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Oto czego dowiecie się z tego
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Historia na żywo
Swój
pierwszy
noworoczny artykuł rozpocznę
informacją, że rok 2014 został
ogłoszony przez parlament
rokiem: Jana Karskiego
( 1 0 0 . r o cz n ic a u ro d z i n ) ,
Jana Nowaka - Jeziorańskiego
(100. rocznica urodzin), Oskara
Kolberga (200. rocznica urodzin)
oraz św. Jana z Dukli (człowiek,
który na obrazie Matejki
ratuje Lwów przed Kozakami
i Tatarami). Dodatkowo rok 2014
będzie rokiem 650. rocznicy
założenia Akademii Krakowskiej
tzn. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po paru suchych faktach
przech o d zimy d o t ema tu
głównego. Zapewne zauważyliście kampanię Muzeum
Powstania Warszawskiego:
"Dziękuję za wolność!". Otóż
dotyczyła ona uczczenia 100.
rocznicy u rodzin jednego
z ostatnich żyjących Cichociemnych - gen. Stefana "Starby"
Bałuka - przypadających na
15 stycznia. Jego życiorys jest
bardzo bogaty. Ja przytoczę tu
tylko fakt, że został pomyślnie
zrzucony do Polski na wiosnę
1944r. i walczył w Powstaniu
Wa rs za ws kim w pluto nie
"Agaton" batalionu "Pięść"
Zgrupowania "Radosław".
Wspominam o tym, ponieważ
urodziny obchodził w tym
miesiącu również żołnierz
Zgrupowania "Radosław" - Henryk
Kończykowski ps. "Halicz".

Jest on jednym z 44 żyjących
jeszcze żołnierzy batalionu
"Zośka". Uroczystości były
powiązane z premierą książki
Jarosława Wróblewskiego
pt. "Zośkowiec" zawierającej
wspomnienia
Henryka
Kończykowskiego.
Miałem szczęście
uczestniczyć w obchodach
90. rocznicy urodzin kpt.
Kończykowskiego i pragnę
podzielić się z wami moimi
wrażeniami. Uroczystości odbyły
się w Muzeum Powstania
Warszawskiego w sali pod
Liberatorem 13 stycznia. Ja sam
brałem udział w wydarzeniu
jako członek zrekonstruowanego
przez GH Zgrupowanie
"Radosław" oddziału powstańczego, miałem więc bardzo dobry
widok na gości. A było na kogo
patrzeć. Największa sala
muzeum wypełniona była
po brzegi ludźmi chcącymi uczcić
kpt. Henryka. Obecni byli m. in.
przedstawiciele Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
przedstawiciel Ministerstwa
Obrony Narodowej, komandosi
z jednostki wojskowej z Lublińca,
a także grupa 30 kibiców
Chrobrego Głogów, którzy przybyli
do Warszawy specjalnie
na uroczystości. Wydarzenie
poprowadził redaktor Jan
Pospieszalski.
Scena riusz za kłada ł
rozpoczęcie uroczystości krótkim

