


Str.2 ŚWIAT  WG ZOŚKI

Zuzanna Kuich, czyli organizatorka,
aktorka i pomocniczka przy oprawie

technicznej 

Cześć Zuziu, czy mogłabym Tobie zadać kilka pytań na
temat minionego  już Tygodnia  Teatralnego  w Naszej
Szkole?
- Cześć, oczywiście, usiądź, to porozmawiamy. 

Wiem, że bywasz mocno zaangażowana w życie szkoły
oraz  co  za  tym  idzie  -  w  przygotowanie  Tygodnia
Teatralnego. Czy mogłabyś opowiedzieć coś więcej na
temat  powierzonej  Ci  funkcji  na  tegorocznym
Tygodniu Teatralnym? 
-  Już  drugi  rok  z  rzędu prowadziłam Tydzień Teatralny
oraz  pomagałam  w  jego  organizacji.  Zapowiadałam
spektakle,  czuwałam,  czy  wszystko  idzie  zgodnie  
z  planem,  a  po  spektaklach  prowadziłam  dyskusję,  na
której  widzowie  mieli  możliwość  rozmowy  z  autorami
przedstawienia.  W  tym  roku  przypadło  mi  także
odpowiedzialne stanowisko – bycie członkinią jury, które
wybierało  najlepszy spektakl  oraz  przyznawało  nagrody
specjalne.  Wymagało to dużego skupienia na każdym ze
spektakli, aby później móc w sposób sprawiedliwy ocenić
wszystko  co  było  prezentowane  na  scenie  –  od  gry
aktorskiej,  przez  kostiumy  i  scenografie,  po  techniczną
stronę spektakli (muzyka, światło).

Czy  oprócz  spełniania  powierzonych  Ci  funkcji
znalazłaś  czas  oraz  chęci  na  udział  w  którymś  ze
spektakli? 
-  Tak,  jak  najbardziej.  Brałam  udział  w  spektaklu
tanecznym  przygotowanym  przez  Panią  Monikę
Kaszewską  oraz  pomagałam  w  spektaklu  "Śmiertelna
klątwa" zajmując się stroną techniczną. 

Jak długo przygotowywałaś się do owych spektakli? 
-  Nad spektaklem tanecznym zaczęliśmy pracować już  
w pierwszym semestrze. Do drugiego spektaklu wiem, że
aktorzy  przygotowywali  się  przez  bardzo  długi  okres,
natomiast  strona  techniczna  została  opracowana  
w zaledwie kilka spotkań. 

Czy podobał się Tobie spektakl, w którym brałaś udział
i przy którym pomagałaś od strony technicznej? I czy
jest coś, co gdybyś miała możliwość, zmieniłabyś?
-  Każdy  spektakl  z  pewnością  miał  w  sobie  coś
interesującego i był przygotowany na tyle, na ile było to
możliwe. Myślę, że nie dokonywałabym żadnych zmian,

 

jestem  bardzo  zadowolona  z  efektu  końcowego  obu
spektaklów. 

Który  ze  spektakli  przedstawionych  podczas
Tygodnia  Teatralnego  podobał  się  Tobie
najbardziej? 
-  Zostałam  bardzo  miło  zaskoczona  paroma
tegorocznymi  spektaklami,  aczkolwiek  największe
wrażenie wywarł na mnie spektakl w reżyserii Mileny
Kwiatkowskiej 
pt.  "Księżyc  i  Magnolie".  Bardzo  dobry  scenariusz,
cudowna  gra  aktorska,  doskonałe  przygotowanie.
Spektakl na naprawdę wysokim poziomie. 

Będąc  już  w  klasie  maturalnej  masz  za  sobą  
trzy Tygodnie Teatralne, a więc z pewnością umiesz
ocenić  tę  tradycję  naszej  szkoły.  Jeżeli  pozwolisz,
chciałabym  poznać  Twoją  opinię  na  temat  tego
wydarzenia. 
-  Tydzień  Teatralny  jest  wielkim  przeżyciem  przede
wszystkim  dla  klas  artystycznych.  Niesamowita
atmosfera  panuje  w  dniu  premiery  –  trochę  stresu,
podekscytowania.  Emocje  panują,  słyszymy  brawa  
i zapalają się światła, to coś zapadającego w pamięć  
i przynoszącego wielką satysfakcję z wykonanej pracy.
Myślę,  że  równie  przyjemny  czas  zaczyna  się  już
chwilę  przed  danym  tygodniem,  kiedy  spędza  się
godziny  na  sali  teatralnej  podczas  prób  dopinając
wszystko na ostatni guzik. Sam Tydzień teatralny jest
idealną  okazją  do  spotkań  z  absolwentami,  jednoczy
różne roczniki – myślę, że ma mnóstwo zalet! 

