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STRONA 2 

WSTĘPNIAK NA KONIEC 

R ok szkolny 2014/2015 kon czy się. Nadchodzi ostatnia impreza, druga 
scena Czackiego - CSS. Zbliz a się Dzien  Sportu, a wraz z nim finał                     
Mistrzostw Czackiego w piłce noz nej. Choc  trudno w to uwierzyc , ale   

czytacie ro wniez  ostatni numer Czadka w tym roku (mam nadzieję, z e            
szkolnym). Ze swej strony pragnę gorąco podziękowac  wszystkim, bez kto rych 
nie byłoby najfajniejszej gazetki szkolnej po tej stronie ulicy Polnej, a więc         
Radzie Rodzico w, paniom bibliotekarkom, redakcji, osobom piszącym gos cinnie, 
a w kon cu Czytelnikom. Wasze komentarze, uwagi, pytania to była największa 
motywacja. Liczę, z e przyszłą redakcję postaracie się motywowac  nieco bardziej. 
W tym numerze poznacie relację z przygody, jaką było tworzenie Czadka,        
przeczytacie o autyzmie, odkryjecie wiosło na CSS-ie, poznacie redaktora działu 
sportowego gazety „W ogo le”, dowiecie się co nieco o nail arcie oraz wraz                    
z naszym ekspertem odpowiecie na pytania o II Wojnę S wiatową. Jak zwykle    
gorąco polecam Wam aktualnego Czadka! 

 Tymoteusz Ogłaza, klasa II(,5) d 

Spis treści: 



 

 

E-Czadek, czyli koniec przygody 

STRONA 3 

RELACJA Z PRZYGODY 

w całej Polsce. Dodatkowo 
przeprowadzilis my serię wywiado w      
z kandydatami na konsulo w, 
zapewniając nalez yte poznanie 
wszystkich rywalizujących par. 
Zainteresowalis my się ro wniez  losem 
szkolnych ekrano w. To my 
przygotowywalis my prezentacje, 
puszczane następnie na dolnym 
monitorze (go rny był zepsuty i chyba 
nadal jest, choc  teraz towarzyszą mu 
koledzy). Wiem, z e ta akurat akcja nie 
do kon ca się udała. Ekrany działały 
przez jakis  czas, ale w kon cu znowu 
zgasły. No co z . Przynajmniej było 
trochę zabawy i nie wisiały 
nieuz ywane przez ponad rok. 

J ak to się wszystko zaczęło? Na 
początku był Chaos, a potem jakos  
poszło. W zeszłym roku pisałem do 

Czadka teksty historyczne, a w tym 
miałem poprowadzic  całą gazetkę. Nie 
miałem pojęcia nawet, w jakim 
programie składa się podobny materiał! 
Do tego nalez ało zebrac  redakcję, 
przeprowadzic  jakąs  akcję informacyjną 
w stylu: „Hej! Czadek działa! Nie upadł! 
Czekamy na Ciebie!” Wrzesien  upłynął 
więc na przygotowaniach do 
pierwszego numeru, kto ry ukazał się                      
w paz dzierniku. Ach, co to były za 
emocje! Pierwsze otrzymane teksty na 
maila, pierwsze składanie gazetki, 
pierwsze wejs cie VIP do biblioteki. 
S miało mogę powiedziec , z e sprzedaz  
numeru paz dziernikowego to był 
sukces. Nie rozeszło się tylko parę 
egzemplarzy. Dodatkowo zgłosiło się 
kila nowych oso b chętnych do pomocy. 
Przede wszystkim zostałem zbesztany 
za zmysł estetyczny, czego wynikiem 
było zdjęcie ze mnie obowiązku 
składania gazetki. Z dobrym skutkiem. 
Dzięki temu numer listopadowy 
wyglądał juz  zupełnie inaczej, bardziej 
profesjonalnie.  
 
