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Ważne tematy
Oto czego dowiecie się z tego
numeru:
 Jak odpocząć po festiwalu?
 Dlaczego warto wyruszyć
na Wschód?
 Gdzie kręcone były ostatnie sceny
ze słynnego filmu Barei?
 Dlaczego warto przeczytać
„Amazonię”?
 Jaka jest największa kontrowersja
tygodnia?
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Felieton
Mamy listopad. Festiwal
nadchodzi wielkimi krokami,
a my staramy się wszystko
ogarnąć.
Istne szaleństwo!
Pytanie jest jedno. Jak potem
odpocząć?
Wyjście pierwsze.
Książka. Wydaje się proste,
ale wcale takie nie jest.
Jak wybrać dobrą lekturę?
Nie zawsze mamy na oku jakiś
dobry tytuł, więc mogę wam
p od r zuc ić jed en po my s ł .
„Miasteczko Salem”, mówi Wam
coś nazwisko King? To była
druga wydana książka króla
horroru. Zresztą wydana została
w tym samym roku, co pierwsze
dzieło
Chmielewskiej
(no leniuchy, sprawdźcie sobie!).
Wampiry wydają się oklepane,
ale nie u mistrza horroru.
Polecam wydanie późniejsze
z dwoma powiązanymi
opowiadaniami i niewydanymi
wcześniej tekstami. Nie ma
to być recenzja, więc pozostawię
was z niedosytem.
Wyjście drugie. Serial.
Można go sobie dawkować,

ale nie jest na jeden wieczór.
Podsunę wam kompletnie
alternatywny pomysł. Sięgnijcie
po coś azjatyckiego! Mamy
amerykańskie seriale,
wenezuelskie telenowele i…
japońskie oraz koreańskie
dramy. Są mało znane, a szkoda!
Jeśli chodzi o Japończyków
to robią świetne thrillery, filmy
akcji i tego typu rzeczy,
jeśli chodzi o romansidła,
to trzeba dobrze trafić. Na dobry
początek można obejrzeć
„Bloody Monday”. Pamiętam,
że każdy odcinek tego serialu
trzyma w napięciu, a od strony
technicznej producenci dali
świetny popis. Muzyka na długo
utkwiła mi w głowie i idealnie
oddawała nastrój danej sceny.
Młody informatyk, terroryści
i broń biologiczna, czego chcieć
więcej?
Koreańskie dramy są
bardzo dopracowane. Idzie
na nie ogromna część budżetu
stacji telewizyjnej. Koreańczycy
robią świetne romanse!
Ale uwaga są to prawdziwe

wyciskacze łez! Należy
wspomnieć, że koreańska
telewizja publiczna nie promuje
golizny,
więc
fanów
„mocniejszych wrażeń” odsyłam
z powrotem do amerykańskich
produkcji. Osobiście uważam
to za plus, bo najważniejsze jest
to, co znajduje się między
wierszami. W dramach pokazana
jest raczej miłość emocjonalna
(oczywiście w większości,
nie we wszystkich), która rozwija
się z czasem. Zabawną sprawą,
jest to, że Koreańczycy potrafią
zabić romantyzm jak nikt inny.
Jeśli bohaterka wychodzi za mąż,
to na pewno upuści obrączkę,
jeśli zanosi się na pocałunek,
to akurat coś się stanie!
Są to całkiem zaba wne
i zaskakujące elementy.
Na dobry początek
polecam „Boys Over Flowers”.
Porzućcie amerykańskie
wypociny i oglądajcie dramy!
Do
przeczytania
w następnym numerze!
Ania Wojtkiewicz

Przegląd polskich projektantów
Herzlich Willkommen,
polska marka założona w 2011
roku przez dwie absolwentki
projektowania ubioru na ASP
w Łodzi - Alicję Saar i Małgosię
Wójcicką, powstała z potrzeby
tworzenia pozytywnej, zabawnej
mody. Jest to połączenie
streetwearu z elega ncją .
W ofercie marki znajdziemy
unikalne rzeczy wytworzone
z wysokiej jakości materiałów.
1. Są Panie stosunkowo niedługo

na polskim rynku. Jak zaczęła się
przygoda Pań z projektowaniem?
Wszystko zaczęło się
od
fascynacji
modą,
co doprowadziło do studiów
projektowania ubioru na łódzkiej
ASP. Tam sie właśnie
poznałyśmy. W trakcie 5 lat
studiowania tworzyłyśmy ubrania
pod własnymi nazwiskami.
Jednak przed końcem piątego
roku postanowiłyśmy połączyć
siły. Broniłyśmy tytułów magistra

juz wspólną kolekcją,
którą później zadebiutowałyśmy
na FashionPhilosophy Fashion
Week Poland.
2. Jak opisałyby Panie swoje
projekty? Dla jakiej grupy
klientów są one przeznaczone?
Nasze projekty to głównie
ubrania przeznaczone
do noszenia na co dzień.
Inspiruje nas ulica, styl sportowy
i moda lat 90. Uwielbiamy
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nadruki, co widać w każdej
naszej kolekcji. Jesteśmy
świadome aktualnych trendów,
ale nie interesuje nas ślepe
podążanie za nimi. Tworzymy
głownie dla kobiet, chociaż
ostatnio rozszerzamy również
ofertę dla mężczyzn. Nie ma
chyba żadnych ram wiekowych
dla naszych klientów. Wiele
modeli jest dla osób stosunkowo
młodych, ale w każdej kolekcji
znajdzie się coś, w czym
widziałybyśmy osoby bardziej
dojrzale (jak np. zadrukowane
marynarki). Nasze ubrania
przeznaczone są na pewno
d l a o só b n o wo c zes n y ch ,
mających poczucie humoru
i trochę odwagi. Nie projektujemy
szaro-burych dzianinowych tunik
czy bluz. Nasz klient musi być
osobą oryginalną, świadomą
swojego stylu i aktualnych
trendów.
3. W modzie spotykamy się
ze zjawiskiem powstania marki,
ponieważ twórcy brakowało
rzeczy, które zaspokoiłyby
w pełni jego potrzeby estetyczne.
Co skłoniło Panie do założenia
marki? Jak narodził się pomysł
na specjalizację marki?
Moda
to
nasza
pasja, daje nam spełnienie.
W tej dziedzinie czujemy się
najlepiej i to nam najlepiej
wychodzi. Posiadając pewne
predyspozycje, czy, nazwijmy to,
talent plastyczny, wybrałyśmy
tę dziedzinę sztuki, która jest
dla nas najciekawsza. Moda jako
forma użytkowa, pozwalająca
na kreację i ekspresję własnego,
stylu była dla nas naturalnym
wyborem.
Uznałyśmy,
że na Polskim rynku za mało
jest mody autorskiej, sezonowej,
podpartej porządnym designem,
dobrą jakością i przystępną ceną.
Chciałyśmy dać ludziom