filmem przedstawiającym postać
solenizanta. Następnie odbyły się
przemówienia m. in. prezesa
wydawnictwa "Fronda" Michała
Jeżewskiego oraz autora książki
Ja ro s ła wa Wró blewskiego .
Fragmenty "Zośkowca" czytali
podczas wydarzenia dwaj aktorzy
serialu "Czas Honoru" - Antoni
Pawlicki i Jan Wieczorkowski.
Aspekt artystyczny pięknym
śpiewem zapewnił Teatr
od Czapy. Na uroczystości został
odczytany również list
z życzeniami dla kpt. Kończykowskiego od prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Prezydent
zwracał w nim uwagę
na natchnienie, jakim dla
jego pokolenia była walka
powstańców i całej AK o wolną
Polskę. Solenizant otrzymał tego
dnia m. in. straconą podczas
Powstania, a odnalezioną w IPN
legitymację AK, a także od syna
oryginał amerykańskiego
pistoletu maszynowego
Thompson. Kpt. Kończykowski
został również odznaczony złotym
medalem zasługi dla Związku
Oficerów Rezerwy.
Całość zakończyła się
odśpiewaniem "200 lat" przez
wszystkich gości i pokrojeniem
tortu. Długo też nie malała
kolejka po autograf na książce
od kpt. Henryka Kończykowskiego.
(TOkto)
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Panzerkampfwagen VI
Czołgi bez wątpienia były
chlubą III Rzeszy. Do dziś budzą
podziw. Jednak w czerwcu 1941
roku, po inwazji Niemiec
na ZSRR, okazało się
iż Panzerwaffe nie dysponuje
czołgami, które były by wstanie
zniszczyć radziecki czołg T-34.
Niemcy, do zwalczania
tego czołgu, zaczęli używać działa
przeciw lotniczego kal. 88 mm.
Jak się okazało, działo to idealnie
nadawało się do tego zadania.
Hitler zażądał opracowania
czołgu, którego armata miałaby
wyżej wymieniony kaliber.
Pierwsze prototypy zaprezentowano już w kwietniu 1942 roku.
Czołg, o nazwie Panzerkampfwagen VI Ausf. E „Tiger”, ważył
57 ton, co czyniło go najcięższym
niemieckim czołgiem. Grubość
pancerza wynosiła od 25mm
do 120mm, a maksymalna
prędkość ok 38 km/h.
Pierwsze „Tygrysy”
trafiły na front wschodni,
do 1. Kompanii 502. Batalionu
Czołgów Ciężkich, w okolicach
Leningradu i tam wzięły udział
w akcjach bojowych. Jednak
pojazd ten miał wiele wad
technicznych- skomplikowana
konstrukcja powodowała częste
awarie, a naprawa pochłaniała
wiele cennego na wojnie czasu.
Tak było m.in. podczas bitwy
w Łuku Kurskim, w lipcu 1943.
roku. Większość Tygrysów
nie została wyeliminowana przez
radzieckie działa, ale właśnie
przez problemy techniczne. Mimo
tego czołg ten dowiódł swojej
wartości bojowej, przez co zdobył
sobie uznanie i podziw. Panzer
VI walczył na wszystkich frontach
II WŚ, zawsze w elitarnych

W trakcie walk na froncie wschodnim, Michael Witmann,
dowódca Tygrysa, wraz z załogą zniszczył aż 119 radzieckich czołgów.
Nie bez powodu wielu alianckich czołgistów panicznie bało się tego
„potwora”…
jednostkach pancernych.
Skutecznie pows trzymywał
alianckie ataki, zadając
ogromne straty nieprzyjacielowi.
A m e r y k a ń s c y g e n e ra ł o w i e
obliczyli, że na zniszczenie
jednego Tygrysa, przypada
ok. 4- 5 amerykańskich czołgów
(Shermanów). Jednak mimo tak
wielkich osiągnięć straty były
wysokie, a koszt produkcji jednej
takiej maszyny był niemały.
Produkcję zaprzestano
we wrześniu 1944. roku.
W latach 1942-1944
łącznie wyprodukowano 1354
Tygrysy. Może się wydawać iż jest
to liczba imponująca, jednak
w trakcie całej wojny ZRRR
wyprodukowało ok 60 tyś.
czołgów T-34. Panzer VI był
za drogi w produkcji i miał zbyt

skomplikowaną konstrukcję,
jak na warunki bojowe. Mimo
iż nie zdominował pola walki,
nie zmienił biegu wojny,
na pewno odegrał wielką rolę
w trakcie II WŚ, jak i w ogólnym
rozwoju myśli pancernej. Do dziś
jest symbolem siły i mocy
niemiecki Wojsk Pancernych.
Andreas
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Po sztuce rodziców...
Tegoroczny Festiwal był
wyjątkowy! Była świetna
atmosfera, piękne przedstawienia i … sztuka rodziców.
Było to jedno z najciekawszych
wydarzeń Festiwalu, a redakcji
Czadka udało się jego
uczestników namówić na wywiad.
Oto i efekty naszej pracy. ☺
Czadek: Po pierwsze, skąd wziął
się pomysł i kto był inicjatorem?
Houston: Pomysł chyba był mój,
z tego co pamiętam. Pretekstem
była okrągła rocznica śmierci
patrona i trzeba było coś
wymyślić, żeby było ciekawie.
No i był pomysł o relikwiach,
pomyśleliśmy o czymś autorskim,
naszym.
Cz: Dlaczego nie wybraliście
którejś z gotowych sztuk?
Ciocia: No właśnie dlatego, że…
Houston: …że żadna nie była na
dwustulecie Czackiego.
Elwira: Żadna nie odpowiadała
naszym kryteriom.
Cz: Jak zebrała się grupa?
(odpowiedź nadeszła po chwili
burzliwych narad i pomruków)
Mecenas: Ja odpowiem!
Dostałem maila, od przewodniczącej trójki klasowej…
Ciocia: Wysłałam maila do naszej
klasy i zgłosiła się Elwira*.
A ja usłyszałam jak Houston
ogłaszała na pierwszym zebraniu
dla rodziców.