Czy za rok będziemy mieli okazję zobaczyć Cię na
naszym Tygodniu Teatralnym już jako widza, a nie
jako organizatorkę oraz aktorkę? 
- Zdecydowaie tak!

Myślę,  że  tą  pozytywną  informacją  możemy
zakończyć naszą rozmowę. Mam nadzieję, że Tobie
również  miło  było  wrócić  myślami  do  minionego
przedsięwzięcia  w  naszej  szkolę.  
Dziękuję za rozmową, cześć! 

- Było mi bardzo miło i również dziękuję, cześć! 

Wywiad  przeprowadziła  Aleksandra  Cherek  
z Zuzanną Kuich 
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„Zośkowy”  Hyde Park 

Do matury zostało około 11 dni, a do końca roku trzecich klas 
5  dni,  myślę,  że  wszystkich  tak  samo  jak  i  mnie  te  liczby
napawają  zarówno  strachem,  jak  i  ekscytacją.  Bliskie
zakończenie  szkoły  sprawia,  że  przywołuję  wspomnienie
minionych trzech lat w liceum i zastanawiam się, co po nim ?
Zapewne  większość  trzecioklasistów  nie  ma  jeszcze
sprecyzowanych planów związanych z kierunkiem studiów,  na
jaki wybierają się po maturze, a jeśli niektórzy mają, to nieźli  
z nich szczęściarze. Jednak moim zdaniem nie ma nic złego w
nie dość sprecyzowanych planach na przyszłość, wydaje mi się,
że znacznie lepiej  jest  mieć kilka  kierunków studiów,  którymi
jest  się  zainteresowanym,  niż  jeden  i  nic  poza  nim.  Główną
zaletą  kilku  kierunków zamiast  jednego  jest  to,  że  nigdy  do
końca nie wiadomo, jak pójdzie nam matura i niestety zawsze
istnieje  szansa,  że  nie  uda  nam się  dostać  się  na  konkretną
uczelnię, zwłaszcza jeśli próg jest wysoki, a kandydatów masa. 
Z kilkoma niesprecyzowanymi kierunkami jest łatwiej, na któryś
na  100  procent  dostaniemy  się  i  jeśli  nasze  plany  nie  były
konkretne, nie będziemy rozczarowani i zawiedzeni. Trudno jest
też oczekiwać, że w wieku dziewiętnastu lat będziemy w pełni
zdecydowani,  co  chcemy  robić  w  przyszłości,  życie  potrafi
zaskakiwać i często nieprzewidziane sytuację mogą okazać się 

korzystniejsze  niż  te  przemyślane  
i wyczekane. 
Nie  ma  też  co  panikować  i  zbyt  mocno
denerwować  się  maturą,  bo  może  to
spowodować  więcej  szkód  niż  korzyści.
Uczyliśmy  się  do  tego  całe  trzy  lata  
w liceum i dodatkowe trzy w gimnazjum,
wydaje mi  się,  że to  wystarczająca  ilość
czasu,  żeby  zdać  z  dobrym  wynikiem.
Jednak  jeśli  powinie  się  komuś  noga  ze
stresu albo dlatego, że temat był złośliwy,
nie ma co się poddawać, bo zawsze można
poprawić i  spróbować jeszcze raz za rok
albo w  sierpniu.  Egzamin  „abc” nie  jest
wyznacznikiem  niczyjej  wiedzy,  ani
wartości,  a  rok  później  na  wymarzonych
studiach  w  skali  życia  nie  robi  żadnej
różnicy i myślę, że należy o tym pamiętać
i nie panikować. 
Na  zakończenie  chciałabym  wszystkim
życzyć  powodzenia  na  maturze  
i  niezapomnianych  najdłuższych  wakacji
w życiu. 

Magdalena Szemioth

Dzień Ziemi

Dzień  Ziemi  obchodzimy  22  kwietnia.
Święto ma za zadanie promować postawy
proekologiczne oraz uwrażliwiać ludzi na
przyrodę  i  uświadamiać  istotę  ochrony
środowiska.