 Miesiąc między pierwszym             
a drugim wydaniem był bardzo owocny. 
Czadek jako trzecia gazetka                      
w Warszawie nawiązał wspo łpracę               
z „W ogo le”. Od tego momentu artykuły 
naszych redaktoro w ukazywały się na 
portalu wogole.net i były dostępne                



 

 

STRONA 4 

RELACJA Z PRZYGODY 

 Numer listopadowy był odpowie-
dzią na wszystkie Wasze uwagi. Posta-
ralis my się więcej pisac  o sprawach 
szkolnych, choc  musicie wziąc  pod uwa-
gę, z e nie jestes my olbrzymią redakcją. 
Towarzyszylis my pierwszej edycji       
Trybunału Płytowego. Obok przepisu 
na czekoladowe brownie pojawił się 
przepis na nitrocelulozę. Tym razem 
ro wniez  nie rozeszło się tylko kilka      
egzemplarzy. Pomimo sceptycznych 
głoso w ciągle bylis my w grze, a Czackie-
wicze dowiedli, z e chcą miec  własną    
gazetkę szkolną. 
 
 Wspo lnie zdecydowalis my, z e nie 
będziemy napinac  się na wydanie 
Czadka w grudniu. Sami chcielis my się 
wkręcic  w atmosferę Festiwalu, a poza 
tym ten miesiąc zawsze nalez ał do      
Gazety Festiwalowej. Relacjonowalis my 
natomiast kolejne 
dni Festiwalu na 
FB. Zorganizowali-
s my własny kon-
kurs na najlepszą 
kawiarenkę, kto ry 
wygrała kawiaren-
ka drugiego mat-
fizu oraz konkurs 
na najlepszą choin-
kę, kto ry ro wniez  
wygrała ta sama 
klasa (niebywały zbieg okolicznos ci). 

 Do Czadka wro cilis my dopiero po 
feriach. Zgranej i zawsze punktualnej    
redakcji nie starczyło jednak czasu, by 
wydac  trzeci numer w lutym, ukazał się 
on więc dopiero w marcu. Była w nim 
okazja do podziękowania Wam za                 
I semestr. Opublikowalis my tabelę             
wyniko w Mistrzostw Czackiego w piłce 
noz nej. Przez błąd redakcyjny wydruko-
wały się niestety dwie puste strony, ale 
moglis cie je wykorzystac  do gry w ko łko 
i krzyz yk. Wydanie marcowe nie roze-
szło się w zadowalającym stopniu. Wciąz  
jestem włas cicielem prawie 20 egzem-
plarzy! W związku z tym odpus cilis my 
sobie kwiecien , i tak zajęty przez               
przerwę wielkanocną. W tym miejscu 
przyznam ro wniez , z e wybo r motywu 
dla tegorocznej KAWY oraz pomysł              
wydania gazety kawowej (skądinąd              
bardzo fajnej) przypisuję po częs ci               
silnemu propagowaniu w tym roku 
Czadka. 
 
 Kryzys finansowy dopadł ro wniez  
nas, w związku z czym postanowilis my 
połączyc  dwa ostatnie miesiące szkoły      
i wydac  ostatni numer w czerwcu.             
Włas ciwie to powinien on się nazywac             
E-Czadek, poniewaz  rozprowadzamy go 
gło wnie w internecie. Jes li, drogi Czytel-
niku, masz szczęs cie i trafiłes  na wydanie 
papierowe, proszę podziel się z innym 
Czackiewiczem :) Tymczasem z egnam 
się z Wami na łamach ostatniego Czadka 
pod moim kierownictwem. 

tokto/RedNacz 
(wykorzystam, póki jeszcze mogę) 



 

 

Autyzm: pytania i odpowiedzi 

STRONA 5 

CZACKI SECOND STAGE 

1. To prawda, z e osoby z autyzmem nie lubią z o łtego? 
 
 Nie, nie jest to prawda. Osoby z autyzmem, podobnie jak wszyscy ludzie,     
mogą mieć swoje ulubione kolory i przeciwnie - takie, które im się nie podobają.   
Natomiast fascynujące lub trudne w odbiorze mogą być powierzchnie, które           
połyskują lub mają jakąś specyficzną fakturę. 
 