Houston: A skąd się Bożena
wzięła?
Ciocia: A Bożena
przyjaciółką.

jest moją

Piotrunio: A mnie zmusiła żona
i córka.
Cz: Czy ktoś z trupy miał
wcześniejsze doświadczenia
aktorskie?
Elwira: Ciocia.

Mecenas: Nie odpowiadają!
Elwira: To są plotki wyssane z
palca!
Ciocia: To w ogóle, ale w ogóle
nie jest prawda! My dużo
zrobiliśmy żeby to dobrze zagrać!
Spaliśmy z naszą postacią.
Musieliśmy włożyć dużo pracy,
żeby się z postacią utożsamić…
jesteśmy zupełnie inni.

Cz: Jak udało Wam się nakłonić
absolwenta do współpracy?

Mecenas: Poza tym, chciałem
powiedzieć,
że
moja
charakterystyka łysego mecenasa jest nieprawdziwa.

Piotrunio: Szantaż.

(śmiech)

Elwira: Szantaż, korupcja!

Cz: Jak przebiegały próby?

Kasia: Sam się prosił!

Ciocia: Fajnie!

Houston: Mój urok osobisty! …
Wcale sam się nie prosił, trochę
musiałam się namailować
i przekonać go.

Houston: Burzliwie… i wesoło.

Elwira:
Legendarna siła
przekonywania przewodniczącej
Rady Rodziców…
Houston:
Był szefem
poprzedniego festiwalu i bardzo
dobrze mi się z nim
współpracowało, mam nadzieję,
że jemu ze mną też… i zawsze się
śmiał z moich dowcipów, więc
stwierdziłam, że się nadaje ☺
Cz: Czy charaktery Waszych postaci odpowiadają Waszym prawdziwym charakterom?
(śmiech)
Houston: Ulala!

Piotrunio: Jakie próby?
Mecenas: Rozpoczęły się
w kawiarni „Chwila, moment”.
Cz: W jaki sposób udawało się
utrzymać dyscyplinę w tak
różnorodnym zespole?
Piotrunio: Wystarczyło spojrzeć
na reżysera…
Mecenas: Reżyser-despota!
Elwira: I lęk przed dziećmi i przed
wstydem.
Wszyscy: Ale przede wszystkim
reżyser!
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Pytanie zadane przez czytelników
Czadka: Wizerunek cioci w sztuce
różni się od stanu faktycznego,
u nas w szkole ciocie są bardzo
miłe. Dlaczego ciocia miała
taki charakter w Waszym
przedstawieniu?
Ciocia: Ciocia była bardzo miła
dla dzieci, ale to byli rodzice…
po nocy, więc ciocia nie mogła
okazać miękkości, ciocia ma
swoje priorytety. Pokazała duszę
artystki tańcząc do opery.

Houston:
Houston Poza tym, tak naprawdę nikt nie wie czy to była
prawdziwa ciocia, czy duch
Czackiego…
Cz: Jak Waszą pracę oceniły
dzieci?

do

Wszyscy: Oczywiście!
Dziękujemy za wywiad! ☺
*Imiona użyte w tekście, są imionami poszczególnych bohaterów.

Mecenas: Pozytywnie. ☺
Kasia: przyszły
w poniedziałek.