możliwość kupienia ubrań
o d
p r o j e k t a n t a ,
ale
przeznaczonych
do codziennego użytku
(a nie tylko na
gale, bale
i
czerwone
dywany).
Postawiłyśmy sobie za cel
projektowanie
ubrań
oryginalnych w formie,
ale nadających się do pójścia
do szkoły/pracy, na imprezę
czy po bulki do sklepu. Dziś
takich polskich marek jest już
więcej, ale kiedy zaczynałyśmy
tworzyć ubrania, nie było dużego
wyboru.
4. Projekty Pań są nowatorskie,
nowoczesne. Co stanowi dla Pań
inspirację?
Kumulujemy wszelkie
inspiracje i pomysły, inspiruje nas
sztuka,
architektura.
Oczywiście reagujemy także
na zmiany w stylach
i trendach - to silniejsze od nas.
Jednak przy tworzeniu kolekcji
staramy sie bawić konwencjami,
stylami, a nawet sama forma
ubrań, ich konstrukcja. Lubimy
łączyć pozornie niepasujące
do siebie style. Mamy potrzebę
aktualizacji
naszego
asortymentu. Niedoskonałość
świeżo powstałej kolekcji
inspiruje nas i motywuje
do tworzenia nowej, lepszej.
Także nasza ulubiona forma
zdobienia tkanin, jaką jest
nadruk, dostarcza ogromne pole
do eksperymentów. Technologia
druku pozwala nam igrać
z typowymi cechami materiałów,
takimi
jak
faktury,
charakterystyczne sploty
czy wzory. Często ciekawa
tkanina, która przypadkiem
wpadnie nam w ręce napełnia
głowy pomysłami. W ten sposób
inspiruje nas moda sama
w sobie.

5. Marka Herzlich Willkommen,
mimo że na rynku istnieje
od stosunkowo krótkiego czasu,
stała się dobrze znana.
Co uważają Panie za sukces?
Czy odczuwają Panie, że już go
osiągnęły?
Bardzo sie cieszymy,
że udało nam sie wypracować
jakieś nasze mikro miejsce
w
polskiej
modzie,
ale nie napawamy sie jeszcze
sukcesem. Jak na razie
rozwijamy dopiero skrzydła
i zabieramy sie za nasze plany
i postawione cele. Jesteśmy
na samym początku drogi
i cieszymy sie na to, co będzie
dalej. Z przyjemnością pokonamy
wszystkie
przeszkody
i wyznaczymy sobie nowe,
bardziej śmiałe cele. Naszym
nadrzędnym postanowieniem
jest czerpać z pracy przyjemność
i nieustannie się rozwijać.
6. Jakie mają Panie marzenia,
plany związane z rozwojem
marki?
Przede wszystkim planujemy
powiększyć produkcję. Bardzo
chciałybyśmy pozostać w Polsce,
tu projektować i produkować
nasze ubrania. Mamy nadzieję,
że się uda.
Herens
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Historia
Mamy
listopad.
Nie sposób więc nie myśleć
o naszej niepodległości. Wszyscy
znamy kojarzące się z nią
nazwiska: Piłsudski, Dmowski,
Paderewski. Większość z nas
powie coś o: Korfantym, Witosie,
Moraczewskim. Komu jednak
zaświta w głowie, gdy usłyszy:
Wierzejewski czy Taczak?
To właśnie m.in.
Wincenty Wierzejewski
(organizator skautingu w zaborze
pruskim i działacz konspiracyjny)
oraz Stanisław Taczak (oficer
armii niemieckiej, pracujący
przy tworzeniu Wojska Polskiego)
związani są z Powstaniem
Wielkopolskim. Zrywem,
który dziś wspominany jest
z dumą jako jedyne, zwycięskie
powstanie. Warto przyjrzeć się
wydarzeniom, które miały
miejsce pod koniec grudnia
1918 r., już przecież
po 11 listopada. Warto,
chociażby dlatego, że dziś
nie wyobrażamy sobie
Wielkopolski poza granicami RP,
a jeszcze 95 lat temu sprawa ta
nie była dla wszystkich oczywista.
11 listopada 1918 r.
Niemcy, już jako republika,
podpisują zawieszenie broni
z państwami Ententy. Dobiega
końca
największa
z dotychczasowych wojen,
a nadchodzi czas gorączkowych
przygotowań do konferencji
pokojowej, która ma ustalić ład
w Europie tak, jak zrobiła to
Konferencja w Wiedniu 100 lat
wcześniej. Tymczasem na terenie
trzech
zaborów
czuć
nadchodzącą niepodległość
Polski. W wielu miastach
powstają pierwsze komitety