2. Ile autyzm ma wspo lnego z dziedziczeniem? W sensie, jes li w rodzinie jest    
jedno dziecko z autyzmem, to czy jego przyszłe rodzen stwo albo dzieci mogą 
miec  autyzm? 
 
  Słyszeliśmy o takich przypadkach. Według danych dostarczanych przez 
ośrodki zajmujące się pomocą osobom ze spektrum zdarzają się rodziny, gdzie jest 
więcej niż jedna osoba z autyzmem. Niestety do tej pory nie jest wiadomo, co          
powoduje autyzm ani jaki jest ewentualny mechanizm dziedziczenia. Cały czas    
prowadzone są badania w tej kwestii. 
 
3. Czy to prawda, z e osoby z zespołem Aspergera nie odro z niają dobra od zła, bo 
to są dla nich zupełnie abstrakcyjne pojęcia? 
 
 Osoby z autyzmem rozróżniają dobro od zła. Dość szybko zapamiętujemy 
różne zasady, jeśli są one jasno i konkretnie przedstawione. Problem stanowi nieste-
ty stosowanie tych zasad w życiu. Nie dlatego, że nie chcemy, ale dlatego, że czasem, 
gdy sytuacja jest nowa, zaskakująca, nie potrafimy odpowiednio się zachować (choć 
potrafimy przytoczyć tę zasadę w czasie zajęć w spokojnej sytuacji). 
 
4. Jaki jest procent ludzi autystycznych, u kto rych przejawiają się genialne zdol-
nos ci? 
 
 Mówi się, że ok 10% wszystkich osób ze spektrum autyzmu prezentuje jakieś 
wyjątkowe umiejętności. Najczęściej dotyczy to umiejętności matematycznych lub 
związanych z rysowaniem. 
 
Odpowiedzi przygotowała  
Aleksandra Sztajerwald 



 

 

Co robi wiosło na CSS-ie? 

STRONA 6 

CZACKI SECOND STAGE 

Jak to zwykle w Czackim bywa, 
kaz da fajna inicjatywa spotyka się         
z ogromnym zainteresowaniem                
i wsparciem nie tylko ucznio w, ale tez  

nauczycieli. Nasi profesorowie nie 
zawiedli ro wniez  tym razem. 

Nie licząc juz  wymienionych 
skarbo w, licytowac  moz na 

będzie m.in. figurkę z Kuby - 
pamiątkę pani Alvarado. 
 
 Na wszelkiego rodzaju aukcjach 

charytatywnych podarunki od znanych 
osobistos ci stały się juz  obowiązkową 
normą. My naturalnie utrzymamy 
poziom! Podpisane ksiąz ki 
otrzymalis my od absolwento w 
Czackiego - Agnieszki Drotkiewicz            
i Krzysztofa Jana Drozdowskiego,           
a takz e wielu innych znanych pisarzy, 
m.in. Beaty Pawlikowskiej, Magdaleny 
Parys czy Rafała Kosika. Dla tych, 
kto rzy  ponad słowo pisane preferują 
dobrą muzykę, mamy po ki co koszulkę 

koncertową KULT-u, plakat 
Luxtorpedy i płytę                     
Marceliny, naturalnie wszystko                                 
z autografami. 
 
 Nie zabraknie takz e 
rękodzieła. Z pomocą CSS-owi 
przyszedł kawowy hand-made, 
kto ry tym razem nie ograniczył 
swych moz liwos ci jedynie do 
malowania toreb: dziewczyny 
dzielnie szyją, lepią, malują 
i lakierują.  Dzięki nim na aukcji 
pojawią się unikalne CSS-owe 

Jak powszechnie wiadomo      
w naszej twórczej placówce 
nie było roku, w którym         
nie zorganizowano                 
by czegoś zupełnie 
nowego i zaskakującego. 
Aby utrzymać ten           
dobry zwyczaj, organizacja    
CSS-a przygotowuje wyjątkową, 
pierwszą i bardzo, bardzo czacką 
licytację charytatywną. 

