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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Drodzy Czytelnicy! 

W kwietniowym wydaniu gazetki przygo-
towaliśmy dla Was mnóstwo ciekawych 
artykułów. Od 14 do 18 marca w naszym 
liceum trwał XX Tydzień Teatralny, pod-
czas którego trzy roczniki klas artystycz-
nych przedstawiły efekty swojej całorocz-
nej pracy. Duży wkład miał Pan Grzegorz 
Więckowski, z którym przeprowadzono 
wywiad na temat teatru, ale i nie tylko. 
Dodatkowo mamy dla Was recenzję jedne-
go ze spektakli. 

Warto również dodać, iż 13 kwietnia odbył 
się Szkolny Festiwal Filmowy, który w tym 
roku sponsorowała Akademia Leona Koź-
mińskiego. Pierwsze miejsce zajęli ucznio-
wie z klasy 2c za film „Odbicie”. 

Dla fanów Marilyn Monroe mamy niespo-
dziankę w postaci ciekawego reportażu. 

Zapraszam również do zerknięcia na felie-
ton o złym zachowaniu ludzi w komunika-
cji miejskiej. Wszystkich irytują głośne 
rozmowy, przekleństwa, osoby, które roz-
pychają się łokciami tylko po to, by zająć 
ostatnie wolne miejsce. Nie powinno się 
traktować autobusów, tramwajów czy po-
ciągów jak własny dom, w którym jesteśmy 
sami. Trzeba zwracać uwagę na innych,  
a nie myśleć tylko o sobie. 

Pod koniec 2015 r. polski Senat przyjął 
uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem 
Henryka Sienkiewicza. W bieżącym roku 
mija 100 lat od śmierci pisarza, dlatego 
senatorowie zdecydowali oddać mu hołd za 
jego wielką twórczość i osiągnięcia.  

Wiele osób nie wie, że w tym roku Euro-
pejską Stolicą Kultury jest Wrocław i San 
Sebastian. Jest to wielki powód do dumy 
Polaków oraz Hiszpanów. 

W numerze znajdziecie również przepisy 
na pyszne i zdrowe koktajle, dużo humoru 
oraz konkurs literacki o znanych autorach  
i ich dziełach. 

Malwina Witkowska 

 

 

 

Wszystkim Maturzystom życzymy zda-
nych egzaminów maturalnych (w czasie 
długiego weekendu możecie jeszcze coś 
powtórzyć), dostania się na wymarzone 
studia i wszystkiego najlepszego na  
następne lata Waszego dorosłego życia. 

Redakcja gazetki 
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Wywiad z panem Grzegorzem Więckow-
skim, nauczycielem  warsztatów teatralnych 
i edukacji teatralnej 

 

Od kiedy interesuje się Pan teatrem? Co Pana 
do tego skłoniło? 
Teatrem interesuję się już od dziecka. W szkole 
uwielbiałem brać udział w przedstawieniach. 
Rodzice zabierali mnie na spektakle do teatrów 
warszawskich. Dopiero w liceum zdecydowałem 
się pójść drogą scenograficzną, dlatego też pod-
jąłem studia w Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. A dziś uczę warsztatów teatralnych i edu-
kacji teatralnej w naszym liceum. 
 
Czy swoją przyszłość wiąże Pan z teatrem? 
Na pewno z Teatrem Trzynastu Rzędów  
w „Zośce”, a co do profesjonalnego teatru - 
chciałbym, ale jak na razie nie miałem wystar-
czającej siły przebicia. 
 
Jak odnajduje się Pan w roli nauczyciela? 
Nauczycielem jestem już od kilku lat - prowadzę 
plastykę w szkole podstawowej. W liceum pra-
cuję od kwietnia zeszłego roku i jestem zadowo-
lony ze swojej pracy. Przychodzę tu z przyjem-
nością. 
 
Jak pracuje się Panu z byłymi nauczycielami? 
Czasami bywa zabawnie, gdyż niektórzy nadal 
mają do mnie belfrowskie podejście - w końcu 
uczniem pozostaje się już na zawsze. Na pewno 
łatwiej było mi wejść w środowisko przez to, że 
większość kadry była mi znana. 
 
Czy dobrze pracuje się Panu z młodzieżą? 
Praca z młodzieżą w wieku licealnym to ciężki 
kawałek chleba. Licealiści są bardzo dobrymi 
obserwatorami i potrafią wypunktować każde 

działanie nauczyciela. Ale im więcej dajesz od 
siebie, tym więcej otrzymujesz z powrotem. 
 
