki bólu. Przed oczyma zamigotały jej ciemne mroczki. Kiedy 
dotarła na pierwszy podest, musiała zatrzymać się na chwilę, aby uspokoić gwałtowny oddech. Oparła się o ba-
lustradę. W tej samej chwili z drugiego piętra zbiegł w jej kierunku bury pies. Na jej widok podkulił pod siebie 
ogon i zaskomlał żałośnie, a potem popędził dalej w dół, komicznie na wpół przeskakując kolejne stopnie,  
a na wpół z nich spadając. 

 „Brudny kundel”, mruknęła do siebie. To jego szczekanie obudziło ją poprzedniej nocy. Wyrwana ze snu, 
wiele godzin czekała potem w zatęchłej pościeli, nie potrafiąc z powrotem zasnąć. Kapanie wody, rozmowy 
sąsiadów czy przekleństwa dolatujące z podwórka; słyszała je wszystkie wyostrzonym przez bezsenność słu-



 

 

  

-chem. Ostatnio spała zresztą coraz gorzej. W nocy leżała jedynie w łóżku, nie potrafiąc pogrążyć się we śnie. 
Jednocześnie w ciągu dnia coraz częściej łapała się na zapadaniu w krótkie drzemki. Kiedy siadała w fotelu, wy-
starczył moment, a świadomość opuszczała ją raptownie, aby powrócić po chwili w akompaniamencie gardło-
wego kaszlu, tego charakterystycznego chrapania, dźwięku jedynie ludzi starych. 

 Przez myśl przebiegło jej wspomnienie o tym, jak przed wielu laty, będąc jeszcze dzieckiem, bawiła się, 
często biegając bez celu, dla samej tej tylko przyjemności. Często spędzała w ten sposób całe dnie, praktycznie 
nie zatrzymując się w miejscu. Co wtedy powiedziałaby o sobie teraz? Z trudem zmusiła się ponownego marszu. 
Bolały ją kolana i plecy, a oprócz nich także ręce, w których wciąż ściskała przyniesione ze sklepu zakupy. Plasti-
kowe torby wrzynały się w jej dłonie, pooznaczane z wierzchu ciemnymi plamami wątrobowymi. 

 „Jeszcze tylko... kilka... kroków...”, powtarzała cicho przez zaciśnięte zęby, chociaż wydawało jej się,  
że kolejne stopnie jej pod stopami ciągną się już w nieskończoność. Zmęczona dotarła jednak na trzecie piętro. 
W twarz natychmiast uderzył ją kwaśny zapach papierosów i uryny. Na schodach poniewierały się resztki niedo-
pałków i kilka pustych puszek po piwie - pozostałości po którejś z hucznych zabaw reszty współlokatorów. 

 Obok jej drzwi po podłodze rozlewała się szeroka plama żółtobrązowej cieczy. Chciała ją ominąć, zrobiła 
daleki krok i nagle pośliznęła się do przodu. W ostatniej chwili zdążyła złapać się poręczy i uchronić od upadku. 
Oparła się ciężko dysząc. Z obrzydzeniem spojrzała na kałużę. Wolała nie zastanawiać się, czym w istocie była,  
a potem rozejrzała się się po klatce; nienawidziła tego miejsca, tej obskurnej klitki, w której przyszło jej spędzać 
swoją starość. Miała jej już dosyć. 

 Klucz zazgrzytał w zamku, zaskrzypiały drzwi, a po chwili w szparze futryny jej oczom ukazało się pogrą-
żone w ciemności mieszkanie: mikroskopijny przedpokój, a zaraz za nim równie niewielka, zagracona kuchnia. 
W powietrzu unosił się zapach kurzu, a wraz z nim ledwo wyczuwalny aromat zgnilizny. 

 Tak... miała już tego serdecznie dosyć. 

 Przez kilka sekund stała w wejściu, zastygła bez ruchu, głęboko zastanawiając się nad czymś. Potem, jak 
gdyby ocknąwszy się z zamyślenia, pobiegła do kuchni. Przynajmniej starała się to zrobić. Jej niepewne kroki 
przypominały jednak kuśtykanie. Z szafki pod zlewem wyszarpnęła garnek i nalała do niego wody. W odpływie 
kranu błyszczało coś przypominającego pleśń, ale nie przejmowała się tym. Z hukiem postawiła naczynie na ga-
zie i zapaliła palnik. Niewielki, wątły ogieniek zabłysnął w ciemności, a potem pochylił się w stronę wiejącego  
od okna przeciągu. 