Pomysł  obchodów  Dnia  Ziemi
należy  do  John'a  McConnell'a.  Pierwsze
takie  święto  zostało  ogłoszone  21  marca
1970  roku  w  San  Francisco.  26  lutego
1971  roku  wyznaczono  równonoc
wiosenną  jako  dzień,  w  którym  Narody
Zjednoczone  obchodzą  Dzień  Ziemi.
Później  w  2009  roku  ustalono,  że  
22  kwietnia  będzie  Międzynarodowym
Dniem Matki Ziemi.

Tego  dnia  na  całym  świecie  odbywają  się  konferencje,
manifestacje  i  festyny.  Wielu  mieszkańców  podejmuje
proekologiczne akcje, np. sprzątanie osiedla lub sadzenie roślin.
Najważniejsze tego dnia jest to, by zrobić coś dobrego dla Ziemi.

Każdego roku święto jest opatrzone specjalnym hasłem.
W zeszłym roku brzmiało ono „W kierunku natury”,  a  w tym
roku będzie to  „End of  Plastic  Pollution”,  co  oznacza walkę  
z  zanieczyszczeniem  plastikowymi  odpadami.  W  Warszawie
święto  będzie  obchodzone  na  Polach  Mokotowskich,  jednak
dokładną  datę  i  informacje  znajdziemy  na  stronie
kulturalna.warszawa.pl.

Sylwia Romanowska 
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Międzyszkolny Konkurs: 
Wolski spacer drogami do niepodległości.

„100 - lecie Odzyskania Niepodległości”

W  dniu  19  marca  obył  się  finał  Międzyszkolnego
Konkursu Historycznego: Wolski spacer  drogami do
niepodległości  –  „100  -  lecie  Odzyskania
Niepodległości”.
Uczestnicy konkursu przygotowali prace pisemne (do
250  słów)  oraz  zdjęcia  wybranych  przez  siebie
obiektów znajdujących się obecnie lub w przeszłości
na terenie dzielnicy Wola,  a dotyczących historii od
końca XVIII wieku do roku 1918.
Napłynęło  10  prac  wykonanych  przez  uczniów
wolskich  szkół,  za  które  wszystkim  uczestnikom
bardzo dziękujemy.
W  ostatnim  etapie  konkursu  przystąpiło  sześć
zespołów.
W  czasie  wszystkich  etapów  prace  konkursowe
oceniało Jury w składzie:
Michał Rybak,  kustosz w Dziale Edukacji  Muzeum
Niepodległości – przewodniczący
Barbara  Tichy,  przedstawiciel  Działu  Edukacji
Muzeum Narodowego 
Gabriela  Sierocińska – Dec,  przedstawiciel  Muzeum
Historii Polski
Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
Pierwsze  miejsce:  LXXXVI  LO  im.  Batalionu
„Zośka”
Drugie miejsce:  Zespół  Szkół  Stenotypii  i  Języków
Obcych

Specjalne  wyróżnienie:  XL  L.O.  im.  Stefana
Żeromskiego

Wyróżnienia:  XXIV  L.O.  im.  Cypriana  Kamila
Norwida
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Małgorzata Pachulska

SUKCES „ZOŚKI”!

Zespół  uczniów  naszego  liceum  
w  składzie:  Milena  Kwiatkowska  (2a),  Filip
Leszkowicz  (1b)  i  Borys  Tarnakowicz  (1b)
zdobył  pierwsze  miejsce  w  Międzyszkolnym
Konkursie  Historycznym:  Wolski  spacer
drogami  do  niepodległości.  „100  lecie
Odzyskania  Niepodległości”! Nasi  uczniowie
przygotowali  tekst,  zdjęcia  i  prezentację  na
temat: Kościół św. Karola Boromeusza i Kwatera
Powstańców  Styczniowych  na  warszawskich
Powązkach.