Czy podobały się Panu spektakle wystawione 
przez młodzież podczas Tygodnia Teatralnego 
w "Zośce"? 
Każdy spektakl był inny, dzięki czemu widzo-
wie mieli okazję zastanowić się nad losem boha-
terów, pośmiać, zapłakać. Takie właśnie powin-
no być zadanie teatru - pobudzenie emocji  
i zmuszenie do przefiltrowania przez własną 
osobowość i doświadczenia. Myślę, że z roku na 
rok poziom spektakli będzie piął się w górę,  
a przynajmniej na to liczę. 
 
Czy ma Pan jakiś autorytet, motto życiowe? 
Jeśli chodzi o autorytety, to w dziedzinie teatral-
nej zawsze wymieniam dwie osoby. Pierwsza  
z nich, to Dyrektor LXXXVI LO im. Batalionu 
Zośka w latach 1994-2006 pani Małgorzata Wy-
sieńska, która pozwoliła mi rozwijać zaintereso-
wania teatralne, zaś drugą osobą jest Stanisław 
Wyspiański, którego wizja teatru jest mi szcze-
gólnie bliska. 
 
Czy ma Pan jakieś marzenia? 
Nie mam wielkich marzeń, zaś każde z małych 
realizuję jak najszybciej, bo szkoda czasu na 
odkładanie ich „na później”. 
 
Czy uważa Pan, że wiosna to odpowiedni czas 
na zakochanie się? Co Pan o tym myśli? 
Wychodzę z założenia, że pora roku nie ma na to 
większego wpływu. Wartościową osobę może-
my spotkać w każdym momencie życia. Wiosna 
jest dla mnie równie dobrą porą, jak każda inna. 
 
Dziękujemy  za rozmowę. 

Wywiad przeprowadziła Joanna Wojciechowska  
i Oliwia Gróżewska 
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„Zośkowy”  Hyde Park 

Wiele osób korzysta z komunikacji miejskiej. Ciekawe czy Wasze spostrzeżenia pokrywają się z autorką poniż-
szego felietonu. Możecie swoją opinię zaprezentować na łamach naszej gazetki. Zapraszamy! 

Życie w autobusie 
 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy zachęcają, aby zrezygnować z samochodu  
i przesiąść się do komunikacji miejskiej, bo to zdrowsze 
dla środowiska. Ale jakie są realia? W czym autobusy 
są lepsze niż samochody? 

Felieton Marty Guz 

Odkąd dostałam się do liceum, wymarzonego, lecz  
odległego od domu o kilkanaście kilometrów, autobus 
stał się istotną częścią mojego dnia i życia. Nie jestem  
z tego jednak ani dumna, ani szczęśliwa. 

 
Komunikacja miejska cieszy się coraz większą popular-
nością wśród ludzi każdego pokroju. Jeżdżą nią różne 
grupy społeczne i wiekowe, od małych dzieci po starsze 
osoby. Można wśród nich wyróżnić kilka naprawdę 
denerwujących typów. Ukazuje to między innymi akcja 
ZTM Bądź życzliwym pasażerem zamiast być monste-
rem, która w sposób obrazkowy przedstawia pasażerów 
niezbyt rozumiejących ideę komunikacji miejskiej. 
Traktują oni autobus jak poczekalnię, budkę telefonicz-
ną, kawiarnię, restaurację lub bawialnię dla dzieci.  
Nie zwracają uwagi na to, co się dzieje wokół i że nie są 
sami. 
 
Spośród tych wszystkich monsterów najbardziej dener-
wujący są ci rozmawiający przez telefon. Niektórzy nie 
mogą pojąć, że autobus, mimo że może ją trochę przy-
pomina, to jednak nie jest budką telefoniczną. Jeżdżąc 
codziennie można nasłuchać się bardzo ciekawych opo-

wieści. Kto, z kim, czemu, na co choruje, gdzie pracuje, 
co robi i po co. Zazwyczaj osoba po drugiej stronie słu-
chawki niedosłyszy, więc jedno zdanie jest powtarzane 
pięć razy, żeby mieć pewność, iż każdy już wie, o co 
chodzi. Do osób z zabawkami elektronicznymi należy 
też zaliczyć te ze słuchawkami. Rano zazwyczaj jeżdżą 
ludzie, którzy chcą dyskretnie posłuchać muzyki.  
Na tyle dyskretnie, że leci ona w słuchawkach. Jednak 
zapominają o tym, żeby ją trochę przyciszyć, aby nie 
słyszał jej cały autobus. Wieczorami i w weekendy  
jeżdżą bardziej rozrywkowi ludzie, którzy zupełnie nie 
zwracają uwagi na otoczenie i robią sobie dyskotekę 
puszczając muzykę z głośników. I koniecznie musi  
to być muzyka elektroniczna lub disco polo. 
 