Cz: I ostatnie pytanie,
czy zamierzacie coś wystawiać
w przyszłym roku?

szkoły

Anna

Jak bawili się maturzyści
11 stycznia odbyła się
studniówka klas trzecich.
Szwedzki stół, polonez, tańce,
zabawa – jakie wrażenia mają
nasi najstarsi Czackiewicze?
Przeczytajcie!
„Fantastycznie, pomysł
ze szwedzkim stołem okazał
się świetny moim zdaniem.
W ogóle atmosfera była
niesamowita, nie rozumiem
jak można było wyjść wcześniej.
Tort bardzo dobry, aż się
zdziwiłem... Lekki i owocowy
No i całkiem fajna muzyka
od p. Sierockiego, chociaż
szkoda że się czasem powtarzały
kawałki”
Paweł

świetnie i to głównie za sprawą
niesamowitej choreografii i pracy
Wiktorii Weimert. Podczas walca
wszystkie dziewczyny miały
na twarzach maski i długie białe
rękawiczki, więc to był taki
bardziej spektakl taneczny.
Po walcu był rock n' roll,
choreografia była przygotowywana przez Jakuba Załęskiego.
I wszystkie dziewczyny wyglądały
cudownie! Jeśli chodzi o kolory
k r e a c j i t o z d ec y d o w a n i e
dominował czarny, ale pojawiał
się też granat, biel, bordo
i szary.”
Ada

„Studniówka wyszła bardzo
fajnie. DJ-em był Marek Sierocki,
więc była super muzyka, bardzo
taneczna, wszystkim znana,
praktycznie leciał hit za hitem.
Jedzonko też smaczne - tortille
(szły najszybciej) pierogi,
makarony, etc. Walc wyszedł

„Było super! Najlepsza czacka
studniówka.”
Ola
Freya

„Podobała mi się, ale mogłoby
być więcej rock’n’roll ’a.”
Zosia

„Było świetnie!”
Weronika

„Tak w skrócie to było
fantastycznie. Super jedzenie,
miejsce, wszyscy pięknie ubrani.
Absolwenci, którzy byli mówili
ze lepiej niż rok temu była
zorganizowana.
Didżejem był sławny Marek
Sierocki (sławny pokoleniu naszym rodziców) wiec muzyka tez
była spoko.”
Weronika

„Ogólnie było ciekawie,
ale brakowało mi jakiegoś
incydentu, zwrotu akcji,
było mało dynamicznie…”
Karolina
„Wszyscy byli pięknie ubrani
i to była główna atrakcja.”
Zosia
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Z życia wzięte
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W kadrze
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Wyprawa w nieznane
Czas na odkrycie w sobie
duszy podróżnika. Można to
zrobić przy byle okazji. Nawet
pisząc pracę na olimpiadę
z geografii. Naprawdę! Wystarczy
odrobina determinacji
i spontaniczności, a mazowiecka
dżungla czeka już nad Bugiem.
I nie przesadzam mówiąc,
że Nadbużański Park
Krajobrazowy to dżungla. Może
nie znajdziecie tu zwisających
z drzew lian, ale zapierające
dech w piersiach widoki
na pewno. Poza tym tereny
północnego Mazowsza należą
do jednych z najmniej
zurbanizowanych przez człowie-

Bór świerkowy
w Rezerwacie Jegiel

ka. Najwyższa pora na zbłądzenie
w nadbużańskiej puszczy!
Najpiękniejszym darem
jaki może nam podarować
Puszcza Kamieniecka jest
bezpośredni kontakt z naturą.
Na terenie Parku pomiędzy
Kamieńczykiem a miejscowością
Sadowne znajdują się trzy
rezerwaty: Rezerwat Czaplowizna, Rezerwat Jegiel oraz
Rezerwat Wilcze Błota. Rezerwat
Czaplowizna jest to największy
rezerwat na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
o powierzchni 213,23 ha.
Jest to idealne miejsce do
obserwowania licznych gatunków
ptaków, reprezentowanej przez
45 gatunków m. in. sześć
gatunków sikor, pięć gatunków
dzięciołów, kruka, bociana
czarnego, jastrzębia oraz bodźca
czarnego. W rezerwacie należy
poruszać się po wyznaczonych
szlakach, w celu zapewnienia
spokoju zwierzynie. Zboczenie
z oznaczonej trasy i tak byłoby
trudne z powodu rozległych
i niebezpiecznych bagien
występujących na terenie
rezerwatu. Kolejny rezerwat to
„Jegiel”. Ma on na celu ochronę
boru rosnącego na torfowisku
oraz ochronę wiekowych drzew.
Średni wiek drzewostanu to
aż 120 lat, co należy uznać
za duży sukces biorąc pod uwagę
działania wojenne jakie miały
tu miejsce w czasie II wojny
światowej. Ostatni, najmłodszy
z trzech rezerwatów, jest
rezerwat Wilcze Błota. Ma ona
na celu ochronę występujących
tam torfowisk razem z borami
i olsami.