GRATULUJEMY

Z życia szkoły
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SPOTKANIE Z PANEM PROFESOREM
LESZKIEM ŻUKOWSKIM

W dniu  16  marca  2018 roku mieliśmy zaszczyt  gościć  pana
profesora Leszka Żukowskiego ps. „Antek”. Pan profesor jako
niespełna  piętnastoletni  strzelec  przeszedł  w  powstaniu
warszawskim szlak Wola – Stare Miasto. Po upadku powstania
został wywieziony do obozu  Konzentrationslager  Flossenbürg
na terytorium Niemiec. W 1945 roku przeszedł Marsz Śmierci
do  obozu  Dachau.  Pan  profesor  przedstawił  prezentację  na
temat warunków panujących w obozie. Jako więzień przybliżył
nam wyjątkowe okrucieństwo niemieckich strażników, a także

przemyślany system poniżania  więźniów.
Takie  podstawowe  czynności  jak  kąpiel,
odpoczynek  nocny,  czy  korzystanie
z  toalety  w  odniesieniu  do  warunków
Konzentrationslager  Flossenbürg  na
zawsze odcisną piętno w naszej pamięci.
Bardzo  dziękujemy,  panie  profesorze!
Prosimy o kolejne spotkania!

Małgorzata Pachulska

W poniedziałek, 26 marca, delegacja uczniów naszego 
liceum uczestniczyła w obchodach 75. rocznicy Akcji pod Arsenałem.

Małgorzata Pachulska
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WYKLĘCI – NIEZŁOMNI

Pierwszego marca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odbyło się 
wiele uroczystości, bieg pamięci, odsłonięto liczne wystawy. Mimo iż temat ten cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem społecznym, często nie wiemy, kim tak naprawdę byli ci Wyklęci, przez kogo i dlaczego 
byli wyklęci. Był to temat zapomniany i zakazany w czasach PRL, a i dzisiaj wzbudza kontrowersje.

Geneza  Polskiego  Podziemia  Niepodległościowego  po  
II wojnie światowej
Już  w  1944 roku,  gdy  oddziały  Armii  Czerwonej  zajmowały
kolejne terytoria Rzeczypospolitej, wielu dowódców oddziałów
Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych podjęło decyzję
o  kontynuowaniu  walki.  Zwłaszcza  dowódcy  jednostek  ze
wschodnich terenów Rzeczypospolitej (które to tereny były już
pod okupacją  radziecką  w latach  1939 -  1941)  wiedzieli,  jak
wielkie zagrożenie stanowi dla  Polski niesione na czerwonych
sztandarach Armii Radzieckiej ,,wyzwolenie”. Polscy żołnierze
nie chcieli  pogodzić  się  z  obcym panowaniem i  tym,  że bez
zgody  Polski  zostały  nam  odebrane  ziemie  i  niepodległość.
Pragnęli kontynuować walkę rozpoczętą 1 września 1939 r. Do
pierwszych walk oddziałów polskiej  partyzantki z  partyzantką
radziecką oraz oddziałami NKWD doszło już w trakcie wojny.
Po rozkazie ostatniego Komendanta Armii  Krajowej Leopolda
Okulickiego z dnia 17 stycznia 1945 r. o rozwiązaniu AK, wielu
żołnierzy zaprzestało dalszej walki i powróciło do w normalnego
życia. Wielu z nich dokonać musiało tragicznego wyboru. Mogli
się ujawnić, narażając siebie i rodzinę na represje lub nie złożyć
broni i  pozostać w lasach,  walcząc i  narażając się  na  śmierć.
Wielu z nich wiedząc, że nie może się ujawnić z powodu swojej
wcześniejszej  działalności,  pozostało w lasach i kontynuowało
walkę.  Liczebność  wszystkich  członków  Polskiego
Niepodległościowego podziemia w latach 1944 - 1956 wynosiła
120 - 180 tysięcy osób.

Działalność
Żołnierze  ci  zawiązali  wiele  organizacji,  takich  jak:  WiN
(Wolność  i  Niezawisłość),  Konspiracyjne  Wojsko Polskie  czy
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.  Polscy żołnierze nie mieli
szans w otwartej  konfrontacji z  Armią Czerwoną i oddziałami
NKWD. Dlatego właśnie polskie oddziały działały w ukryciu.
Przeprowadzano  liczne  akcje  dywersyjne,  ataki  na  pociągi
wywożące polski  dobytek  do  ZSRR,  likwidowano  posterunki
NKWD, UB, rozbijano więzienia, uwalniając innych działaczy
niepodległościowych, atakowano urzędy, niszcząc dokumentację
oraz likwidowano wielu wysoko postawionych funkcjonariuszy
sił  bezpieczeństwa.  Cały  czas  liczono  na  rozpoczęcie  nowej
wojny  w  Europie  między  ZSRR  a  aliantami.  Chciano
podtrzymać opór do czasu nowej wojny. Jednak nadzieje te nie
spełniły  się.  Do  wojny  nie  doszło.  Los  Polski  był  już
przesądzony.  Żołnierzom  pozostało  jedynie  samotne
kontynuowanie walki o wolność. W latach 1944 - 1956 stoczono
blisko tysiąc bitew i potyczek. Ważnym elementem działalności

