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Bolesław Leśmian

„Wiosna”

Młode jeszcze gałęzie tężą się pokrótce
W zielonej, pniom dla znaku przy danej obwódce.
Kwiaty, kształt swój półsennie zgadując zawczasu,
Nikłym pąkiem wkraczają w nieznaną głąb lasu.
W dali – postrach na wróble przesadnie rękaty
Z zeszłorocznym rozpędem chyli się we światy.
Jakby chciał paść w ramiona pobliskiej cierpiałki,
Co naprzeciw cień w skrócie rzuca piasek miałki.
W obłoku – obłok drugi napuszyście płonie.
Wróbel łeb zaprzepaszcza w swych skrzydeł osłonie,
Jak gdyby nasłuchiwał, co mu dzwoni w sercu?
Świat, zda się, dziś nam nastał, a na polu szczercu,
Gdzie zieleń swym wyrojem śmigła rozłogi,
Bocian, pod prostym kątem załamując nogi
I dziób dzierżąc wzdłuż piersi dogodnie, jak cybuch,
Kroczy donikąd, w słońca zapatrzony wybuch,
Co skrzy się, że go okiem zgarnąć niepodobna,
We wszystkich rosach naraz i w każdej z osobna.
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Śladem…. Szkół Średnich
Dnia 4 marca klasy 3E i 3C pod
opieką p. Renaty Szczecińskiej i p. Ilony Tkaczyk pojechały na Targi Szkół Ponadgimnazjalnych do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pierwsze co rzucało się w oczy po wejściu do budynku to ogromny tłok i zamieszanie. Już myślałam, że w takim niesamowitym
tłoku nie dowiem się niczego ciekawego
o interesujących mnie szkołach. Jednak ku
memu zadowoleniu stało się inaczej. Charakterystyczną rzeczą były nietypowe stroje
przedstawicieli poszczególnych liceów. Dla
przykładu, reprezentantki LO im. Batorego
były ubrane w koszulki z logiem Supermana.
Było też bardzo dużo ludzi rozdających ulotki.
Zauważyłam, że mam ich trochę za dużo
dopiero wtedy, gdy ręka zaczęła mnie boleć.
Zastanawiałam się „Boże, jak ja wrócę z tym
wszystkim do domu?”, ale jednak dałam
radę. Plusem całego przedsięwzięcia była
z pewnością duża ilość szkół. Niestety nie
wszystkie warszawskie licea i technika miały
swoje stoisko. Byłam bardzo rozczarowana,
gdy okazało się, że nie ma wybranej przeze
mnie szkoły. Niezrażona brakiem przedstawicieli mojego wymarzonego liceum, poszłam
do kilku innych stoisk. W międzyczasie oczy-

wiście zbierałam kolejne ulotki. Po wysłuchaniu opinii na temat innych liceów zaczęłam
mieć wątpliwości, czy XXIV LO im. Cypriana
Norwida to moja wymarzona szkoła. W efekcie
końcowym do domu wróciłam z całą masą
ulotek i ogromnym mętlikiem w głowie. Jednak
po dłuższym zastanowieniu powiedziałam sobie „dość! Idę do Norwida i koniec” i to stwierdzenie podtrzymuję do dnia dzisiejszego.
Monika

Wywiad z p. Stanisławem Lipnickim nauczycielem języka
angielskiego
Co lubi Pan robić po godzinach spędzonych w pracy? Jak Pan odpoczywa?
Staram się odpoczywać aktywnie, jeździć
na rowerze, podróżować, po lekcjach
lubię poczytać ciekawą książkę, przejrzeć
angielskie i niemieckie gazety w Internecie, spotkać się z przyjaciółmi.

Jak to się stało, że wybrał Pan zawód
związany ze współpracą z młodzieżą?
Czy od dziecka marzył Pan o tym stanowisku?
Od dziecka nie marzyłem o stanowisku
nauczyciela, lecz tłumacza. Po ukończeniu studiów pracowałem jako tłumacz języka niemieckiego i angielskiego w kraju i za granicą. Ostatecznie
jednak wybrałem pracę w szkole.
Co najbardziej lubi Pan w uczniach?
Otwartość, poczucie humoru, wiarygodność.
Czy lubi Pan swoją pracę? Czy gdyby
była taka możliwość, to chciałby Pan
robić coś innego?
Lubię swoją pracę. Nie zamieniłbym jej
na żadną inną.

Jakie studia Pan ukończył, czy może Pan
uczyć tylko języka angielskiego?
Ukończone przez mnie uczelnie dają mi
uprawnienia do nauczania języka angielskiego i niemieckiego. Mogę być także
tłumaczem tekstów anglojęzycznych i
niemieckich.
Skąd tak dobra znajomość języka angielskiego?
Lata doświadczeń….
Przez dłuższy czas pracowałem jako tłumacz i nauczyciel języka angielskiego.
Czy był Pan w Wielkiej Brytanii, jak długo i
jaką ten wyjazd miał formę?
W Wielkiej Brytanii byłem kilka razy, pracowałem również w Niemczech i Norwegii.
Proszę dokończyć zdanie: „Moim największym marzeniem jest...?”
Moim największym marzeniem jest zwiedzić Australię.