narodowe (np. w Zakopanem,
gdzie na czele Rzeczypospolitej
Zakopiańskiej staje prezydent…
Stefan Żeromski). Również
w Poznaniu, funkcjonująca
wcześniej Naczelna Rada
Ludowa, postanawia wyjść
z ukrycia. W jej skład wchodzi
wielu działaczy, którzy
doświadczenie polityczne
wynieśli jeszcze z parlamentu
Rzeszy, np. Wojciech Korfanty.
Manifestuje ona poparcie dla
pokojowego przyłączenia
Wielkopolski do tworzącej się
II Rzeczypospolitej. Do miasta
ściągają wojska niemieckie
oraz odbywają się manifestacje
ludności niemieckiej popierające
utrzymanie dotychczasowej
granicy. Wobec zagrożenia
siłowego rozprawienia się
z tendencjami w Poznaniu,
Polska zrywa stosunki
d yplomatyczne ze swoim
zachodnim sąsiadem. Sytuacja
staje się coraz bardziej napięta.
26.12.1918 r. do Poznania
przybywa słynny pianista Ignacy
Jan Paderewski.
Paderewski przyjechał
do Poznania pociągiem,
który wcześniej Niemcy starali się
bezskutecznie zatrzymać.
W samym Poznaniu została
wyłączona elektryczność. Zaradni
Poznaniacy zorganizowali jednak
oś wietlenie – poc hod nie
trzymane przez skautów na trasie
od dworca do Hotelu Bazar,
gdzie zatrzymał się przyszły
premier. To tam dochodziło
później do licznych manifestacji
r a d oś c i . P o la c y w ie r z y l i ,
że Wielkopolska decyzją Ententy
zostanie przyłączona do Polski.
27.12 prasa niemiecka

informowała o wydarzeniach
w Poznaniu bagatelizując
wielotysięczne manifestacje
patriotyczne. Uspokajano
Niemców, że w ewentualnym
konflikcie zbrojnym Polacy
nie mają szans z regularnym
wojskiem niemieckim.
Tymczasem od dawna trwała
akcja dozbrajania tajnych
oddziałów Polskiej Organizacji
Wojskowej w Wielkopolsce.
Polscy żołnierze walczący w armii
Rzeszy powracali do domów
z bronią. Tą zdobywano także
poprzez wykupywanie jej od
Niemców wracających do kraju
z frontu wschodniego. Otwarte
głoszenie hasła przyłączenia
Wielkopolski do RP wzburzyło
niemiecką ludność miasta.
M an i f e s t o wa l i on i s w o je
oburzenie m. in. pod Poznańską
Operą i poprzez ostentacyjne
zrywanie z budynków polskich
oraz alianckich flag. Tymczasem,
na granicy niepodległej już wtedy
Polski i zaboru pruskiego zaczęły
koncentrować się oddziały
złożone z Wielkopolan.
Dla ochrony delegacji alianckiej
w Hotelu Bazar, pod który
przeszła manifestacja niemiecka,
ściągnięto do centrum Poznania
siły POW-u. Dało się słychać
pierwsze strzały, tak rozpoczęła
się walka na ulicach Poznania.
W krótkim czasie zdołano opanować
większą
część
Wielkopolski z Poznaniem
na czele. Walki toczyły się
również częściowo na Pomorzu.
Wielkopolanie zostali wsparci
oddziałami polskimi z dawnego
zaboru rosyjskiego. Ważnym
zwycięstwem powstańców było
m.in. zdobycie lotniska Ławica
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6 stycznia 1919 r. Do 8 stycznia
głównodowodzącym powstania
był Stanisław Taczak,
który akurat w tamtym czasie
przebywał w Poznaniu.
Jego następcą został Józef
Dowbor – Muśnicki. Ciężkie walki
o utrzymanie zdobyczy Powstania
toczyły się przez następne

półtora miesiąca. Niemcy,
aby opanować sytuację,
skierowali do Wielkopolski
dodatkowe siły. Akcja ta została
jednak wstrzymana. Francja
z a g r o z i ł a
R z e s z y
wypowiedzeniem rozejmu
i wznowieniem działań
militarnych. 16 lutego Niemcy,

pod nacis kiem al i a ntów,
przedłużyły rozejm i rozszerzyły
go także na front wielkopolski.
1 lipca 1919 r. doszło
do oficjalnego zniesienia granicy
celnej między zaborem pruskim,
a niepodległą II Rzeczypospolitą.
Tymek

Mauser Kar
Karabin
Mauser
to karabin powtarzalny,
skonstruowany w 1898 roku
w Niemczech. Broń ta znalazła
się w głównym wyposażeniu Armii
Niemieckiej, z drobnymi
zmianami, aż do końca II wojny
światowej.
Karabin był pros ty
w obsłudze: odryglowanie zamka
i odciągnięcie go. W tym samym
czasie wypadała pusta łuska
z komory nabojowej. Następnie
ruch zamka d o przod u,
który powoduje wsunięcie
kolejnego naboju do komory
nabojowej, obrót zamka
i zaryglowanie go, w celu oddania
kolejnego strzału.
Pierwszy model karabinu
Gewehr 98 był tzw. „długim
karabinem": całkowita długość
125 cm, długość lufy 74 cm.
Doświadczenia z Wielkiej Wojny
wykazały, że taka długość jest
zbędna. Dlatego w latach ‘20
skonstruowano wiele krótszych
wersji tego karabinu: belgijski FN
Mle1924/30, czechosłowacki
vz. 24, polski kbk wz. 29.
W Niemczech podstawą
do stworzenia krótkiego karabinu
był karabinek Kar98b,
który różnił się od G98 tylko
zgiętą rączką zamkową.
14. czerwca 1935 przyjęto

Żołnierz niemiecki strzelający z kar98k
z zamontowaną na nim lunetą snajperską.
do uzbrojenia kar98k (kurz).
Model ten miał krótszą lufę
(600 mm), co czyniło go bardziej
poręcznym. Jednak kiedy Niemcy
walczyli z Aliantami na froncie
zachodnim, Mauser był już bronią
przestarzałą. Amerykanie
już w tym czasie dysponowali
karabinami M1Garand, które były
o wiele bardziej szybko strzelne
i nie trzeba było po każdym
strzale przeładowywać broni.
Mimo iż Niemcy także
skonstruowali podobne modele