była  także  akcja  propagandowa
wymierzona  w komunizm,  polegająca na
drukowaniu  i  rozprowadzaniu  wśród
polskiej ludności ulotek i prasy.
Do  najbardziej  spektakularnych  akcji
przeprowadzonych  podczas  powstania
antykomunistycznego zaliczyć można np.
akcję oddziału Narodowych Sił Zbrojnych
pod  dowództwem  Henryka  Flamego
ps.  ,,Bartek”,  który  3  maja  1946
w  miejscowości Wisła,  po  uprzednim
obstawieniu  wszystkich  posterunków UB
w  okolicy  i  sterroryzowaniu  ich  załóg,
przeprowadził  dwugodzinną  defiladę
w  pełni  umundurowanych i  uzbrojonych
żołnierzy NSZ przez środek miasta.

Amnestia,  represje,  odwilż  1956  
i tragiczny koniec
Nowa ludowa władza miała duży problem
z  zaprowadzeniem  w  Polsce  nowego
ustroju.  Mimo licznych obław, zasadzek  
i  prowokacji liczne polskie oddziały cały
czas  aktywnie  działały.  Komuniści
próbowali  także  doprowadzić  do
zlikwidowania  polskiego  ruchu  oporu
podstępami.  W  1947  roku  ogłoszono
amnestię  dla  wszystkich  działaczy
niepodległościowych  i  więźniów
politycznych.  Chciano  w  ten  sposób
doprowadzić  do  ujawnienia  się  polskich
żołnierzy.  Wymęczeni  wojną  żołnierze
zaczęli ujawniać się, jednak komuniści nie
dotrzymali  obietnic  amnestyjnych.
Dlatego też część dowódców zdecydowała
się  pozostać w  lesie.  Ci,  którzy ujawnili
się,  zostawali  aresztowani,  a  następnie
poddawano  ich  długiemu  i  brutalnemu
śledztwu.  Podczas  śledztwa  byli
torturowani  i  poniżani.  Rotmistrz  Witold
Pilecki  w  rozmowie  ze  swoją  żoną  na
kilka  dni  przed  wykonaniem  wyroku
śmierci  powiedział,  że  pobyt  
w niemieckim obozie zagłady (Auschwitz)
to  była  dla  niego  igraszka.  Więźniowie
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poddawani  byli  następnie sfingowanym
procesom  sądowym,  podczas  których
padały  fałszywe  oskarżenia  i  najczęściej
zapadał  wyrok  śmierci  lub  długoletniego
więzienia.  Innymi  sposobami  walki  
z  polską  partyzantką  było  szkolenie
szpiclów,  którzy  przenikali  struktury
polskich oddziałów i dążyli do ich rozbicia,
przekazując  ważne  informacje  do  urzędu
bezpieczeństwa.  Równie  częstym
sposobem  były  obietnice  tymczasowego
zawieszenia  broni  i  pozwolenia  polskim
żołnierzom na przedostanie się  na zachód
do  amerykańskich  stref  okupacyjnych  
w  Niemczech.  Żołnierze,  którzy
zdecydowali  się  na  to,  zostawali
załadowywani do ciężarówek i zamiast  na
zachód  jechali  na  rozstrzelanie.  Ostatnim
większym  oddziałem  zbrojnym,  który
prowadził  walkę  był  oddział  Wacława
Grabowskiego ps. ,,Puszczyk”. Oddział ten
otoczony  przez  grupę  operacyjną  KGB  
i  UB  został  rozbity  5  lipca  1953  roku.
Polscy  partyzanci  kontynuowali  samotną
walkę  w  pojedynkę  lub  w  niewielkich
grupach.  W  1956  roku  nastąpiła  tzw.
Odwilż.  Po  śmierci  Stalina  i  zjeździe
Komunistycznej  Partii  Związku
Radzieckiego zmalała siła terroru i represji.
Zrehabilitowano  wielu  więźniów
politycznych,  złagodzono wiele  wyroków.
Jednak  polscy  żołnierze  nadal  stanowili
wrogi  element  dla  ludowej  władzy.
Tropienie  i  likwidowanie  członków
polskiego  ruchu  oporu  było  dalej
prowadzone.  Ostatnim  Żołnierzem
Wyklętym, który zginął w walce był Józef
Franczak ps. ,,Lalek”. Został on zastrzelony
podczas  obławy  przeprowadzonej  
1  października  1963  roku  koło
miejscowości Majdan.