Na jakim etapie jest obecnie projekt
Comenius i jakie jeszcze podróże czekają nas w tym roku?
Międzynarodowy projekt COMENIUS w
czerwcu tego roku dobiega końca. Czekają nas w tym roku podróże do Wielkiej
Brytanii (kwiecień) oraz Holandii (maj). W
tej chwili nasi uczniowie piszą teksty i
komponują muzykę do teledysku o wodzie jako źródle życia, który przed wyjazdem, mam nadzieję, zaprezentujemy
podczas Dnia Wody, który planujemy
zorganizować w naszej szkole w drugiej
połowie marca.
Chcielibyśmy teraz zadać Panu kilka
krótkich pytań:
-ulubiona książka
-ulubiony film
-ulubiony zespół
-ulubiona piosenka?
Mam dużo ulubionych książek, ostatnio
bardzo mi się spodobała książka Benajmina Weisera o Ryszardzie Kuklińskim
„Życie ściśle tajne”, za jeden z najlepszych filmów ostatnich czasów uważam
film James’a Cameron’a „Avatar”, ulubionym zespołem jest „Beatles”, ulubionymi piosenkami są „Ob la di ob la da”,
„Hello Goodbye”, „Let it be”, „”Hey jude”
Justyna i Marta

„Gazeta Wyborcza” pod lupą
Dnia 23 kwietnia grupa
redaktorów naszej gazetki,
pod opieką p. Szczecińskiej i
p. Zyskowskiej pojechała na
wycieczkę edukacyjną do redakcji Gazety Wyborczej.
Po dotarciu na miejsce
musieliśmy zaczekać na przewodnika, który oprowadzał
nas po wnętrzu redakcji.
Punktualnie o godz. 11.30
zjawił się przewodnik i zaczęła
się przygoda z poznaniem redakcji.
Na początku przeszliśmy
do pokoju, w którym obejrzeliśmy krótki film o etapach poStr. 2

wstawania papierowej wersji gazety. Przewodnik opowiedział także o funkcjonowaniu całego systemu redakcji. Dowiedzieliśmy
się np. o tym, że łamacz jest odpowiedzialny za rozmieszczenie
artykułów na stronie.
Co jakiś czas
zbiera się tzw. kolegium redakcyjne, które
decyduje o tym, jakie
artykuły zostaną
umieszczone w odpowiednim numerze gazety.

1,5 godziny. Myślę, że był to
czas spędzony pożytecznie i z
pewnością kiedyś wykorzystamy wiedzę, którą zdobyliśmy
podczas tej wycieczki.
Monika

Reasumując, w
redakcji spędziliśmy
Coolschool

The importance of being Earnest
W dniu 11 marca odbył się wyjazd do teatru Buffo w Warszawie
na spektakl pt. „ The importance
of beging Ernest. Jest to dramat
komediowy, który warto obejrzeć.
Opowiada on o miłości dwóch
osób, którzy są przyjaciółmi i zakochują się w dwóch pannach.
Podczas pierwszej sceny ukazany
jest akt powitania bohaterów: lgernona Moncrieffa i Johna Worthinga(który podawał, że na imię ma
Ernest). Jednak Igernon pokazuje
Ernestowi, pozostawione przez
niego pudełeczko z napisami, że
jest ono prezentem dla Johna.
Moncrieff nie chciał mu oddać własności pod pretekstem, że rzecz
nie należy Ernesta, a poza tym
chciał się dowiedzieć kto to był
Cecylin. Ten zaś powiedział, że
prowadzi podwójne życie, a Cecylin to jego podopieczna, przed którą udaje, że ma brata i po tym zabrał w zastaw gitarę Igernona. Następnie oddają sobie rzeczy. Po
tym fakcie na scenę wchodzi Lady

Bracknell ze swoją córką. Spotkała ona Ernesta, który postanowił, że się z nią ożeni. Wtedy
to jej matka wypytała go o jego
status. Nie spodobał jej się fakt,
że Ernest nie ma rodziców. W
tym czasie Igernon idzie spotkać
Cecylin. Podaje się za Ernesta
brata Johna. Cecylin się w nim
zakochuje, a bohater się jej
oświadcza. Wtedy to do domu
wraca Ernest(John), po czym zauważa dwoje kochanków, swą
podopieczną i przyjaciela. Po tym
wychodzi z nim z domu.

ma przyjaciółmi. Natychmiast rozdzielają zalotników. Nieoczekiwanie wkracza Lady Bracknell i kwestionuje małżeństwo swych podopiecznych. Nagle wychodzi służka
Johna i spotyka „władczynie”, która przypomina sobie, że ta kobieta
była kiedyś piastunką syna jej siostry i, że porzuciła w pracy dziecko.
Wychodzi na jaw prawda. Jaka
zobaczcie sami?
Naprawdę warto go obejrzeć
Patryk Konarski II d