(G41, G43), to Kar98k pozostał
podstawową
bronią
w wyposażeniu Wehrmachtu
i Waffen-SS.
Do końca wojny
wyprodukowano 11 milionów
sztuk tego modelu mausera
i do dziś elementy jego
konstrukcji są wykorzystywane
w broniach do strzelectwa
sportowego.
Andreas
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Recenzja: J. Rollins AMAZONIA
Czy przeczytaliście
książkę, o której pisałam
w ostatnim "Czadku"?
Po pacjentkach - morderczyniach
czas na zabójcze mutanty, dziką
dżunglę i ludzi, którzy posiedli
umiejętność znikania. Czas
na "Amazonię" Jamesa Rollinsa!
Główny bohater, Nathan
Rand, wiedzie spokojne życie
w środku dżungli (a przynajmniej
tak spokojne, jak tylko życie
w środku dżungli może być)
do czasu, gdy dowiaduje się,
że odnaleziono jednego
z członków ekspedycji jego ojca,
która zaginęła ponad cztery lata
wcześniej. Tutaj możecie już
myśleć, że to kolejna książka
z serii "Uratuję cię, tatku
i będziemy żyć długo
i szczęśliwie". Otóż, sprawa nieco
się komplikuje. Odnaleziony
bowiem mężczyzna przed
wyjazdem na ekspedycję miał
jedną rękę, a po powrocie… dwie.
Niespodzianka! Lecz, co ona
oznacza? Aby dowiedzieć się
więcej Nathan wyrusza wraz
z grupą znajomych specjalistów
(standardowo są wśród nich
piękna pani biolog, starszy
poliglota, wiecznie podejrzliwy
urzędnik i radosny trener jaguara

ze swym podopiecznym) w sam
środek Amazonii. I tam zaczyna
się przygoda!
Autor przeplata ciekawe
opisy natury Amazonii
z elementami fantazji.
Nieprzebyta dzicz, insekty, parne
powietrze… oczywiście. Napad
piranii, które potrafią chodzić
po lądzie, jedzą wszystko,
co odnajdą na swojej drodze
i kroplą jadu zabijają człowieka?
Jak najbardziej. Rollins zaskakuje
czyte ln ika two rząc świat
podejrzanie zwyczajny…
do momentu, gdy nagle pojawiają się w nim stworzenia, które nie
mają prawa bytu. Pojawia się
również wątek remedium
na epid emię tajemniczej
ch oro by , k tó ra w y buchła
w Ameryce. Lekarstwo kryje się
w dżungli, ale czy uda się je
odnaleźć? I jeśli będzie to
możliwe, jak wielką cenę trzeba
będzie zapłacić, za pokazanie
go światu? Autor porusza
w książce temat niszczenia lasów
równikowych i wprowadzania
nowoczesnej technologii
w cywilizacje Amazonii,
co sprawia, że mimo dużej ilości
fantazji, fabuła wydaje się
czytelnikowi całkiem wiarygodna.

Tytuł: Amazonia
Tytuł oryginału: Amazonia
Autor: James Rollins
Wydawca: Albatros
Rok wydania: 2002
Język wydania: polski
Język oryginału: angielski
Powieść czyta się bardzo
lekko. Rollins zamieścił w niej
wszystko, co trzeba: realistyczne
opisy, wartką akcję, a co najważniejsze, ciekawy pomysł. Dla
każdego, kto marzy o podróżach
i przygodach, a jest zmuszony
siedzieć w domu i patrzeć
na jesienny deszcz za oknem,
książka ta jest idealna. Nie daj
się listopadowej szarości
- przeczytaj "Amazonię"!
Klementyna

Cykl „zostań w Polsce” - Na Wschód!
Jeśli spytalibyście mnie,
gdzie jest moje ulubione miejsce
w Polsce to najprawdopodobniej
odpowiedziałabym wam,
że w meczecie. A dokładniej
w Kruszynianach. Jest to
przepiękna miejscowość
przy granicy polsko-białoruskiej,
w której można spotkać

niewielką grupę etniczną,
Tatarów. Ale skąd oni się tam
wzięli?
Początki osadnictwa
tatarskiego na ziemiach polskich
należy wiązać z osobą króla Jana
III Sobieskiego, który nadał
Tatarom te ziemie w podzięce
za wsparcie w bitwie

pod Wiedniem. Wyznawcy islamu
dostali pozwolenie na jawne
praktykowanie swojej religii,
m.in. mogli budować
muzułmańskie świątynie,
czyli meczety. W XVII wieku
Tatarzy stopniowo tracili swój
ojczysty język, nadal jednak byli
wierni swojej religii oraz dawnym

str. 7

tradycjom i zwyczajom. Przez
te 300 lat osadnictwa Tatarzy
zawsze byli lojalni wobec
Polaków. Ich żołnierze brali
udział w powstaniach
styczniowym i listopadowym.
W czasie, I i II wojny światowej,
tworzone były oddziały
składające się z Tatarów,
jak również z innych nacji
ze Wschodu. Obecnie
na ziemiach polskich żyje
ok. 4000 osób pochodzenia
tatarskiego. Większość z nich
nadal praktykuje islam. Tatarzy
w Polsce uważają się nie tylko
za obywateli Rzeczypospolitej,
ale również za Polaków - Polaków
pochodzenia tatarskiego.
Gdy
wjedziecie
do Kruszynian, pierwszą rzeczą
jaką ujrzycie, będzie meczet.
Nie sposób go przeoczyć,
gdyż jest pomalowany na kolor
zielony. Przy wejściu do meczetu
spotkacie najmilszego człowieka
świata - Dżamala. Jest on
t a ta rsk im p rz ewod ni k iem ,
który zabierze was w magiczny
świat Orientu. Przed wejściem
do meczetu należy zdjąć buty.
Zwyczaj ten wywodzi się jeszcze
z przełomu VII - VIII wieku,
kiedy muzułmanie wchodząc
na dywan, aby się pomodlić,
nie chcieli zabrudzić go piaskiem.
Ale nie martwcie się. W środku
świątynia wysłana jest
przepięknymi i mięciutkimi
dywanami. Ci, którzy nigdy nie
byli w meczecie, mogą się bardzo
zdziwić. Świątynia muzułmańska