Kontrowersje
Częstym zarzutem jest  okradanie a  nawet
mordowanie  ludności  cywilnej.  Wojna
partyzancka  jest  specyficznym  rodzajem
wojny.  Polscy  żołnierze  pozbawieni  byli
możliwości  otrzymywania  stałego
zaopatrzenia.  Zdobywano  je  na  wiele
sposobów,  m.in.  kupowano  od  ludności
albo  rozbijano  konwoje  radzieckie  
z żywnością lub atakowano posterunki UB
i  MO.  Sytuacje,  w  których  rekwirowano

żywność od ludności cywilnej też miały miejsce, ale były one
rzadkie  i  ostateczne.  Zastrzelenie  kilkunastu  cywili  przez
podkomendnych Józefa Kurasia „Ognia” w okolicy Krościenka
jest faktycznie niechlubnym i haniebnym wydarzeniem. Jednak
rozkaz ten nie był wydany przez „Ognia”, a żołnierze w obawie
przed  tym,  że  cywile  zawiadomią  wojska  radzieckie,
samowolnie podjęli decyzję o likwidacji tych kilkunastu osób.
Na przełomie stycznia i lutego 1946 Romuald Rajs ps. „Bury”,
stojący  na  czele  oddziału  Pogotowia  Akcji  Specjalnej
Narodowego  Zjednoczenia  Wojskowego  dokonał  zbrodni  na
ludności pochodzenia  białoruskiego.  Zbrodnia  ta  jest  uznana
przez polskich historyków za  ludobójstwo. Jednak większość
oddziałów  chroniło  ludność  cywilną  i  nie  mordowało  jej.
Starano się, aby działalność leśnych oddziałów nie wpływała na
sytuację ludności cywilnej. 

Mity i niedopowiedzenia
Często  można  natknąć  się  na  określenie  ,,wojna  domowa”
odnośnie  sytuacji  politycznej  w  powojennej  Polsce.  Jednak
stwierdzenie to jest błędne. Faktycznie, w państwie rozgrywała
się  wojna  partyzancka,  ale była to wojna  pomiędzy polskimi
żołnierzami,  którzy  nie  złożyli  broni,  a  okupującymi  tereny
Polski  regularnymi  oddziałami  Armii  Czerwonej,  NKWD,  
a  później  także  KGB,  UB  i  MO.  Było  to  powstanie
antykomunistyczne.

Upamiętnienie
Żołnierze ci byli wyklęci przez nową, ludową, komunistyczną
władzę.  Skazani  byli  oni  nie  tylko  na  śmierć,  ale  także  na
zapomnienie. Ich ciała chowano w nieznanych miejscach, tak,
aby nikt  nie  mógł  dowiedzieć  się prawdy o nich.  Jednak po
przemianach  politycznych  po  1989  roku  sprawa  Wyklętych
powróciła.  Obecnie  na  terenie  całego  kraju  organizowane są
poszukiwania  szczątków  ofiar  komunistycznego  reżimu.
Szczątki  wielu  z  nich  udało  się  już  odnaleźć  (min.  podczas
trzech etapów prac na warszawskich Powązkach wojskowych,
w których pomagali wolontariusze z całego kraju i z zagranicy).
Jednak  prace  te  będą  trwały  jeszcze  bardzo  długo.  Do
najbardziej  znanych  należą:  Rotmistrz  Witold  Pilecki,  mjr
Hieronim  Dekutowski  ,,Zapora”,  mjr  Zygmunt  Szendzielarz
,,Łupaszka”,  Henryk  Flame  ,,Bartek”,  Danuta  Siedzikówna
,,Inka”  -  łączniczka  i  sanitariuszka  odziału  mjr.  Zygmunta
Szendzielarza  ,,Łupaczki”,  która  w  momencie  wykonania
wyroku  śmierci  nie  miała  jeszcze  ukończonych  18  lat.;
Władysław  Łukasik  ,,Młot”  Józef  Kuraś  ,,Ogień”,  Józef
Franczak ,,Lalek” oraz Mieczysław Dziemieszkiewicz ,,Rój”  
i Leon Taraszkiewicz ,,Jastrząb”. Dzisiaj stawiane są pomniki,
ulice  i  szkoły  nazywane  są  imionami  tych  żołnierzy,  jednak
najpiękniejszym upamiętnieniem jest  walka  o  prawdę o  tych
czasach  i  przywracanie  należytego  im  miejsca  w  polskiej
historii.