Ciekawym zjawiskiem są też matki z dziećmi. Dzieci 
płaczą, krzyczą, chodzą po autobusie, wiercą się, a mat-
ki takich dzieci zazwyczaj mają coś bardzo ważnego  
do załatwienia przez telefon i niezbyt się interesują,  
czy dziecko komuś przeszkadza, czy może sobie zrobi 
krzywdę. 
 
Panie, które trzymają torby na wolnym, przeznaczonym 
dla ludzi miejscu, to już tradycja i nikogo nie dziwi, ale 
większość denerwuje. Bagaże te są przecież zmęczone, 
a trzymanie ich na kolanach byłoby zbyt pospolite dla 
tych dam. Są jeszcze te starsze i wszechwiedzące panie, 
które wchodząc do zatłoczonego autobusu uważają się 
za najważniejsze. Krzyczą na ludzi, rozpychają się łok-
ciami, ale po trupach do celu, prawda? 
 
Autobus jest specyficznym miejscem. Wiele osób jeździ 
nim z przymusu jakim jest, na przykład, dotarcie  
do pracy czy szkoły. Po co więc sobie utrudniać życie? 
Nie lepiej być empatycznym człowiekiem, aby wszyscy  
w spokoju dojechali do celu? Myślę, że każdy powinien 
się nad tym zastanowić, a może w końcu komunikacja 
stanie się przyjaznym miejscem. 
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Henryk Sienkiewicz  
patron roku 2016 

 

Laureat literackiej nagrody Nobla, autor "Trylogii", 
"Quo vadis" i "W pustyni i w puszczy" Henryk Sien-
kiewicz został patronem 2016 roku - zdecydował  
o tym Sejm RP.  

Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli 
Okrzejskiej na Podlasiu w zubożałej rodzinie szlachec-
kiej, pieczętującej się herbem Oszyk, ze strony ojca wy-
wodzącej się z Tatarów, osiadłych na Litwie w XV i XVI 
wieku. 

Rodzina Sienkiewiczów przez kilka lat przenosiła się  
z miejsca na miejsce, by w 1861 roku osiedlić się na stałe 
w Warszawie. W gimnazjum przyszły pisarz nie miał 
wysokich ocen, najlepiej radził sobie z przedmiotami 
humanistycznymi. Duże wrażenie wywarły na nim lektu-
ry Homera, Mickiewicza, Słowackiego, Waltera Scotta  
i Aleksandra Dumasa. Aby wspomóc materialnie rodzinę, 
dziewiętnastoletni Henryk objął posadę guwernera  
u Weyherów w Płońsku. 

Zgodnie z wolą rodziców Sienkiewicz zdał na wydział 
lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej. Z czasem zrezy-
gnował z tego kierunku i podjął studia prawnicze, by 
ostatecznie przenieść się na wydział filologiczno-
historyczny. W 1869 roku zadebiutował jako dziennikarz, 
publikując m.in. w "Przeglądzie Tygodniowym". Pod 
pseudonimem Litwos pisał do "Gazety Polskiej" oraz 
"Niwy". W 1873 roku zaczął pisać do "Gazety Polskiej" 
stałe felietony "Bez tytułu", a w 1875 roku cykl "Chwila  

 

obecna". Od 1874 roku prowadził dział literacki  
w "Niwie". 

Jego pierwsze utwory to opowiadania: "Na mar-
ne" (1871), "Humoreski z teki Woroszyłły" (1872), 
"Stary sługa" (1875), "Hania" (1876) oraz "Selim Mi-
rza" (1877). W tym okresie był stałym gościem salonów 
warszawskich, bywał m.in. u Heleny Modrzejewskiej. 
Sienkiewicz – przez lata w niej zakochany – pisał o ak-
torce „gołąb o orlich skrzydłach”, hołd jej urodzie oddał 
w postaci Heleny Kurcewiczówny w „Ogniem i mie-
czem”, ona też jest pierwowzorem aktorki Ewy Adami  
w noweli „Ta trzecia”. 

Właśnie z Modrzejewską i jej przyjaciółmi w latach 1876 
-78 Sienkiewicz odbył podróż po Stanach Zjednoczo-
nych. Z tego okresu pochodzą "Listy z podróży" druko-
wane w Gazecie Polskiej oraz "Szkice węglem". Pod 
wpływem wizyty w USA napisał także utwory: 
"Komedia z omyłek" (1878), "Przez stepy" (1879),  
"W krainie złota" (1880), "Za chlebem" (1880), 
"Latarnik" (1881), "Wspomnienia z Maripozy" (1882) 
oraz "Sachem" (1883). 