Kapliczka św. Jana Nepomucena
Lecz główną atrakcją
Nadbużańskiego Parku
Narodowego jest oczywiście
rzeka Bug. Potężna, licząca 772
km, ma ją ca s we źró d ła
na Wyżynie Podolskiej
na Ukrainie, rzeka właśnie
na północnym Mazowszu tworzy
niesamowity krajobraz rzeczny
urozmaicony licznymi zakolami
oraz starorzeczami. Stojąc nad
jej brzegiem można w wyobraźni
przenieść się do baśniowej krainy
prosto z „Opowieści z Narnii”.
Nad samą rzeką możemy
obserwować wyjątkowej urody
zjawiska erozyjnej działalności
rzeki. Możemy również
zaopatrzyć się w lornetkę
i podziwiać chronione gatunki
ptaków występujące tylko na tym
obszarze m.in. kulona, bądź
obserwować słynne „rycerskie”
turnieje batalionów.
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Nadbużański Park
Krajobrazowy ma również swoje
historyczne oblicze. Jednym
z takich miejsc jest pomnik
żołnierzy Harcerskiej Kompanii
Szturmowej
„Jerzyki”
w miejscowości Jerzyska. Jeśli
będziecie zmierzać w kierunku
pomnika nie kierujcie się
mapami, ponieważ pomnik nie
jest a nich oznaczony. Natomiast
znakomite oznaczenie strzałkami
znajduje się już na miejscu
w samych Jerzyskach. Sam
pomnik znajduje się poza wsią,
tam gdzie toczyły się walki
w czasie II wojny światowej.
Pomnik w Jerzyskach upamiętnia
żołnierzy Harcerskiej Kompanii
Szturmowej „Jerzyki” oraz
partyzantów Armii Krajowej,
którzy w dniach 14-16 sierpnia
1944r. toczyli w Puszczy
Kamienieckiej walkę z niemieckim okupantem. Polacy przegrali
w tej potyczce. Każdy żołnierz,
który nie zginął w walce został

pojmany i rozstrzelany w lesie
przez hitlerowców. Co roku
w rocznicę wydarzeń z sierpnia
1944r. przy pomniku odbywają
się apele poległych oraz polowe
Msze Św.
Kolejnym miejscem
historycznym, lecz bardziej
związanym z dziejami tego
miejsca jest kapliczka z figurą
św. Jana Nepomucena we wsi
Zalesie. Rzeźba została
wykonana w drugiej połowie XVIII
w. przez nieznanego rzeźbiarza.
Figura jest związana z tymi
okolicami poprzez legendę.
Zgodnie z legendą podczas
jednej z wielkich powodzi u stóp
wzgórza, na którym stoi kościół
w Sadownem, osiadła figurka
św. Jana w drewnianej kapliczce,
którą wzburzone wody Bugu
przyniosły nie wiadomo skąd.
Figurka z kapliczką nie stały
jednak długo przy kościele,
bowiem kolejna wielka powódź
przeniosła ją około 2,5 km