w ogóle nie przypomina świątyni
ch rześ cijańskiej. Jak już
wspomniałam, na podłodze leżą
d y w a n y , n ie m a ł a w e k ,
ani ołtarza. Po środku ściany
znajduje się wnęka. Jest ona
skierowana w kierunku Mekki,
czyli miejsca, gdzie narodził się
Mahomet. Z tyłu znajduje się
pomieszczenie modlitwy dla
kobiet, które przez kratę
obserwują, co dzieje się
w głównej części. Gdy rozgościcie
się na dywanach, Dżamal
zabierze was na wędrówkę
w czasie. Opowie o swojej
historii, o Tatarach w Polsce
oraz o muzułmańskich
zwyczajach. Tutaj możecie
o wszystko zapytać, wszystkiego
dotknąć.
Po zwiedzeniu meczetu
czas wybrać się na mizar,
czyli muzułmański cmentarz.
Tu osoby niezaznajomione
z islamem mogą również się
zdziwić. Mogiły wyznawców
Allaha wyglądają zupełnie inaczej
niż groby katolickie. Grób
muzułmanina składa się z dwóch
kamieni: dużego i małego. Mały
położony jest tam, gdzie są nogi
zmarłego i zarazem pokazuje
kierunek Mekki, w którym,
według wierzeń, udadzą się
zmarli, gdy powstaną z grobów.
Duży kamień natomiast
umieszczony jest przy głowie
zmarłego, na nim z tyłu wyryte
jest imię i nazwisko zmarłego
oraz daty urodzin i śmierci. Tekst
ten często napisany jest zarówno
po polsku, jak i po arabsku.
Po zwiedzaniu czas udać
się na ucztę! Ja wcale nie żartuję.
W Kruszynianach znajduje się
najlepsza karczma w Polsce
serwująca dania kuchni
tatarskiej. Pani Dżanetta
– gospodyni - dla każdego
znajdzie czas, aby porozmawiać,
bądź doradzić wybór dań. A jest
z czego wybierać! W karcie

znajdziecie całą gamę tatarskich
pierogów, kołduny tatarskie
z rosołem, czynaki (tatarska zupa
gulaszowa) lub kryszonkę
(potrawę z jagnięciną, warzywami
i ziemniakami). Lecz jest jedno
danie, na wspomnienie którego
mam ochotę rzucić w diabły całe
to pisanie, i natychmiast
wyruszyć do Kruszynian (mimo że
jest 23.00). Daniem tym jest
pierekaczewnik. Jest to ciasto
wielowarstwowe z mięsem,
serem
lub
jabłkami.
Najsmaczniejsze pod słońcem!
Potrawa ta posiada certyfikat
unijny, więc prawdziwy
pierekaczewnik możecie zjeść
tylko tu. Ha! Myśleliście, że to
koniec pyszności? Nic bardziej
mylnego! Na deser zjemy
oczywiście listkowiec (mój
ulubiony to wersja z serem)…
Kruszyniany naprawdę są
miejscem magicznym, w którym
czekają na nas niezwykłe
doznania. Dla niektórych pobyt
tu oznacza powrót do rodzinnych
stron, dla innych kontakt z nową
kulturą, a dla kolejnych po prostu
odcięcie się od rzeczywistości,
zanurzenie w inny świat. Może
więc warto kiedyś wsiąść
w samochód w Warszawie,
a wysiąść na stacji Orient
Expressu?...

Co gada
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Warszawa, jakiej nie znacie
Jelonki
Czy zastanawialiście się
kiedyś co łączy Napoleona
Bonaparte, Fryderyka Chopina,
Zakłady Cegielniane i Fabrykę
Dachówek oraz Pałac Kultury?
Słyszeliście może o Jelonkach?
Nie?! To dobrze się składa,
bo zabieram was na małą
wycieczkę.
Rodzina Schneider
Jelonki (lub miasto
– Ogród Jelonek) to osiedle
znajdujące się w południowej
części Bemowa. Włączone
do Warszawy w 1952 r.
Pod koniec XIX wieku (wówczas
nazwa Jelonki nie funkcjonowała)
była to niewielka wieś w powiecie
warszawskim – tak mała,
że Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego nie podawał
jej liczby domów i mieszkańców.
Kolejne lata przyniosły rozwój
tych okolic. Niewątpliwie
ogromny wkład miała
w to rodzina Schneider,
która przybyła do Polski
z Westfalii prawdopodobnie
w pierwszej połowie XIX wieku.
Osiedlili się oni na Szeligach.
Bogumił Schneider wykupił
ten majątek ze względu
na obecność gliny i piasku.
Tak powstała na jwiększa
oraz najsłynniejsza cegielnia
i fabryka dachówek w okolicy.
Cegła ta była bardzo dobrej
jakości – wykorzystywano ją
przy budowach nie tylko
na Jelonkach, ale i w całej
Warszawie. Z czasem jednak
złoża gliny wyczerpały się,
dlatego też Schneidrowie

parcelowali swoje majątki.
Rozreklamowaniu gruntów miała
służyć idea „miasta – ogrodu”.
Działki te sprzedawane były
po niewielkich cenach, w związku
z tym nabywali je raczej średnio
zamożni ludzie: kolejarze,
gazownicy, pracownicy elektrowni. Do dzis zachowały się
nieliczne murowane
domki,
a przy nich ogródki
owocowo-warzywne.
Możemy już chyba na tym
etapie wycieczki rozszyfrować
nazwę „Miasto – Ogród Jelonek”.
Pierwszy człon wziął się,
jak już wspominałam, od idei
„miasta - ogrodu”. No dobrze,
tylko skąd ten jelonek?
Najbardziej prawdopodobną
wersją jest, że pod majątki
często przychodziły jelenie
z pobliskiego Kampinosu. Wśród
mieszkańców funkcjonowała
także legenda, jakoby miały być
to tereny królewskich polowań
na te szlachetne zwierzęta.
A co zostało po rodzinie
Schneider? Przy ul. Połczyńskiej
59 znajduje się drewniany
dworek (wpisany w 1962r.
do rejestru zabytków). Historia
rodzinna głosi, że w 1912r.
w dworku lub pobliskiej karczmie
przebywał car Mikołaj II
lub jego namiestnik – w zbiorach
spadkobierców rodziny znajdują
się resztki porcelany
petersburskiej – prezentu
ślubnego od cara lub dygnitarza.
Dworek po wojnie dzierżawiony
był Gminie Blizne, później
przejęty przez władze oświaty
– utworzono tam przedszkole.
W latach 80-tych popadł
w
kompletną
ruinę
i przeznaczony był do rozbiórki.