 
Jez eli chciałbys  zaliczac  ,,Odę   

do młodos ci” z medalionem pani 
Z abin skiej na szyi, zasypiac , patrząc 
na powieszone nad ło z kiem           
wiosło pana Sambierskiego,              
jestes  zagorzałym czytelnikiem             
polskiej literatury wspo łczesnej, 
kolekcjonujesz pluszowe misie niczym 
pani Zięba lub po prostu chcesz 
pomo c i s wietnie się przy tym bawic  - 
zapraszamy koniecznie! 

 



 

 

STRONA 7 

CZACKI SECOND STAGE 

torby (takz e fluorescencyjne!), kilka 
specjalnie na tę okazję 
zaprojektowanych zeszyto w, dzieła           
z drewna, masy solnej, szkła, a takz e 
największa atrakcja, czyli kilka 
pluszowych misio w, ubranych             
w is cie koncertowe motywy! 

Akcja odbędzie się podczas   
CSS-a, a dokładne namiary podamy 
Wam juz  niedługo na stronie 
wydarzenia, z kto rej dowiecie się 
więcej na temat aukcji i tego, co na 
niej wystawimy. Zapraszamy 
serdecznie i do zobaczenia  na 
koncercie! 

Michalina Akonom 

CSS już 19 i 20 czerwca! 
Zagrają: 
 
Ania Grochowska 
bezgwiezdnie. 
Cho r Szkolny XXVII LO im. T. Czackiego 
Cuerdas 
De Strojfisz 
Drop the Liver 
Eiffel Towels 
Fluxkid 
Heckler 
IN’TACT 
Into the Sun 
Marysia Dudek 
Minuta Ciszy 
Misjonarze Rymu 
Mith 
Olga Zaręba 
p. Piotr Sambierski 
Paweł Izdebski 
Revival 
Roam Road 
Sara Matyjasek 
Seasonal Drama 
SEO 
Sirena 
String Quartet & Percussion 
SVRD 
Swoop Solly 
The Blue Magician 
Tosia Pawlak & Nathalia Wo jcik 
Totem Brygada 
Tulipanowe Pole 
VicTime 



 

 

W biegu piszę i wysyłam 

STRONA 8 

SPORT 

 Definicja sportu upada. Jeśli myślicie, że 
wpływ „petrodolarów” bądź polityki niszczy pojęcie 
rywalizacji, to posłuchajcie tego. W technikum         
w Kędzierzynie Koźlu powstanie klasa e-sportowa. 
Tak, wiem, że „e-sport” jest znany już od jakiegoś 
czasu wśród pewnych kręgów, ale nie zmierzam do 
jego popularności. Jeśli mieliście okazję rok temu        
w Sochi lub na innych wcześniejszych igrzyskach     
zimowych zobaczyć curling, czyli tarcie lodu kijem 
od szczotki, i zastanawialiście się, jakim cudem jest 
to uważane za sport (a do tej pory kwestionuje się, 
czy na przykład szachy zasługują na miano dyscypli-
ny sportowej), to teraz ci zarówno bardziej konser-
watywni, jak i normalni mogą się złapać za głowę. 
 