Chwilę później pojawia się tam
wybranka Ernesta(Johna). Pyta
się gdzie jej ukochany. Wtedy
zaczyna się kłótnia miedzy dwoma pannami o to, której oświadczył się Ernest. W tym momencie
pojawiają się ich narzeczeni.
Mężczyźni wyjawiają swoje prawdziwe imiona, po czym kobiety
odchodzą obrażone z domu. Jednak po przemyśleniu sprawy wracają i zastają bójkę miedzy dwo-

,,Zapach powietrza” – nasza realizacja projektu
Wesoła.
Na początku dowiedzieliśmy się

Na zakończenie spotkania każdy z nas
dostał specjalny prezent od firmy.

czym jest zapach, dostaliśmy w tym
celu przygotowane wcześniej przez

Justyna

panią pracującą w tym zakładzie artykuły, które pomogą nam w dalszych
Dwunastoosobowa grupa

pracach. W dalszej części godzinne-

uczniów naszej szkoły realizuje projekt pt.

go spotkania poznawaliśmy składniki

,,Zapach powietrza”.

kosmetyków w tym ich zapachy, któ-

Projekt jak nazwa wskazuje zajmuje

re nie zawsze okazują się tak ładne

się oceną powietrza. 3 marca jako grupa

jak kupowane przez nas. Poznaliśmy

uczniów zajmujących się projektem odwie-

skoncentrowane zapachy używane

dziliśmy firmę ,,Catzy” wytwarzający ko-

przez firmę, a także dowiedzieliśmy

smetyki w pobliskim mieście jakim jest

się więcej o zawodzie chemika.
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Zwyczaje wielkanocne w Polsce
panu, tui lub świerku.
Przysłowie: ,, Pogoda w Kwietną Niedzielę
wróży urodzajów wiele.
Tradycja wykonywania pisanek w Polsce
sięga X wieku i dotrwała do dziś. Istnieją
różne techniki zdobienia:
- batikowa, która polega na nakładaniu
wosku na jajko przy pomocy szpilki osadzonej na drewniaku, a następnie zanurzonej w barwniku

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. W
tegorocznym roku święto będziemy obchodzić dnia 4 kwietnia. Poniżej przedstawiam opis zwyczaji i tradycji wielkanocnych.
Najpopularniejszy to oczywiście lany
poniedziałek zwany również śmigusem–
dyngusem. Zwyczaj polega na polewaniu
się wodą. Stanowi to rodzaj zabawy rozpowszechnionej przede wszystkim przez
dzieci.
W Niedzielę Palmową święci się palemki czyli złożone z pokrywających gałązki
wierzbowe bazi, przystrojonych w kwiaty.
Do palmy wkłada się również gałązkę tzw.
rośliny wiecznie zielone, np.. Cisu, buksz-

wyskrobywanie, polegająca na tworzeniu
wzorów ostrym narzędziem na uprzednio
ufarbowanym jajku
- oklejanie, gdzie wydmuszki oklejane są
kolorową
włóczką

-jajek (symboli nowego życia)
- baranka (zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa)
- soli ( ma chronić przed zepsuciem
Poświęcić należy również: chleb, wędlinę, pieprz, chrzan, ciasta świąteczne.

Kolejnym
zwyczajem
jest święcenie
potraw w Wielką Sobotę. W
koszyczku
wielkanocnym
nie może
przede wszystkim zabraknąć

Zwyczaje wielkanocne w Europie
Wielkanoc w Anglii wiąże się z
dniami wolnymi od pracy. Większość
mieszkańców poświęca ten czas na
zakupy. W czasie świąt przygotowuje się kosze z przysmakami, które
zabiera się ze sobą na wyjazd, za
miasto. W niedzielny poranek dzieci
są uszczęśliwione wielką ilością słodyczy; zazwyczaj mają one formę
czekoladowych zajączków lub innych symboli świątecznych. Ciekawą
tradycją wysp brytyjskich są wyścigi
w turlaniu jajek tzw. Egg Roling. Powinny one jak najszybciej dotrzeć do
mety z nietkniętą skorupką.
Niemcy bardzo chętnie wykorzystują jajka do wspólnych rodzinnych
gier i zabaw. Ostereier - Verstecken,
czyli chowanie jajek wielkanocnych,
sprawia wiele radości maluchom i
dorosłym. Wygrywa ten, który znajdzie ich najwięcej. Podczas spaceStr. 4

rów świątecznych zajączek gubi
czekoladowe jajeczka, a dzieci są
szczęśliwe, kiedy taki słodki skarb
uda się im znaleźć. Ulubioną zabawą dzieci jest badanie, kto ma
twardsze jajko. Trzeba zetknąć się
końcówkami surowych jajek i nacisnąć. To jajo, które pierwsze pęknie, przegrywa. Ta zabawa cieszy
się sporą popularnością w Niemczech. Rzuty jajami to kolejny sposób na świąteczną nudę. Oczywiście wygrywa ten, kto najdalej rzuci i kogo jajko się nie stłucze. Jednak wcale nie jest to takie proste.
Karolina Kozakiewicz

Kto w Wielki Piątek sieje,
ten się w żniwa śmieje.
Gdy w Palmową Niedzielę
słońce świeci, będą pełne
stodoły, beczki i sieci.
Gdy w Popielec pogoda
służy, suchą wiosnę wróży.