Do Europy pisarz wrócił w 1878 roku. Najpierw odwie-
dził Londyn, później na rok zatrzymał się w Paryżu, 
gdzie poznał nowy nurt literacki - naturalizm, do którego 
po początkowym entuzjazmie, odniósł się w efekcie kry-
tycznie. Wyrazem jego przekonań na temat naturalizmu 
są wydane drukiem odczyty "O naturalizmie powie-
ści" (1881), "O powieści historycznej" (1889) oraz "Listy 
o Zoli" (1893). W 1879 roku podczas podróży ze Lwowa 
do Szczawnicy Sienkiewicz poznał Marię Szetkiewi-
czównę, która w 1881 roku została jego żoną. Urodziło 
im się dwoje dzieci, Maria jednak po czterech latach mał-
żeństwa zmarła na gruźlicę. 

W 1882 roku pisarz związał się z dziennikiem "Słowo", 
gdzie w latach 1883-84 publikował "Ogniem i mieczem". 
Ta powieść zyskała ogromne powodzenie u czytelników. 
Pierwszy odcinek "Potopu", jako prezent gwiazdkowy 
dla czytelników wydrukowały krakowski „Czas”  
23 grudnia 1884 r., dzień później warszawskie „Słowo”,  
a 25 grudnia „Dziennik Poznański”. 

Przez kolejne dwa lata powieść ukazywała się w odcin-
kach na łamach tych czasopism z niewielkimi przerwami. 
Sienkiewicz musiał pracować pod presją czasu, czemu 
nie sprzyjały okoliczności życiowe. U boku chorej żony 
pisarz podróżował po europejskich kurortach, kolejne 
odcinki "Potopu" powstawały więc w hotelach, pensjona-
tach, na walizkach. 

Antoni Zaleski pisał o sposobie pracy Sienkiewicza: 
„Cały plan układa w myśli, żadnych notatek nie robi, nie 
wie, co to brulion – pisze od razu do druku. Dopiero  

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Henryk Sienkiewicz, źródło: Polona.pl 
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w ciągu roboty rozmiary powieści i figur rosną mu pod 
piórem”. 

W podróżach pisarz woził ze sobą stale kufer wypełniony 
książkami, opracowaniami historycznymi i źródłami nie-
zbędnymi do pracy. W trakcie ukazywania się "Potopu" 
następowały kilkutygodniowe przerwy spowodowane 
zmęczeniem pisarza, chorobą Marii Sienkiewiczowej i jej 
śmiercią 19 października 1885 r. Dużą część powieści 
Sienkiewicz tworzył więc pogrążony w żałobie, w stanie 
kryzysu i psychicznego wyczerpania. 

Nie wszystkim "Potop" się podobał. Aleksander Święto-
chowski, Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus krytykowali 
powieść za powierzchowność oraz brak analizy opisywa-
nych politycznych i społecznych wydarzeń. Czytelnicy 
jednak byli zachwyceni. Stefan Żeromski w dzienniku 
opisuje, jak zimą 1886 r. na poczcie w małej miejscowo-
ści ludność czekała na nadejście poczty, a z nią "Słowa"  
z kolejnym odcinkiem powieści. Gdy poczta przyszła, 
urzędnik pocztowy odczytał zgromadzonym kolejny odci-
nek "Potopu" na głos. Ostatnia część Trylogii "Pan Woło-
dyjowski" była drukowana w latach 1887-88. W kolej-
nych latach ukazywały się "Bez dogmatu", "Rodzina  
Połanieckich" i "Krzyżacy". 

W 1893 roku pisarz wziął ślub z Marią Romanowską, 
jednak w związku z ucieczką żony, otrzymał papieskie 
unieważnienie sakramentu małżeństwa. W 1895 roku po-
wstało "Quo vadis", które odniosło ogromny sukces za-
równo w kraju, jak i za granicą, tłumaczone na wiele  
języków. 

W 1904 roku pisarz wziął ślub z cioteczną siostrzenicą 
Marią Babską, a rok później - jako pierwszy Polak - uho-
norowany został literacką nagrodą Nobla za "wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie eposu" i - jak podkreślił jeden  
z członków Komitetu Noblowskiego - "rzadko spotykany 
geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu". 