Krajobraz rzeki Bug

na zachód od Sadownego
i osadziła przy drodze do Rażen
w Zalesiu. Ludzie po powodzi
przenieśli kapliczkę z powrotem
pod kościół w Sadownem.
Jednak następna powódź znów
zabrała kapliczkę spod kościoła
i osadziła w miejscu w którym
stała poprzednio. Działo się tak
kilkakrotnie, aż ludzie dali
za wygraną. Żywioł zwyciężył,
wygrały wody Bugu. Od tych
c z a s ó w m i e j s c o w i c h cą c
powiedzieć o kimś, że wyjechał,
zerwał kontakty rodzinne
lub stosunki sąsiedzkie mówią,
"Odsunął się jak św. Jan
od Sadownego".
Puszcza Kamieniecka
czeka na odkrycie innych jej
tajemnic, więc może warto
w którąś sobotę wsiąść
z rowerem w pociąg do Łochowa
i wyruszyć na wycieczkę
w nieznane?
Co Gada
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Kolejny raz Lewandowski
Zimowe
okienko
transferowe, zanim jeszcze
się dobrze rozkręciło, przyniosło
prawdziwą bombę, choć
oczywiście długo oczekiwaną.
Robert Lewandowski. I wszystko
jasne. Saga transferowa, obecnie
najlepszego polskiego piłkarza
trwała bardzo, bardzo długo.
Można by myśleć, że od ubiegłej
zimy każdy ma po dziurki w nosie
tematu „RL9”. Ale jak widać,
to się nie sprawdza.
Przed transferem pisali
o nim wszyscy. Co nowe
spekulacje, dotyczące klubów,
jakich miałby to zasilić polski
napastnik, później medialna
wojna agentów piłkarza z jego
obecnym klubem. Przez to
wszystko przewijał się FC Bayern,
największy konkurent BVB
oraz jak już każdy wie, przyszły
pracodawca popularnego
Lewego. Przyszło lato i każdy był
świecie przekonany, że już wtedy
„D uma Ba wa rii” zatrudni
Lewandowskiego. Ale podstępny
ruch szefów Bayernu, jakim było
wykupienie Mario Gӧtze’go
sprawił, że stosunki gigantów
z Niemiec, które to spotkały się
w ostatnim finale LM, do tej pory
bardzo chłodne, całkowicie
zamarzły i stały się „zimną
wojną”. Biedny Robert,
a właściwie jego agenci,
próbowali coś wskórać, ale jak
wiemy bezskutecznie. Robert
Lewandowski przeczekał i to.
A pisano o nim dalej, tyle,
że temat potencjalnego nabywcy
zamieniono na „Roberta - niewolnika Dortmundu”. Wreszcie
nadeszła upragniona zima.
Długie wyczekiwanie na decyzje
napastnika skończyło się

4 stycznia 2014 roku.
Po przejściu badań Lewy
podpisał 5-cio letni kontrakt
opiewający na około 11 milionów
euro zarobków rocznie. Każdy
by pomyślał: - Kiedy wszystko
już wyjaśnione, historie dla prasy
się skończą, i temat „Robert
Lewandowski” wreszcie ucichnie.
- Lecz z dumą mogę powiedzieć:
- Nie! Nie skończy się, a będzie
trwał dalej, do samego jego
przejścia do „Gwiazdy Południa”.
I później też. - Ten temat, jakim
jest polski napastnik, będzie
trwał tak długo, jak bardzo
będzie opłacalny i będzie
elektryzował kibiców. Można by
pomyśleć, że przecież Bayern,
obecnie najlepszy klub
na świecie, nie potrzebuje już
kolejnego klasowego napastnika,
że to pieniądze wyrzucone
w błoto, kolejny wysoki kontrakt
na liście płac. A Lewandowski?
Pewnie czeka go ławka,
a w Dortmundzie – miał
wszystko, co chciał. Z tego
wynika, że decyzja o transferze
jest niepotrzebna dla
monachijskiego klubu, jak
i dla Lewandowskiego.
Wystarczająco złe prognozy
dla zawodnika. A jeszcze ta
krytyka ze strony kibiców.
Niepotrzebna.
Mogę się założyć, że nie
tak będzie wyglądać wspólna
przyszłość „FC Hollywood”
i Lewego. Transfer jest świetny
dla Roberta. Galaktyczne zarobki,
jakich polski piłkarz nie widział
– około 31 tys. euro dziennie!
Będzie zarabiał tyle, że spokojnie
jedną dzienną dniówkę będzie
mógł przeznaczyć na zabieg
prostujący nogi swojego kolegi,