Jan Kosakowski
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Warto wiedzieć ...

Wyspy świata 

1 – Madagaskar    2 – Kuba     3 – Rugia

Madagaskar
Jest czwartą co do wielkości wyspą świata. Położona
u  południowo  –  wschodnich  wybrzeży  Afryki,  od
której oddziela ją Kanał Mozambicki. 
Na Madagaskarze dominują  wyżyny i  góry,  niziny
znajdują się w południowej 
i  zachodniej  części  wyspy.  Na  szczególną  uwagę
zasługuje fauna i flora Madagaskaru. Znajdziemy tu
wiele  gatunków endemicznych,  czyli  takich,  które
występują tylko z określonym miejscu na Ziemi. Jest
to spowodowane tym, że Madagaskar oddzielił się od
innych  kontynentów.  Wilgotny  klimat  wschodnich
wybrzeży umożliwia rozwój wielu gatunków roślin.
Rosną  tam  przeważnie  palmy.  Kolejną
charakterystyczną  rośliną  jest  pielgrzan
madagaskarski.  Roślina  ta  często  nazywana  jest
„drzewem podróżników” przez to,  że w jej liściach
często  gromadzi  się  woda  deszczowa.  Na
południowo-zachodnich  terenach  Madagaskaru
występują  sukulenty,  czyli  rośliny  zdolne  do
zatrzymywania wody, np. kaktusy, aloesy. 
Na  Madagaskarze  nie  zobaczymy  małp  ani
kotowatych.  Żyją  tam za  to lemury,  dzikie  świnie,
nietoperze, liczne gatunki gadów, w tym kameleony.
Zagrożonym gatunkiem jest fossa. Pozbawianie fossy
jej  naturalnych  siedlisk  sprawia,  że  jej  populacja
spada. 

Kuba
Wyspa leżąca na Morzu Karaibskim, w archipelagu
Wielkich  Antyli.  Od  Florydy  oddziela  ją  Cieśnina
Florydzka, od Haiti – Cieśnina Wiatrów, od Jamajki
–  Rów  Kajmański  oraz  od  Jukatanu  –  Cieśnina
Jukatańska. 
Na terenie wyspy przeważają niziny. We wschodniej
części  wyspy występują  góry  Sierra  Maestra.  Tam
znajduje się najwyższy szczyt Kuby – Pico Turquino.
Obszary  leśne  zajmują  zaledwie  1%  powierzchni
Kuby.  Przeważające formacje roślinne  to  sawanny,
na których rosną palmy 
i kaktusy. Na wybrzeżu rosną lasy namorzynowe. 
Fauna  Kuby  charakteryzuje  się  dużą  ilością
jadowitych gatunków, np. pająków, oraz gryzoni. 
Rzeczą często kojarzoną z Kubą są cygara. Mówi się,
że stamtąd pochodzą najlepsze, a to dzięki temu, że
na Kubie panują  dobre warunki do  uprawy tytoniu
oraz  produkuje  się  je  ręcznie,  według  wieloletniej
tradycji. Co ciekawe, na Kubie nie ma internetu. Jeśli
jednak któryś  z  turystów chce z  niego  skorzystać,
musi za taką usługę słono zapłacić, bowiem godzina
korzystania  z  internetu  kosztuje  2  euro.  Kolejną
ciekawostką  jest  to,  że  na  Kubie  panuje  system
reglamentacyjny, to znaczy mieszkańcy kupują towar
na kartki. 
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Rugia
Rugia  jest  największą  wyspą  Niemiec  oraz
powszechnie  uważa  się  ją  za  najpiękniejszą  na
pomorzu  Bałtyckim.  W jej  skład  wchodzą  liczne,
wcięte  w  ląd  zatoki,  półwyspy,  wysepki  oraz
niesamowite  klify,  które  znajdują  się  w  parku
narodowym na kredowym półwyspie Jasmund.
Większość  terenów  wyspy  zajmują  trzy  parki
narodowe  oraz  rezerwat  biosfery  Sudost-Rugen.
Dzięki  takiemu  podziałowi  tereny  są  niezwykle
ciekawe.  Występują  na  nich  liczne gatunki  roślin  
i  zwierząt.  Co  roku  tysiące  turystów  przybywa  