Na szczęście dworek został
wykupiony i odrestaurowany.
Obecnie jest…. Siedzibą Zboru
p a r a f i i
K o ś c i o ł a
Zielonoświątkowego.

Innym
miejscem
kojarzonym z rodziną jest
tzw. Glinianka Sznjadra – nieduży
zbiornik wodny znajdujący się
niedaleko dworku. To właśnie
tam kręcone były ostatnie sceny
filmu Barei „Miś”. Starsi
mieszkańcy Jelonek pamiętają
jeszcze słomianego misia
wpadającego do zamarzniętej
glinianki.
Wkład rodziny Shneidrów
w obecny wygląd tych okolic jest
nie do przecenienia.
Zawdzięczamy im obecny stan
szaty roślinnej Bemowa, a także
ufundowanie pierwszego
kościoła na Jelonkach
– rzymskokatolickiego kościoła
pw. Podwyższenia Krzyża
(mimo że rodzina była wyznania
protestanckiego – pochowani
są
na
cmentarzu
ewangelicko-augsburskim
przy ul. Młynarskiej).
Żółta Karczma
Chyba
już
pora
troszeczkę
odpocząć.
Zatrzymajmy się zatem
w karczmie. Musicie jednak
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wyobrazić sobie domek
stylizowany na zaściankowy
dworek z żółtym tynkiem,
ponieważ po dawnej „Żółtej
Karczmie” nie ma już śladu
– stoi tam stara szkoła
(ul.Połczyńska 56).
Nie wiemy dokładnie,
kied y powstała karczma ,
ale z pewnością stała tam
od dawien dawna. Znajdowała
się w niej poczta i stajnie.
Nic w tym dziwnego,
ponieważ kawałek dalej
usytuowane były rogatki wolskie,
czyli wjazd do Warszawy
i na Wolę (miejsce elekcji).
Można było tu zmienić konie
i odpocząć. Jest jednak jedno
wydarzenie, które szczególnie
zapisało się w historii karczmy.
Mianowicie „W tym miejscu
2 listopada 1830 r. Fryderyk
Chopin pożegnał swoich
przyjaciół, opuszczając
już na zawsze swój ojczysty dom
i Polskę” – głosi tak napis
na tablicy umieszczonej przed
wejściem do starej szkoły.
To w „Żółtej Karczmie” zebrali się
przyjaciele Chopina i wykonali dla
niego kantatę skomponowaną
specjalnie przez Józefa Elsnera.

Budynek w okresie
międzywojennym został
przekształcony w placówkę
edukacyjną, a za czasów
okupacji stał się po prostu
stajnią. Po wojnie ponownie stał
się szkołą
(pierwszą
uruchomioną po tej stronie
Wisły). Dokonano wówczas

gruntownego remontu,
który całkowicie zatarł ślad
po dawnej karczmie. Znajdowały
się tu kolejno Liceum
Ogólnokształcące, Technikum
Ceramiczne oraz Szkoła
Podstawowa. Niestety od kilku lat
budynek wieje pustką. Niedawno
miasto przekazało ten teren
Skarbowi Państwa. Planowana
jest rozbiórka szkoły,
a na jej miejscu ma powstać
"Koncertowe Centrum Edukacji
Muzycznej"
Zespołu
Państwowych Szkół Muzycznych
im. Fryderyka Chopina
z ul. Bednarskiej 11.
Wódka, kiełbasa i skarb
Wyżej wymieniona „Żółta
Karczma” bywa mylona z inną
karczmą, położoną niedaleko
(u zbiegu ul. Połczyńskiej
i ul. Powstańców Śląskich).
Podobno w 1806 r. miał się
w niej zatrzymać jadący
do Warszawy Napoleon
Bonaparte, który zażądał
polskiego specjału - wódki
i kiełbasy . Stąd też wzięła się
nazwa „Karczma Napoleona”.
Niestety wszelkie ślady
po karczmie zniknęły
wraz z przedłużeniem linii
tramwajowej na ul. Połczyńskiej.
Na robotników czekała jednak
niespodzianka. Odnaleźli oni
na miejscu karczmy skarb – złote
monety. Prace na kilka dni
zostały wstrzymane, a całe
wydarzenie wzbudziło ogromną
sensację. Dzieci i dorośli, młodsi
i starsi mieszkańcy Jelonek
wpadli w istną gorączkę złota.
Każdy przeszukiwał okolicę
z nadzieją na odnalezienie
pozostałości skarbu.
Dziś praktycznie nic
nie pozostało z d awnej
ul. Połczyńskiej, pełnej
warsztatów, zajazdów, stajni

i karczm. Jedyne co przypomina
o dawnej drodze prowadzącej
do Warszawy to przydrożne
kapliczki.

Dowód przyjaźni
polsko-radzieckiej
Mam
nadzieję,
że wycieczka wam się podoba.
Może
ktoś
rozważa
przeprowadzkę, najlepiej
w miejsce pełne zieleni, ciche
i spokojne. Zapraszam
na „Osiedle Przyjaźń” (w domyśle
przyjaźń polsko-radziecka).
Niech was to jednak nie
zniechęca, bo osiedle już
od dawna nie ma nic wspólnego
z ZSRR. Ale najlepiej zacznę
od początku.