Sejmowe spotkanie
Dnia 30 marca 2010 roku razem z
moją klasą III E i z wychowawczynią
P. Renatą Szczecińską oraz nauczycielką historii P. Joanną Zyskowską ,udałam się na wycieczkę
edukacyjną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Po wejściu do siedziby Sejmu zostawiliśmy swoje rzeczy w szatni.
Następnie wszyscy zostaliśmy poddani kontroli pirotechnicznej. Kolejny etap naszej wycieczki rozpoczął
się już na głównej sali obrad Sejmu.
Wszyscy usiedli wygodnie w galerii
dla publiczności i czekali na przewodnika obserwując jednocześnie
wnętrze budynku tak dobrze znane
z transmisji telewizyjnych. Mi osobiście sala wydała się znacznie
mniejsza niż pokazuje to TV. Jednak to prawda, że telewizja zmienia objętości i ludzi i gmachów.
Po kilku chwilach przywitał się z
nami przewodnik. Z jego opowieści
zapamiętałam wiele istotnych faktów, m.in. to, że początkowo już w
średniowieczu siedzibą Sejmu RP
był Piotrków Trybunalski. Potem
miejscem obrad stała się Warsza-

wa. Czasie II wojny światowej
budynek Sejmu został zniszczony, lecz po wojnie odbudowany.
VI kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej składa się z
460 posłów. Organami Sejmu
są: Marszałek Sejmu —
Bronisław Komorowski, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów oraz komisje sejmowe.

Na zakończenie sejmowego
spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie .
Wizyta w Sejmie była dla nas
żywą lekcją wiedzy o społeczeństwie. Z pewnością długo o niej nie zapomnimy.
Monika Kamińska

Marszałek Sejmu stoi na straży praw i godności Sejmu, reprezentuje go zwołuje posiedzenia, czuwa nad tokiem i
terminowością prac Sejmu i
jego organów, nadaje także
bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym. To
tylko niektóre zadania Marszałka Sejmu.
Kolejnym elementem naszego pobytu w tymże gmachu
było odwiedzenie Sali senackiej. Senat RP składa Się ze 100
senatorów, a na jego czele
stoi Marszałek Senatu. Borusewicz.

Uczmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą …
Krzysztof Olek 13-02-2010 r.
Z żalem pożegnaliśmy Drogiego Kolegę,
Nauczyciela, Wychowawcę.

Jan Twardowski, Spieszmy się...
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to, co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje
potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy,
kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego...
... bez naszego Kolegi, Krzysia, bo tak
się do Niego zwracaliśmy.
Nieustannie zarażał nas optymizmem i
jednym słowem potrafił rozładować napiętą at-

mosferę. Zawsze uczynny i
uprzejmy, chętny do pomocy,
dzielił się z nami swoim życiowym doświadczeniem. Budził
szacunek tym, że dla Niego
największą wartością był człowiek.
Krzyś był bardzo doświadczonym nauczycielem i
wychowawcą, który nie unikał
trudnych sytuacji. Dla niego nie
istniały „przypadki wychowawcze” – zawsze był człowiek,
który zasługuje na drugą szansę.

Dziś Cię żegnamy, ale na
zawsze pozostaniesz w naszych myślach.
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Dzień wody

W dniu 26.03.2010 r. w naszej szkole obchodziliśmy „ Dzień
wody”. Został on zorganizowany
w ramach projektu Comenius—
”Woda jako źródło życia”. Jest to
program realizowany w szkołach
w Holandii, Turcji, Anglii i w Polsce.
Wszyscy uczniowie zebrali się na
Sali gimnastycznej. Pani dyrektor
przywitała nas i oddała głos
przedstawicielowi Urzędu Miasta
odpowiedzialnemu za gospodarkę wodną w Sulejówku.
Przybliżył on nam, zagadnienia
dotyczące gospodarki wodnej w
naszym mieście oraz przypomniał znaczenie wody w codziennym życiu.

zwiedzili młyny i studnie podczas wycieczki do muzeum młynarstwa polskiego niedaleko
Poznania, oczyszczalnię wody
w Sulejówku, spotkali się z Burmistrzem naszego miast, który
opowiedział o zaopatrzeniu wodą oraz perspektywach rozwoju
wód
geotermalnych.
Nasi
uczniowie przygotowali szereg
prezentacji multimedialnych o
przysłowiach, związanych z wodą, historiach ludowych i przetłumaczyli je na język angielski.
Następnie głos zabrała nauczycielka chemii, Pani A. Kacprzyk, która przedstawiła nam
zagadnienia związane z rolą
wody w przyrodzie. Podczas
pokazu mogliśmy odpowiedzieć na pytania. Najaktywniejsi zdobywali punkty, które później przekształciły się w oceny z
chemii.