 Pamiętacie na pewno czasy, kiedy na wuefie wybierało się składy, no i jako ostat-
ni zwykle wybierany (przesadziłem, słowo „przydzielany” pasuje bardziej) był 
„typowy gruby” albo jakis  „jajogłowy”, kto ry sprawiał wraz enie, jakby miał się przezię-
bic  od otworzenia lodo wki. Tyle z e gruby chociaz  przydawał się na bramce, a zgarbio-
ny kujonek raczej nie. Moz e włas nie tak powstał ten „e-sport”? Jakis  osobnik tego typu 
chciał się zems cic  na wys miewających go „Sebach” i przesiadywanie przed kompute-
rem nazwał dyscypliną sportową? Dobrze, teraz bardziej serio. Mimo z e sport istniał  
w moim z yciu prawie od „kołyski”, to oczywis cie ze względu na specyfikę mojego            
pokolenia nie uniknąłem przesiadywania czasami zbędnych godzin przed kompute-
rem. Sytuację miałem o tyle gorszą, z e zamiast samego Pegasusa bądz  najstarszego 
„peceta” pojawił się ro wniez  Internet, wraz z tymi po z niejszymi, ro z nymi grami siecio-
wymi, w kto re grali na szczęs cie tylko niekto rzy moi ro wies nicy, nie ja. No dobra, nie 
chcę tu odbiegac  od tematu. Zmierzam do tego, z e nawet przez sekundę, nawet grając 
w Fifę lub inną grę sportową, nie czułem się jak sportowiec (choc by jako „trampkarz”). 
Gdybym powiedział kolegom w podstawo wce, z kto rymi całe popołudnia, do „az  się 
s ciemni” (nie było jeszcze „Orliko w”), spędzało się na boisku, z e zacząłem uprawiac  
nowy sport, to zaciekawiliby się, co jest fajnego w siatko wce, koszyko wce czy nawet    
w ping-pongu (kto ry zawsze był jakims  rodzajem kary na wuefie). Jakbym natomiast 
rzekł, z e przesiadywanie przed komputerem po szkole jest rodzajem 
„wspo łzawodnictwa”, to uznany byłbym za jakiegos  dziwaka. Na szczęs cie w chwilach 
ucieczki do s wiata wirtualnego miałem zwykle okazję słyszec : „Poszedłbys  na boisko 
pokopac  piłkę z kolegami, zamiast sobie oczy psuc ”. 

Znajdź mnie na FB: Dominik Owczarek  
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CIEKAWOSTKI 

Sztuka na wyciągnięcie ręki 

-Co lubisz robić?  
-Lubię malować paznokcie! 

Z dos wiadczenia mogę powie-

dziec , z e po usłyszeniu takiej                              

odpowiedzi ludzie zakładają, iz  jestes  

„tępym plastikiem” albo osobą bez                   

z adnych zainteresowan .  A szkoda.               

Dekoracja dłoni i paznokci sięga                     

przeciez  czaso w staroz ytnych -                          

w Babilonii czy Egipcie uz ywano kohlu 

oraz henny, by za pomocą wzoro w                         

i koloro w zaznaczyc  swo j status                  

społeczny. Przez wieki zadbane ręce   

były jednym z wyznaczniko w zamoz no-

s ci i wysokiej pozycji. Do upiększania 

dłoni wykorzystywano wiele substancji, 

na przykład wosku pszczelego, białek 

jaj, naturalnych barwniko w i olejko w - 

caryca Katarzyna chociaz by barwiła 

swoje paznokcie na ro z owo wyciągami 

z ro z y. W dzisiejszych czasach nie                

trzeba wywodzic  się ze szlachty, by 

miec  piękne dłonie. Teraz dostępne są 

setki produkto w, lakiero w, glittero w,     

base coato w, top coato w, odz ywek                     

i kremo w. Istnieją tez  sposoby przedłu-

z ania paznokci za pomocą z elowych lub 

akrylowych tipso w, specjalnego wło kna 

szklanego albo nakładania jedwabiu. 

Kaz dy znajdzie cos  dla siebie. 