W 1952 r., na terenie
północnych Jelonek stanęły
baraki. Otoczone zostały drutem
kolczastym, a ponadto pilnowane
przez wartowników. Jednakże
bynajmniej nie powstał tu zakład
karny. Baraki te stały się
miejscem zamieszkania
robotników radzieckich,
budujących Pałac Kultury i Nauki.
Właściwie na terenie osiedla
funkcjonowały dwa rodzaje
budynków. Pierwszy typ
to wcześniej wspomniane baraki,
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przeznaczone dla zwykłych
robotników. Materiały, z jakich
je zbudowano, mają dość
niechlubne pochodzenie
– pozyskano je z rozbiórki
obozu jenieckiego Stalag
i B „Hohenstein” koło Olsztynka.
Drugim typem, były domki
jednorodzinne, w których
to zamieszkała cała kadra – były
to tzw. „domki fińskie”. Były one
s p r ow ad zan e z F in l a nd i i
w ramach kontraktu „domki
za nasz węgiel”. Osiedle było
samowystarczalne. Na jego
terenie znajdowały się obiekty

tj.: stołówka, klub, biblioteka,
kino, łaźnia, kotłownia
czy poczta.
Po ukończeniu budowy
Pałacu Kultury osiedle zostało
przekazane warszawskim
uczelniom na akademiki.
Tę funkcję pełni po dziś dzień,
choć na jego terenie są
również domki profesorskie
oraz prywatne (mieszkali tu
m.in. prof. Leszek Balcerowicz
oraz aktor, Krzysztof Tyniec).
Dawne kino „Dar” przekształcone
zostało na urzeczywistnienie
ma rzeń każd ego dziecka

– Kolorado. Z osiedlowego teatru
utworzono klub studencki
„Karuzela”. Odbywa się tutaj
cykliczna impreza „Jelonkalia”,
czyli studenckie juwenali
na Jelonkach.
I tym optymistycznym
akcentem pragnę zakończyć
naszą wycieczkę. Mam nadzieję,
że nie zanudziłam was na śmierć.
Jeśli spodobało się wam,
to zapraszam na kolejne
spotkanie w ramach cyklu
„Warszawa, jakiej nie znacie”
Ania S.

Gorączka piłkarskiej soboty
Z długim wyczekiwaniem,
po tygodniowej przerwie,
nareszcie wróciły rozgrywki
ligowe piłkarskiej Europy.
A ten weekend naprawdę
zapowiadał się niesamowicie.
Gorączka piłkarskiej soboty
ogarnęła prawie wszystkie
czołowe ligi europejskie. W Anglii
rozegrały się Derby Liverpoolu.
W hicie Premier League można
było znaleźć polski akcent
– naprzeciwko siebie stanęli
bramkarze naszej Reprezentacji.
W Hiszpanii ciekawie
zapowiadały się małe Derby
Madrytu i poniedziałkowe Derby
Sewilli. Ale te mecze tylko
przystawka. Daniem głównych
miały być Derby Niemiec.
Ale nawet polska Ekstraklasa,
w sobotni wieczór, w Warszawie,
mogła zainteresować - Legia
zmierzyła się z Pogonią Szczecin.
Derby Liverpoolu.
we

Na The Godison Park,
wczesne sobotnie

popołudnie, spotkały się dwa
kluby z Liverpoolu. Jeszcze nie
tak dawno, mecz ten był ciekawy
dla kibiców obu klubów.
Ale w tym roku, kiedy oba kluby
celują w „Wielką Czwórkę”,
każdy, kto choć trochę pasjonuje
się piłką nożną, nie mógł przejść
obok tego spotkania obojętnie.
A jeśli byli tacy, to mają,
czego żałować. Jak przystało
na czołowe drużyny jednej
z lepszych piłkarskich lig,
zawodnicy nie zawiedli swoich
kibiców. Już na początku meczu,
w 5. min „The Reds” wyszli
na prowadzenie za sprawą
Coutinho, lecz trzy minuty później
odpowiedział Mirallas.
Ale piłkarze LFC nie odpuszczali
tak łatwo i w 18. min Suarez,
fantastycznym strzałem z rzutu
wolnego, pokazał, że to Liverpool
chce zdobyć 3 punkty, i chwałę
w mieście na najbliższe dwa
miesiące. Mimo że po przerwie
zespół „The Toffees” wyszedł
bardziej zmotywowany,
to ostatnie dwadzieścia minut

przyniosło największe emocje.
W 72. min wyrównał Lukaku.
Idąc za ciosem, dał prowadzenie
swojemu klubowi, i dumę
kibicom, strzelając piękną
bramkę w 82. min. Wydawało się,
że to Everton będzie zwycięzcą
tego spotkania, ale L’pool rzucił
się do ataku, którego efektem
była równie ładna bramka
Sturridge w 89. min. Hit Premier
League na remis.
Arsenal - Southampton.
Ciekawie zapowiadało się
również następne spotkanie
ligi angielskiej. Na The Emirates
byliśmy świadkami kolejnej
odsłony rywalizacji o miano „1”
w bramce polskiej Reprezentacji.
Niestety, Artur Boruc znów
potwie rd zi ł, że nie jes t
w najlepszej formie. Po kilku
bardzo pewnych spotkaniach,
gdzie często ratował „Świętych”,
przyszedł pamiętny mecz
w Stoke-on-Trent, a właściwie
pamiętny b łąd pol s kiego
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bramkarza. W sobotę byliśmy
świadkami następnego błędu
B oruca. W 22 . m inucie
przedryblował sam siebie
i Giroud nie miał problemów
z celnym strzałem do pustej
bramki. „The Saints” nie
prezentowali dobrej gry
i do przerwy Arsenal prowadził
zasłużenie, a Wojciech Szczęsny
był właściwie bezrobotny.
Derby Niemiec.
A właściw ie, może
już Derby Europy. Mecz
BVB – FC Bayern z pewnością
może konkurować z El Clásico,
i wygrywać tę rywalizację. Obie
drużyny nie mogły wykorzystać
w tym meczu wszystkich swoich
zawodników. O ile „Fc Hollywood”
osłabiony był właściwie tylko
nieobecnością swojego
najlepszego zawodnika
– Francka Ribery’ego
oraz Xherdana Shaqiriego,
to Dortmund po zgrupowaniach
reprezentacji został tylko
z dwoma zdrowymi obrońcami.
Efektem tego było zatrudnienie
przez Borussię zasłużonego
niemieckiego
ligowca
– 34-letniego Manuela Fridricha.
Dużym zaskoczeniem, oczywiście
pozytywnym, był przedwczesny
powrót Łukasza Piszczka. Polak
znalazł się w kadrze meczowej,
ale zaczął mecz na ławce
rezerwowych. Od pierwszych
minut widać było gołym okiem,
że
Dortmund
gra
eksperymenta lnie z łożoną
formacją obrony. W niektórych
momentach można było
powiedzieć, że grali tak,
jakby w ogóle tej formacji
nie było. Bayern dominował,
ale z czasem to Borussia przejęła
inicjatywę. Najlepsze sytuacje
pierwszej połowy zmarnował
Jakub Błaszczykowski.