Kolejnym punktem spotkania było prezentowanie prac
multimedialnych przygotowanych przez uczniów naszej
szkoły. Przedstawiały one
sposoby zmniejszania zużycia
wody w domach. Wiele z tych
prac zrobiło na nas ogromne
wrażenie. Obejrzeliśmy także
filmy relacjonujące najciekawsze chwile spędzone w
tureckiej szkole w Adanie
oraz Sulejówku. Na zakończenie imprezy usłyszeliśmy
piosenkę pt. „Posejdon’ w
wykonaniu szkolnego zespołu
„ Inrush”.
Magda Kałużyńska

Pan Stanisław Lipnicki, szkolny
koordynator projektu, powiedział
o tym, że najważniejszym celem
jest uświadomienie przez wszystkich uczniów znaczenia wody w
naszym codziennym życiu że
wszystkie zadania projektu są
skierowane na realizację tego
celu. Uczniowie naszej szkoły
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Coolschool

Budowę tej neogotyckiej wieży podjęto po
pożarze Pałacu w 1834 roku. Dzwon waży
13 ton. Zegar jest największym zegarem w
Wielkiej Brytanii. Średnica każdej tarczy
wynosi 7,5 m., wskazówki mają długość
4,25 m. Nie jest to typowy obiekt do zwiedzania lecz tylko do zobaczenia będąc w
Londynie.
Następną rzeczą, którą powinno
się zobaczyć jest Katedra Świętego Pawła
w Londynie znajdująca się w centrum miasta. Jej budowa trwała w latach 1675 1710. Katedra charakteryzuje się monumentalną kopułą o średnicy 50 metrów i
wadze 700 ton. Wysokość budowli mierzona od posadzki do krzyża znajdującego się
na szczycie kopuły wynosi 108 metrów,
długość 158 metrów. We wnętrzu katedry
znajduje się kilka galerii sztuki.
Miasto w południowo-wschodniej
części Wielkiej Brytanii, stolica tego państwa, a także stolica Anglii. Położony nad
Tamizą, jest drugim największym miastem
Europy. Liczba mieszkańców Londynu ok.
8,2 mln na obszarze 1 607 km kwadratowych.
Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest budowla Tower of London, pełniąca niegdyś funkcje obronne jak i pałacowe.
Jakkolwiek budynek był także więzieniem,
miejscem egzekucji, mennicą, arsenałem i
skarbcem. Tower of London założona została przez Wilhelma Zdobywcę w roku 1078 by
dziś stać się jednym z popularniejszych fortów świata.
Kolejną jest wieża zegarowa Big
Ben należąca do Pałacu Westminsterskiego.

czone pinaklami wieże oraz pomost

kryją mechanizm służący do podnoszenia ruchomych przęseł. Są one
unoszone by umożliwić przepłynięcie
dużych statków lub z powodu specjalnych okoliczności. Most jest szeroki
na 60 metrów, a wysokość przy podniesionych przęsłach - 40 metrów. W
swych czasach świetności most był
otwierany pięć razy dziennie.
Ł. Baka III c

Warto zobaczyć również most
Tower Bridge przecinający Tamizę. Środkowa część składa się z dwóch ważących po
1100 ton zwodzonych przęseł mostu podnoszących się w ciągu 90 sekund. Zwień-

Nasza poezja „Poczekam”
W nocy, w czasie głuszy

To zima mroźna i zła

Siadam na ganku i nadstawiam uszy

Podczas niej na wiosnę z utęsknieniem czekam

Czekam… na przybycie wiosny
Na zielone liście, na kwiatów pąki
Na latające pszczoły, osy, biedronki
Na to wszystko poczekam
Bo na to warto jest czekać

A gdy już nadejdzie ciepłe powietrze
Poczekam na przedwczesne letnie deszcze
A gdy się skończą te wszystkie zjawiska
Będę znowu czuła że coś mnie w gardle ściska
Poczekam do następnego roku by wiosnę odzyskać