Kuby Wawrzyniaka. Jeszcze
ba rdziej po mó głby wted y
Reprezentacji… Trzeba też
za zna czyć, że czeka go
zdrowa rywalizacja z Mario
Mandžukiciem, a nie ławka
z góry, jak wieszczą mu
zatroskani „kibice”. Robert
Lewandowski przychodzi
do Bayernu, jako gwiazda.
Nie bez powodu do samego
końca bił się o niego Real,
oferując podobno 81 milinów
euro Borussi! A Bayern? Zyskuje
ogromną reklamę, nowych
kibiców i napastnika
kompletnego, jakim z pewnością
jest Lewandowski, a nie jest nim
Mario Mandžukić.
A więc Kibicu! Zastanów się czasami, co napiszesz, albo, co powiesz. Bo to nie jest
transfer z serii Mario Gӧtze.
A więc „judasz”, bądź „Koen”
nie są na miejscu nawet
z ust najbardziej zagorzałych
niemieckich fanów. Każdy o tym
wiedział, że wcześniej,
czy później Lewy i tak pójdzie
do Bayernu. I ja się cieszę,
jako kibic „Stern des Südens”.
A Lewandowskiemu należą się
podziękowania, że promuje
Polskę za granicą, zresztą tak
jak dwaj pozostali Polacy
z Dortmundu. A na pieniądze
też „nie poleciał”, bo wtedy
pobierałby pensję z głębokiej
kieszeni Florentino Péreza.
W całej tej sadze szkoda tylko
polskiej Ekstraklasy. Bo nie
zarobi na tym transferze Lech,
poziom polskiej ligi znów
się nie podniesie. Chociaż
co dwóch Paixão, to nie jeden,
więc nadzieją dla Śląska, że brat
będzie lepszy od brata,
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a nadzieją dla polskich kibiców,
że może następnym dobrym
krokiem Legii po pozbyciu się ITI
będzie wykupienie jej przez
Katarczyków. Nadzieja matką
głupich, ale bez wiary nie ma
sukcesów, a okienko zimowe się

jeszcze nie kończy. Niech coś nas
zaskoczy! Może ba rdziej,
niż zakontraktowanie brata Alexa
Songa (tak tego z Barcelony!)
przez II-ligową Concordię Elbląg.
A ty „zagorzały fanie” Borussi
Dortmund od trzech lat, żebyś

n i ed ł u g o n ie za m ie s zc z a ł
ogłoszenia w internecie z serii
„Sprzedam koszulkę BVB. lub zamienię na koszulkę Bayernu”.
//fasty

Przepyszny deser na zimowe dni
Gdy za oknem mróz
i plucha i na dworze zawierucha
przyda się jakaś rozgrzewająca
słodkość, która ukoi nasze
lodowate ręce.
Składniki:
- 6 łyżek stołowych miodu
- 100 gram orzechów włoskich
bez łupin
- 2 gęste jogurty (typu greckiego)
Przygotowanie:

Orzechy prażymy na suchej
patelni na wolnym ogniu
uważając, by zbytnio się nie
przypiekły. Miód podgrzewamy
w kąpieli wodnej (wstawiamy
do garnka z wodą kamienną
miskę z miodem podgrzewając
na wolnym ogniu). Gdy orzechy
będą już lekko przyprażone,
a miód będzie gorący, czas na
zaserwowanie naszego specjału.
Potrzebujemy czterech szklanych
pucharków. Na dno każdego

wsypujemy kilka orzechów
i polewamy je łyżeczką miodu,
następnie kładziemy na to trzy
duże łyżki jogurtu, a wierzch
znowu posypujemy orzechami
i polewamy miodem. Na co
czekać? Wsuwamy!

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

- Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
- Pobieranie zakończone.
- W jakich rytmach tańczy matematyczka?
- W logarytmach.

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

Rozmawiają znajomi: matematyk i polonista.
- Czytałem ostatnio sporo książek, wiesz? - chwali się matematyk.
- Powiedz, jaka występuje tam postać? Może zgadnę tytuł.
- Najczęściej iloczynowa.
- Co to jest różniczka?
- Wyniczek odejmowanka.
- Jak się żyje ludziom na Ukrainie?
- Kijowo.
- Czemu Księżyc dobrze się bawi?
- Bo ma fazę.
- Jak się nazywa król, który urodził się w sierpniu?
- Zygmunt August.
Zadanie na dziś: Kup miecz. Nazwij go śmiech. Zabijaj ludzi śmiechem.
- Puk, puk
- Kto tam?
- Fizyka
- Nie rozumiem…

Jesteśmy w sieci
czacki.vipserv.org/Czadek

Nasza gazeta ukazuje się dzięki współpracy z:

magdalesiak.pl