 Upewniwszy się, że nie zgaśnie, pozostawiła go i weszła do pokoju. Poprzez zszarzałe firanki wpadały  
do wnętrza ostatnie promienie słońca. W ich świetle unoszący się w powietrzu kurz mienił się tysiącem jasnych 
drobin, które, opadając wolno, pokrywały swą warstwą, z czasem coraz grubszą, całe pomieszczenie. Kiedy 
ostatni raz sprzątała? Nie potrafiła sobie przypomnieć. 
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Ciąg dalszy nastąpi... 



 

 

 

 Warszawa, 1 stycznia 2017 

 

Prezes Drogi Mlecznej 

Droga  Mleczna 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

 

 Uprzejmie dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku o przedłużenie pobytu na jeszcze jeden 

rok. Cieszę się, że nie wziął Pan do siebie moich wcześniejszych zażaleń - czasem pod wpływem impulsu kieruję 

do Pana nieprzemyślane uwagi. W ramach naszej dalszej, oby owocnej, współpracy, mam dla Pana pewną pro-

pozycję. 

 Jak pewnie zdążył się Pan zorientować, panuje dość powszechny zwyczaj sporządzania noworocznych 

postanowień - schudnę, wypięknieję, zakocham się, będę radośniejsza itp. itd.. Zwykle łamiemy je mniej więcej 2 

stycznia - szybko zdajemy sobie sprawę, że jeden mały batonik bardziej uszczęśliwia niż jeden mały listek sałaty.  

W końcu nie bez powodu nazywają nas sapiens sapiens. Tak czy inaczej, pomyślałam sobie, że może także Pan 

w wolnej chwili chciałby spisać podobną listę. Wiem, że zawodowe obowiązki wypełniają Panu czas po brzegi, 

dlatego pozwoliłam sobie podsunąć Panu gotowy zestaw zmian, które można by wprowadzić od zaraz. 

 Po pierwsze i nie najważniejsze, należałoby wyeliminować zwrot „co tam” z powszechnego użycia. Nie 

ma chyba bardziej zabójczej trucizny dla prawdziwej rozmowy. No bo cóż można na to odpowiedzieć. Że do-

brze, że żyję, że jakoś leci. Potem grzeczne pytanie: „a u Ciebie?” i odpowiedź: też dobrze, też żyję, też leci. „No 

to fajnie”, a później koniec. Głucha cisza i rozmowa się urywa. 

 Wielu mówi, że regres w umiejętnościach społecznych to wina pochłaniającego nas Internetu; przenosi-

my rzeczywistość z rzeczywistości na szklany ekran komputera lub telefonu. Ale ja nie jestem przekonana -  

w końcu  konwersacjom na facebooku też nie poświęcamy się bez reszty. Czat z ośmioma osobami na raz raczej 

nie sprzyja koncentracji.  I tu przechodzimy do propozycji numer dwa. Najwyższy czas wprowadzić prostą zasa-

dę: nie ma odpisywania - nie ma przeglądania. Tylko niech się Pan teraz ze mnie nie śmieje. Wyświetlono cztery 

godzinny  temu i zero reakcji?! Jeśli coś naprawdę boli, to to właśnie 

 Trzecia sprawa - winda. Już samo zamknięcie dwóch osób o nieokreślonym statusie znajomości (widują  

się od trzynastu lat, ale nie znają swoich imion) na sześciu centymetrach kwadratowych wydaje się niezręczne. 

Ale zamknięcie dwóch polskich osób w jednej polskiej windzie to już szczyt bezczelności. Gdyby ktoś do staty-

styk oglądalności wprowadził ten mały ekranik, na którym wyświetlają się piętra, a potem sprawdził popular-

ność, zwycięstwo byłby bezapelacyjne. Przyznam się szczerze, że nie wiem co z tą winda zrobić. Likwidacja by-

łaby kosztowna i raczej uciążliwa, z drugiej strony zostawić i pozwolić ludziom się męczyć?  

 

Może Pan ma jakąś propozycję? Przypisują Panu spory dorobek dobrych pomysłów.  

z wyrazami szacunku 

H. 

Hania Zonik 

Do Prezesa Drogi Mlecznej 
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 Zasoby prywatne 

 Głębia Internetu 

| Znajdź nas na fb!  

| Koszt egzemplarza: 

 2zł 

| Wspierają nas: 

| Poprzednie i aktualne wydania:  

www.czacki.edu.pl/uczniowie/czadek 

| Nasz mail: 

czadek.redakcja@gmail.com 

XXVII Liceum im. T. Czackiego 

ul. Polna 5 00-625 Warszawa 

Środki uzyskane ze sprzedaży grudniowe-

go numeru zostały przekazane na pomoc 

humanitarną dla Aleppo. 