Na zewnątrz są białe motyle

Joanna Bieńczak

A jest ich tyle…
Tyle że zliczyć się nie da
Tworzą biały puch spadający z nieba

Rok 1, numer 1
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„ Każdy zakochany jest poetą”
Platon
Ku mojemu zdziwieniu był to ten niesamowity chłopak. Nietrudno było go zauważyć
nawet w ciemnościach. Jego uroda przykuwała oczy niczym zachód słońca w przepięknej czerwonej barwie. Kruczoczarne włosy,
ułożone w charakterystycznego „jeżyka”,
dobrze wyglądały przy blasku jego czarnych
oczu, które błąkały się po gwieździstym niebie, doszukując się niespełnionych marzeń.
Emocje targały mą duszę. Wstydziłam się
cokolwiek z siebie wykrztusić, ale w głębi
serca pragnęłam, by wreszcie z Nim porozmawiać. Chęć ta była silniejsza ode mnie,
poddałam się jej całkowicie. Powinnam najpierw poukładać sobie wszystko w głowie,
od czego zacząć, na czym skończyć. Ale
nawet na to nie zważałam.
-Przepraszam, że Ci przerywam w śpiewie.
Masz talent- zaczęłam nieśmiało.- To nieco
dziwne odezwać się niespodziewanie do
chłopaka, którego wprawdzie w ogóle nie
znam. Ale chłopaka, który uratował mi życie...-przerwałam, po czym zaczęłam mówić
dalej.- Jestem Ci bardzo wdzięczna. Ten
czyn z pewnością określa Cię mianem bohatera.
Jak
mogę
się
odwdzięczyć?
-Dziękuję- odezwał się.- Skąd wiesz, że to
akurat ja?
-Długa historia. Najważniejsze, że w końcu
cię odnalazłam. Odpowiesz mi na moje pyta-

rzeczywistość. Nie mogę żyć w fikcyjnym
świecie, muszę odróżniać te dwa światy i
godnie żyć w tym prawdziwym życiu. Jedynie
na moment mogę przenieść się w inny świat,
ale on znika... Tylko rzeczywistość pozostaje
na zawsze...
-Nie wiem co powiedzieć, bardzo mnie zaciekawiłaś tym długim monologiem. Naprawdę,
masz świetnie zainteresowanie. Życzę Ci,
aby udał ci się twój przyszłościowy plan.
-Ja również ze szczerego serca Ci tego
życzę. W ten sposób skończyliśmy ten temat.
Chodziliśmy po plaży, wciąż rozmawiając
na mnóstwo tematów, które wciąż się nie
wyczerpywały. Bardzo go polubiłam, myślę ,że on mnie również. Po jakimś czasie
poszliśmy na lody, by nieco się ochłodzić,
dzień był dość upalny. Większość część dnia
spędziliśmy, spacerując i rozmawiając. Już
19.00. Oznajmiłam mu ,że muszę już wracać, z pewnością przyjaciele się o mnie martwią. Wróciliśmy do ośrodka. Umówiliśmy się
na następny dzień, o tej samej porze i w tym
samym miejscu. Pocałował mnie w policzek
na pożegnanie, po czym rozeszliśmy się do
swoich pokoi.
Oczywiście jak wróciłam, wszyscy zaczęli
wypytać się, jak spędziłam dzień. Opowiedziałam im wszystko ze szczegółami, słucha-
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Wakacyjna miłość cz. 6
nie? - przypomniałam mu.
-To naprawdę nic takiego, każdy zrobiłby
to na moim miejscu- powiedział.
-Jesteś taki skromny- zauważyłam.- Jestem ci dłużna, powiedz, co mam zrobić.
-Jeśli tak nalegasz, to spotkajmy się jutro
o 12.00 przed drzwiami wyjściowymi. Już
pierwsza w nocy, będę szedł spać. Dobranoc. Do jutra.
Szybko się pożegnał, nawet nie zdążyliśmy się sobie przedstawić. Zmęczonawróciłam do pokoju i podreptałam do
swego łóżka.
Obudziłam się o 11.00. Moi przyjaciele jeszcze słodko spali. Zjadłam pospiesznie bułkę drożdżową. Chciałam
więcej czasu poświęcić na wygląd. Umalowałam się lekko, ale nie przesadnie, by
chłopak nie postrzegał mnie jako
„sztuczną lalę”. Wyszłam na balkon,
słońce grzało niemiłosiernie. Postanowiłam założyć krótkie spodenki dżinsowe i
białą bluzkę na ramiączka. Nie spodziewałam się, że czas tak szybko mi minął.
Już 11.45. Posiedziałam chwilkę na balkonie, po czym cichutko podreptałam do
drzwi, by nie obudzić mojej paczki. On
już na mnie czekał...
- Hej- przywitałam się nieśmiało. Odpowiedział mi uprzejmie, po czym pocało-

wał mnie w policzek. Przedstawiliśmy się
sobie. Spodobało mi się jego imię- Mateusz. Jest tylko o rok starszy ode mnie,
czyli ma 19 lat. Długo rozmawialiśmy na
temat własnych zainteresowań. Jego pasją jest śpiew. Czasem nawet sam tworzy
piosenki, pisze własne teksty.
Chciał
związać z tym swoją przyszłość. Oznajmiłam mu, że bardzo cenię takiego chłopaka
jak on, który ma ambicje w życiu. Teraz
była kolej na mnie:
-Uwielbiam Teatr,- zaczęłam podekscytowana.- W przyszłości marzę, by występować na scenie. To takie cudowne. Nie
umiem stosownie wytłumaczyć Ci, dlaczego akurat ten zawód przypadł mi do gustu.
Być może dlatego, że to takie fascynujące
przenieść się chwilowo w inny świat, by
zapomnieć choć na moment o codzienności, nie przejmować się tymi doczesnymi
problemami, które jak by nie było, zawsze
uczestniczą w naszym życiu.
Wtedy zanurzam się w ten drugi, fikcyjny świat, który również na swój sposób
przeżywam. Ten świat jest o tyle lepszy,
że wiem, że w pewnym momencie się
obudzę i wszystko co złe, zniknie. W rzeczywistości zaś nie jest tak łatwo. Trzeba
sobie samemu radzić w tym niełatwym
życiu. Ale.. nie będę dalej już drążyć tego
tematu. Fikcja to fikcja, rzeczywistość to