Rozwinął się ro wniez  nowy trend 

w zdobieniu paznokci - nail art. Choc              

niekto rzy uwaz ają, z e to okres lenie                   

dotyczy wszystkich sposobo w                     

upiększania paznokci, zazwyczaj uz ywa 

się go w odniesieniu do zdobienia                

płytek za pomocą wzoro w                             

i obrazko w namalowanych farbą lub     

lakierem. Zwykle wykorzystuje się do 

tego farby akrylowe i ro z ne rodzaje    

pędzelko w. Aby takie zdobienia nie             

ulegały zniszczeniu, utrwala się je    

przezroczystymi lakierami. Inspiracje 

do wzoro w moz na czerpac  dosłownie 

ze wszystkiego: natury, ubran , ksiąz ek, 

filmo w, obrazo w. Swoje dzieła                        

nailartys ci mogą fotografowac  i umiesz-

czac  na Instagramie czy blogu. Dzięki 

temu istnieje moz liwos c  odnalezienia                 

innych oso b, zajmujących się tym                 

hobby, wymiany informacji, a nawet 

tworzenia wspo lnych wzoro w tzw. 

„twin nails”. Całkiem popularne ws ro d 

ludzi zajmujących się nail artem jest 

ro wniez  tworzenie tematycznych                 

kolaz y, takich jak „Autism awareness 

day collaboration” lub „Sparkles for          

Ayla”. 

Pomalowane paznokcie mogą byc  

czyms  więcej niz  utrudnieniem. Najlep-

szym podsumowaniem będą chyba sło-

wa Tammy Taylor, słynnej nailartystki: 

„nails are a way to  speak your style     

without saying a word”. 

Nina 



 

 

Parę pytań o II Wojnę Światową 

STRONA 10 

HISTORIA 

Kiedy wybuchła II Wojna Światowa? 
 
 Kaz dy odpowie: „1 wrzes nia 1939”. Gdybys my się jednak cofnęli trochę                           
w przeszłos c , odpowiedz  nie byłaby taka oczywista. Dla Polako w, bez wątpienia,                      
1 wrzes nia to data wybuchu wojny. Dla Niemco w takz e, ale nie do kon ca. Częs c                     
Niemco w 1-ego wrzes nia uwaz a za rozpoczęcie wojny niemiecko-polskiej. Dopiero 
wypowiedzenie Niemcom wojny  3-ego wrzes nia przez Anglię i Francję nadało 
„s wiatowy” charakter tej wojnie. W Rosji sytuacja wygląda podobnie. W '39 oraz '40 
roku, jak twierdziła radziecka propaganda, Rosja  „wyzwalała” rosyjskojęzyczną lud-
nos c  spod  jarzma kapitalisto w. Dopiero atak III Rzeszy 22 czerwca 1941 wplątał ją                      
w konflikt na kontynencie. Tak samo Stany Zjednoczone - dla nich wojna zaczęła się                
7 grudnia 1941 roku atakiem japon skich wojsk na „Pearl Harbor”. 
 Wojna dla poszczego lnych pan stw nie rozpoczęła się tego samego dnia. Kaz dy 

kraj inaczej podchodzi do wybuchu tego konfliktu. Data „1 wrzes nia 1939” jest de facto 

datą symboliczną. 

Czy III Rzesza mogła wygrać wojnę? 
 