w  niniejsze  rejony  właśnie  ze  względu  na
niezwykłość i unikatowość.
Na wyspę możemy się dostać promem albo mostem,
a  na  niego  zdecydowanie należy  zwrócić  uwagę.  
W  2007  roku  został  oddany  most  o  nazwie
Rügenbrücke.  Ma  długość  aż  2830  metrów  
i wysokość 126 metrów. Jest jednym z najdłuższych
mostów w Europie Środkowej.

Sylwia Romanowska 

Pielgrzan Madagaskarski
Źródło fotografii: https://pl.wikipedia.org

Mieszkanka Kuby
Źródło fotografii: https://blog.esky.pl

Most Rügenbrücke
Źródło fotografii: https://pl.wikipedia.org

Fossa
Źródło fotografii: https://pl.wikipedia.org
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„Fałszywy książę”- Jennifer A. Nielsen

"Nie tak łatwo się określić jako konkretnego
człowieka, kiedy pracowało się bardzo ciężko, żeby

zostać kimś zupełnie innym."

Jak  uratować  królestwo  przed  wojną  domową  
i  jednocześnie  zostać  nieoficjalnym  przywódcą?
Sprowadzić na zamek zaginionego kilka lat wcześniej
księcia,  którym  będzie  można  bez  problemu
manipulować.
Na  taki  właśnie  pomysł  wpadł  Conner-  jeden  
z regentów na dworze króla  Eckbert'a, gdy pojawiły
się różne, nieprzyjemne informacje na temat rodziny
królewskiej. Kandydat na nowego księcia musi mieć
konkretne  cechy  wyglądu  i  charakteru,  oraz  być
biedną,  mieszkającą  w przytułku  sierotą,  bo  jest  to

najlepszy  materiał  na  marionetkę.  Odpowiednich
kandydatów  jest  czterech,  ale  który  z  nich
rzeczywiście nadaje się do roli księcia Jarona?

"Fałszywy książę" to ciekawa i wciągająca książka  
z  gatunku  powieści  młodzieżowej.  Jest  ona  pełna
intryg, kłamstw, niedomówień i tajemnic. Czyta się ją
bardzo szybko dzięki wartkiej  akcji  i  przejrzystemu
językowi.  Narracja  prowadzona  jest  w  pierwszej
osobie z punktu widzenia głównego bohatera- Sage'a,
który jednak nie zdradza nam od początku wszystkich
informacji  i  nie  mówi  o  wszystkich  swoich
działaniach  dzięki  czemu  czytelnik  bardzo  powoli
poznaje kolejne  urywki informacji  aż do  momentu,
gdy Sage postanawia wyjawić w końcu wszystkie lub
przynajmniej większość informacji. 
„Fałszywy  książę”  to  lekka  i  przyjemna  powieść,
którą  polecam  szczególnie  osobom  poszukującym
ciekawej, niezbyt angażującej lektury na majówkę. 

Ciekawostka: 
Cały pomysł na książkę pojawił się w głowie autorki
dzięki  muzyce  Eddiego Veddera  oraz jednej  z  jego
piosenek  "Guaranteed",  a  sam  Sage  narodził  się  
z wersu: "I knew all  the rules  but the rules  did not
know me" ("Znałem wszystkie reguły, ale reguły nie
znały mnie").

Paulina Piecuch
Źródło: mój autorski blog http://otwarte-wrota.blogspot.com

Humor z zeszytów

*
Autor opisuje swoich najbliższych przyjaciół, 
choć ich wcale nie miał i to jest bardzo dziwne.

*
Obecnie nie ma już przywiązania do ziemi i chłop 
do południa może być nawet robotnikiem.

*
Wojna wybuchła w nocy z 25 na 27 marca.

Uśmiechnij się, proszę! 