li mnie z zaciekawieniem. Ucieszyli się na
tę nowinę, iż poznałam tak wspaniałego
chłopaka. Niestety zasmuciło mnie to, że
niedługo wyjeżdżamy. To już czwartek.
Moi przyjaciele za wszelką cenę pragnęli
mnie pocieszyć, dali nawet sensowne
argumenty: „ Przyjedziemy tu w następne
wakacje, wasza znajomość na pewno
przetrwa próbę czasu, poza tym, jest
jeszcze Internet i wszelkiego rodzaju komunikatory, nie martw się, bądź dobrej
myśli”. Przyznałam im rację i zakończyłam tę konwersację.
Wszyscy zeszliśmy na dół, by zjeść
kolację. Wieczór mijał tak szybko. Wróciliśmy, pogawędziliśmy chwilę, poszliśmy
się wykąpać. Czas pędził przez siebie, a
jutro już piątek. Nie mogłam się z tym
pogodzić. Ale taka kolej rzeczy, nie mogę
na to wpłynąć. Położyłam się do łóżka,
zamknęłam oczy i momentalnie zasnęłam, pogrążając się w głęboki, mocny
sen.
Dorcia
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KATYŃ – 70 LAT GOLGOTY POLSKIEJ

CZYM BYŁA ZBRODNIA KATYŃSKA? CZY KATYŃ JEST RÓWNIE WAŻNY DLA
ROSJAN JAK I DLA PLAKÓW?
Z wnioskiem o rozstrzelanie jeńców wziętych do niewoli po napaści ZSRR
na Polskę 17 września 1939r.—
zamknietych w obozach Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku—oraz ludzi aresztowanych na Kresach RP wystapił Ławrienij
Beria. Szef NKWD uzgodnił to z Józefem
Stalinem.
Taśma śmierci ruszyła 3 kwietnia
1940 r. Tak likwidację obozu w Kozielsku
wspomina podchorąży Władysław J. Furtek:
„Byłem jednym z jeńców polskich
w obozie w Kozielsku. W pierwszych dniach
kwietnia 1940 roku władze sowieckie przystąpiły do likwidacji tego obozu. W tym
czasie w obozie było pomieszczonych około
4000 oficerów i szeregowych. Likwidacja
odbywała się w ten sposób, że formowano
grupy złożone z około 100-300 osób, które
kolejno wywożono z Kozielska. Pierwsze
grupy były złożone raczej tylko z oficerów.
Wyjazdy odbywały się w nieregularnych
czasem kilkudniowych odstępach czasu. Do
czasu gdy ja opuściłem Kozielsk, wywieziono z obozu ogółem 3500 osób.
Oczywiście wszyscy snuli przypuszczenia, co to wszystko znaczy i dokąd
są wywożeni mieszkańcy obozu. Mimo całej
nieufności przeważało zdanie, że wyjeżdżający wracają do kraju. Tak zresztą twierdzili
w rozmowach z nami politrucy i niżsi funkcjonariusze obozu. Mówili o nich wprost, że
wywożeni będą oddani Niemcom, a nawet
wymieniano Brześć jako miejsce, gdzie
mają być przekazani władzą niemieckim.
Temu tłumaczeniu wierzono tym łatwiej, że
wywożone transporty składały się przeważnie z ludzi pochodzących ze środkowych i
zachodnich okolic Polski.”
Jednym z pierwszych transportów
30 kwietnia 1940 roku jechał Stanisław
Świaniewicz:
„Po odseparowaniu nas w oddzielnym budynku, dano nam na drogę
nieco chleba i śledzi oraz przekazano nowemu zespołowi konwojentów, którzy przeprowadzili bardzo dokładaną rewizję odbierając wszystkie ostre przedmioty. Z kolei przewieziono nas ciężarówkami do przejazdu
kolejowego w pobliżu stacji, gdzie na bocznicy czekało na nas 6 wagonów kościelnych, do których nas załadowano po 14
ludzi do przedziału. (…)
Po przejechaniu kilku kilometrów
pociąg zatrzymał się. Za zewnętrzną ścianą
naszego przedziału, w której nie było okna
usłyszeliśmy warkot motoru samochodowego oraz liczne kroki. Ktoś z sąsiedniego
przedziału krzyknął nam, że wyładunek
transportu już się rozpoczął.”
Rok 1, numer 1