Po przerwie gra wyglądała tak
samo jak wcześniej. Nacierał
Bayern, BVB się broniło, kontra
BVB, bronił się Bayern. Całą
dobrą grę Borussi popsuła jedna
sytuacja. W 66. minucie Goetze
sprytnym strzałem, zewnętrzną
częścią czuba, pokonał
interweniującego Weinderfellera.
Posypała się gra Dortmundu.
Gole strzelili jeszcze Robben,
w 85. min, i Mueller, w 88. min.
Warto zaznaczyć, że po 182
dniach przerwy, swój mecz
w Bundeslidze zagrał Łukasz
Piszczek, który wszedł na boisko
10 minut przed końcem
spotkania.
Legia Warszawa
– Pogoń Szczecin.
W Warszawie byliśmy
świadkami meczu dwóch drużyn,
do niedawna „przyjaznych” sobie.
Pogoń, mająca duże aspiracje,
lecz bez swojego kapitana
– Ediego, który zdecydował się
zakończyć karierę, oraz kulejący
lider naszej ligi – warszawska
Legia, która już nie dominuje,
jak w poprzednim sezonie.
Wyda wać by się mogło,
że spotkanie równe klasycznej
ekstraklasowej mućce,
ale to głównie podtekst tego
meczu – kibice – był najbardziej
interesujący. Cudem zachowywali
się jak gdyby nic się nie stało.
Był głośny doping, ładna oprawa
na „Żylecie”, a nawet oklaski
kibiców gospodarzy dla trenera
gości. Już w 4. min mogliśmy się
delektować realiami polskiej ligi.
Własnego bramkarza pokonał
Wawrzyniak. Nie musieliśmy
czekać długo, a Pogoń
odwdzięczyła się za ten prezent
prezentem. G olla strzelił
do swojej bramki i mieliśmy
już 1:1. Po tych wydarzeniach
oglądaliśmy klasyczny mecz

polskiej
Ekstraklasy,
aż w 43. minu zdarzył się cud.
Zobaczyliśmy ładnego gola
Rzeźn iczaka . Po p rze rwie
dominowała Legia, potwierdzając
to golem Dwaliszwilego
w 63. min. I do końca
prowadzenia nie oddała.
Legia – Pogoń 3:1.
Na koniec jeszcze
największa kontrowersja
piłkarskiego tygodnia: Łukasz
Madej, piłkarz Górnika Zabrze,
zamiast strzelać gole, postanowił
„strzelić” swoją żonę. Został
zatrzymany przez policję
w jednym z lokali w Łodzi
- informuje "Przegląd Sportowy".
Piłkarz podejrzany jest
o znęcanie się i grożenie swojej
żonie. Usłyszał już zarzuty i grozi
mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Oto jak się bawią polscy ligowcy,
którym nie grozi powołanie
do kadry narodowej, w przerwie
na mecze reprezentacji.
Wioślarstwo
Prawie sto osób
rywalizowało w wioślarskich
regatach w stolicy o Puchar Wisły.
W wyścigu ósemek szkół średnich
zwyciężyła osada XIV Liceum
Ogólnokształcącego im.
Stanisława Staszica przed XIX LO
im. Powstańców Warszawy i XXVII
LO im. Tadeusza Czackiego.
Naszym
wioślarzom
GRATULUJEMY!
//fasty

Suchary
- Jaki jest ulubiony zespół Syzyfa?
- The Rolling Stones.

XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusz Czackiego
Ul. Polna 5
00-625 Warszawa
tel. 22 825 64 09

- Jak matematyk otwiera drzwi?
- Całkiem.

REDAKTOR NACZELNA
Magda Bojanowska 2b
REDAKTORZY
Klementyna Buze 1a
Norbert Wierzbicki 1a
Ania Wojtkiewicz 1a
Tymon Ogłaza 1d
Andrzej Tietz 1d
Marta Stawska 2b
Ania Stegienko 2b
Ola Woszczyk 2b
Agata Serwińska 2c
KOREKTA
Rita Twardziak 2b
RYSUNKI
Gosia Maczuga 2b
SKŁAD
Krzysiek Śnieżko 3e

Rozmowa mat-fiza z dziewczyną:
- Wy, matematycy, jesteście dziwni...
- Udowodnij!
- Dlaczego, gdy krew ściągała na sprawdzianie, to nic jej to nie
dało?
- Bo miała inną grupę!
- Co mówi nauczycielka geografii wybierając buty?
- Morze Czerwone...
- Mamo, mamo! Miałem najwyższy wynik na teście!
- Świetnie synu! A co to był za test?
- Test na ilość alkoholu we krwi...
Matematyka jest jak dobra impreza - nikt nie ogrania.
- Co robi szkielet w piaskownicy?
- Bawi się łopatką.

Jesteśmy w sieci
czacki.vipserv.org/Czadek

Nasza gazeta ukazuje się dzięki współpracy z:

magdalesiak.pl