 Wielu historyko w zadaje sobie pytanie: czy Hitler, wojując z całym s wiatem, miał 
szansę odnies c  zwycięstwo? Moim zdaniem tak. Do 1940 roku wszystko szło po mys li 
nazisto w. Zajmowali po kolei Czechosłowację, Polskę, Francję. Hitler zdawał sobie 
sprawę, z e Stalin szykuje się do ataku na niego, wykorzystując  klęskę Niemiec                           
w bitwie o Anglię - tym samym Niemcy byliby zmuszeni do walki na dwa fronty.                      
Dlatego zdecydował się na szybki atak na ZSRR, zmiaz dz enie go i skoncentrowanie się 
jedynie na walce z Anglią. 
 Pierwotnie atak na Rosję miał się odbyc  15 maja 1941 roku.  Jednak wojna                        
z Rosją rozpoczęła się dopiero 22 czerwca 1941 roku. Na niekorzys c  Hitlera w marcu 
w Jugosławii doszło do zamachu stanu - obalono proniemiecki rząd księcia Pawła                    
i zwro cono się politycznie ku Wielkiej Brytanii. Tym samym Niemcy mieli nieosłoniętą 
flankę, przez kto rą mogli przejs c  Brytyjczycy, w czasie kiedy siły niemieckie                           
walczyłyby głęboko w Rosji. Dlatego Hitler był zmuszony do ataku na Jugosławię                  
kosztem opo z nienia inwazji na ZSRR. Uwaz am, z e to włas nie zgubiło III Rzeszę. Gdyby 
nie doszło do zamachu stanu i gdyby Niemcy zaatakowały Rosję 15 maja 1941 roku 
wojna mogłaby przybrac  inny obro t. Według mnie Niemcy juz  na jesieni byliby pod 
Moskwą i Rosjanie nie byliby w stanie zorganizowac  obrony miasta, wskutek czego 
Stalin byłby po z niej zmuszony do podpisania pokoju z Hitlerem, a wtedy Wielka                 
Brytania mogłaby się nie oprzec  Niemcom. Dodatkowo Jugosławia wiązała znaczne    
siły Wehrmachtu i SS, około 400 tys . ludzi, kto rzy zamiast walczyc  z partyzantami,   
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mogliby byc  uz yci do walki z Armią Czerwoną. 
 Zamach na rządy księcia Pawła                             

w Jugosławii miał prawdopodobnie najwięk-

szy wpływ na przebieg wojny, poniewaz                 

gdyby tego zamachu nie przeprowadzono,      

Hitler mo gł faktycznie wygrac  II Wojnę                

S wiatową.  

Armia Wyzwolicieli? 
 
 Armia Czerwona w powszechnej                 

s wiadomos ci kojarzy się z gwałtami dokony-

wanymi masowo na ludnos ci cywilnej 

(przede wszystkim na terenach Niemiec).                 

W Polsce jest znienawidzona za utrwalenie 

komunistycznego systemu totalitarnego.          

Niewielu ludzi dostrzega to, z e to włas nie  Armia Czerwona wyparła nazisto w z okupo-

wanej Polski. Nie, niestety, AK-owcy czy Z ołnierze Wyklęci. Gdyby nie zwycięstwo               

Rosji, Polski naro d przestałby istniec . Nazis ci mieli w planach eksterminację polskiej 

nacji i sprowadzenie jej do roli ludu roboczego, niewykształconego, wykonującego             

posłusznie rozkazy swojego „Pana”.  Plany te powstrzymała włas nie Armia Czerwona. 

Nie ma co ukrywac , z e powojenna okupacja radziecka była o wiele mniej zbrodnicza 

niz  okupacja niemiecka. W PRL ludzie, kto rzy nie sprzeciwiali się władzy, z yli spokoj-

nie. W czasie wojny za najmniejsze przewinienie była kara s mierci.  Moim zdaniem              

Armii Czerwonej nie moz na otaczac  czcią i chwałą, gdyz  tez  ma wiele zbrodni na                 

sumieniu, ale nalez y im się pamięc , poniewaz  dzięki niej nazizm został pokonany,                    

a nasz naro d nie podzielił losu Z ydo w. 

Kiedy zakończyła się II Wojna Światowa? 
 
 II Wojna S wiatowa, wbrew powszechnej wiedzy Polako w, nie skon czyła się 8/9 

maja 1945 roku. Jest to data zakon czenia działan  wojennych w Europie. II Wojna               

S wiatowa skon czyła się… 2 wrzes nia 1945 roku wraz z kapitulacją Cesarstwa Japonii. 

Anonymus 
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Poprzednie i aktualne wydania: 
czacki.vipserv.org/Czadek 
Nasz mail: 
czadek.redakcja@gmail.com 

To już ostatni numer Czadka w tym roku szkolnym. We wrześniu 
rozpocznie się organizacja nowej redakcji. Jeśli już teraz wiesz, 

że chciałbyś się zaangażować w tworzenie naszej gazetki, 
skontaktuj się z naczelnym: Tymoteusz Ogłaza, klasa II d 
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