3 grudnia 1941 roku generał Anders i Sikorski byli na rozmowie u Stalina:
„Sikorski: - … stwierdzam wobec
Pana Prezydenta, iż Jego oświadczenie o
amnestii nie jest wykonywane. Dużo i to
najcenniejszych naszych ludzi znajduję się w
obozach pracy i w więzieniach.
Stalin: - (notując) To jest niemożliwe, gdyż amnestia dotyczyła wszystkich i
wszyscy Polacy są zwolnieni.
Anders: - Nie jest to zgodne z istotnym stanem rzeczy. Posiadam w wojsku
ludzi, których zwolniono zaledwie przed paru
tygodniami i którzy stwierdzają, że w poszczególnych obozach zostały jeszcze setki,
a nawet tysiące naszych rodaków
Sikorski: - Okazało się, że nie ma
tam żadnego z nich, podobnie jak w obozach
jeńców na terenie Niemiec. Ci ludzie znajdują się tutaj. Nikt z nich nie wrócił.
Stalin: - To niemożliwe. Oni uciekli.
Anders: - Dokądże mogli uciec?
Stalin: - No do Mandżurii.
Anders: - To jest niemożliwe, żeby
mogli wszyscy uciec… Większą część oficerów wymienionych w tym spisie znam osobiście. Są wśród nich moi oficerowie sztabu i
dowódcy…
Stalin: - Na pewno zwolniono ich,
tylko jeszcze nie przybyli.
Sikorski: - Rosja jest wielka i trudności równie duże. Może właśnie władze
lokalne nie wykonały rozkazu. Gdyby ktokolwiek wydostał się poza granice Rosji, ten na
pewno zameldował by się u mnie.

Władze niemieckie udały się od miejscowości Kosogory, będącej sowieckim
uzdrowiskiem , położonym o 16 km na
zachód od Smoleńska , gdzie dokonały
strasznego odkrycia. Znalazły dół mający
28 metrów długości i 16 metrów długości, w którym znajdowały się ułożone w
12 warstwach trupy oficerów polskich w
liczbie 3000. Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częściowo powiązani i
wszyscy mieli rany od strzałów rewolwerowych w tyle głowy. Identyfikowanie
trupów nie będzie sprawiało, gdyż są oni
w stanie mumifikacji z powodu właściwości gruntu i ponieważ bolszewicy pozostawili przy ich ciałach papiery osobiste. Już
dziś ustalono że wśród zamordowanych
znajduję się m.in. generał Smorawiński z
Lublina. Oficerowi znajdowali się w Kozielsku pod Orłem, skąd w lutym i w marcu 1940 roku sprowadzeni zostali w bydlęcych wagonach do Smoleńska, a
stamtąd ciężarówkami zawiezieni do
Kosogor, gdzie bolszewicy ich wszystkich
wymordowali. Poszukiwania i odkrycia
nowych dołów są w toku. Pod już wykopanymi warstwami znajdują się nowe warstwy. Ogólna ilość zamordowanych oficerów obliczana jest na 10000, co odpowiadałoby mniej więcej całości korpusu
oficerskiego polskiego, wziętego do bolszewików do niewoli. Korespondenci
pism norweskich, którzy byli na miejscu
mogli osobiście i naocznie przekonać się
o prawdzie tej zbrodni, donieśli o niej do
pism swoich w Oslo.”
Na odpowiedź Moskwy nie trzeba było długo czekać. 15 kwietnia 1943
roku radio ogłosiło następujący komunikat:
„W ciągu ubiegłych dwóch,
trzech dni, oszczercy Goebblesa rozpowszechniali podłe wymysły, utrzymując, iż
władze niemieckie dokonały masowego
rozstrzelania polskich oficerów, wiosną
1940 roku w okolicy Smoleńska. Wynajdując tę potworność, szubrawcy niemiecko-faszystowscy nie wahają się przed
najbardziej bezwstydnymi i nikczemnymi
kłamstwami, starając się pokryć zbrodnię, które -jako to obecnie stało się oczywiste- dokonane były prze nich samych.
Artur

Stalin: - Wiedzcie, że rząd radziecki
nie ma najmniejszych powodów, Żeby zatrzymać choćby jednego Polaka.
Mołotow: - Chyba to niemożliwe,
aby w obozach przebywali wasi ludzie.
Anders: - Jednak najzupełniej dokładnie stwierdzamy, że są…
Stalin: - To będzie załatwione. SpeStr. 9

WIOSENNE INSPIRACJE

Prace powstały pod opieką p .M. Gańko
na lekcjach plastyki w naszej szkole

Krzyżówka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Kraj z Lizboną.
2. Płynie w górach.
3. Powiewa na wietrze.
4. Miasto, które zostało wybrane na gospodarza XXI Zimowych Igrzysk Olimpijskich.
5. Inaczej poranek.
6. Zjawisko świetlne nad biegunem północnym i południowym.
7. Zwierzę, które umie dostosować barwę swojej skóry do otoczenia.
8. Najcieplejsza pora roku.
Pismo redagują uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
M. Wieczorek, M. Kamińska, J. Rendaszka, D. Szewczak, A. Teodorski, H. Szudrowicz, K. Kozakiewicz, Ł. Baka , M. Jaroszkiewicz.
Opiekunami pisma są: p. D. Stępień, p. R. Szczecińska.