Sienkiewicz wywarł na szwedzkich dziennikarzach pozy-
tywne wrażenie. Nazajutrz po uroczystościach "Svenska 
Dagbladet" tak relacjonowała jego postawę: "Henryk 
Sienkiewicz ma powierzchowność w wysokim stopniu 
dystyngowaną. Swoje lat sześćdziesiąt nosi chwalebnie, 
mimo siwej już bródki, starannie utrzymanej. Niezwykle 
prosto się trzyma. Ubrany w długi, czarny tużurek, robi 
wrażenie urzędnika, chłodnego, nieco sztywnego". 

Podczas wręczania nagrody Sienkiewicz powiedział: 
"Zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cen-
niejszym być musi dla syna Polski!... Głoszono ją umarłą, 
a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje!... Gło-
szono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że 
działa!... Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie 
zwyciężać!". 

"W pustyni i w puszczy" ukazywało się w odcinkach  
w 1910 roku. Po wybuchu I wojny światowej Sienkiewicz 
wyjechał do Szwajcarii, gdzie wraz z Ignacym Paderew-
skim założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy 
Ofiarom Wojny w Polsce. Zmarł 15 listopada 1916 roku 
w Vevey, gdzie został pochowany. W 1924 roku jego 
prochy zostały uroczyście przeniesione do warszawskiej 
Katedry św. Jana. 

Niewielu polskich pisarzy pozostało wobec Sienkiewicza 
obojętnych. Witold Gombrowicz napisał  
w "Dziennikach": „Czytam Sienkiewicza. Dręcząca lektu-
ra. Mówimy: to dosyć kiepskie, i czytamy dalej. Powiada-
my: ależ to taniocha - i nie możemy się oderwać. Wykrzy-
kujemy: nieznośna opera! i czytamy w dalszym ciągu, 
urzeczeni. Potężny geniusz! - i nigdy chyba nie było tak 
pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To Homer dru-
giej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy”.  

W uchwale, którą Sejm RP ustanawia Sienkiewicza patro-
nem roku 2016 przywołano słowa Stanisława Cata-
Mackiewicza o autorze "Trylogii" - "My z niego  
wszyscy". (PAP) 
h p://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/henryk-sienkiewicz-patron-roku-2016  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 
 
W bieżącym roku Wrocław oraz hiszpańskie miasto San Sebastian otrzymały tytuły Europejskiej Stolicy Kultury.  
Rokrocznie od 2009 r. przyznawane są one dwóm miastom, jednemu z państwa członkowskiego starej Unii Europej-
skiej i jednemu z nowej. Wcześniej, tzn. w latach 80. XX wieku, na wniosek Meliny Mercouri (ówczesnej greckiej mi-
nister kultury) obchody organizowano w jednym wybranym mieście. Idea ma na celu rozszerzenie współpracy kultural-
nej wśród państw europejskich, a przy okazji promocję kolejnych miast, pokazanie ich dorobku i osiągnięć w dziedzinie 
kultury. 

Wrocław został wyłoniony w konkursie, w którym startowało 11 polskich miast. Stolica Dolnego Śląska ma bogatą, 
złożoną historię, której uczestnikami przez tysiąc lat były różne narody. Przez wieki splatały się ich tradycje, zwyczaje, 
religia, języki. Wrocław będzie miał okazję zaprezentować międzynarodowemu gronu swą wielokulturowość. 
 

Źródło: internet 
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Alicja 

14 marca 2016r. W naszym liceum mieliśmy okazję 
obejrzeć spektakl klasy 1A pt. "Alicja", otwierający XX 
Tydzień Teatralny w Zośce. Reżyserką unowocześnionej 
wersji "Alicji w krainie czarów" Lewisa Carolla, była 
Jolanta Sikorska. Wystawiona sztuka to debiut klasy  
1A na deskach teatru, co było zupełnie niewyczuwalne 
dla widza. Aktorzy zaskoczyli dojrzałą, profesjonalną 
grą aktorską oraz świetnym przygotowaniem. Uwaga 
widza skierowana była głównie na przemianę Alicji, 
zachodzącą pod wpływem spotykających ją przygód. 
Mimo nowoczesnej adaptacji, mogliśmy zaobserwować 
wiele, wiernie odwzorowanych, szczegółów powieści. 
Widzowie, od samego początku spektaklu, zostali wpro-
wadzeni w tajemniczą, nieco mroczną krainę czarów. 
Spektakl wzbogacony był o układy taneczne oraz pio-
senki wykonywane przez aktorów, co czyniło go jeszcze 
bardziej ciekawym i wyjątkowym. 

Postacią, która przykuła moją uwagę był Szalony Kape-
lusznik odegrany przez Weronikę Szkolik. Wyróżniał 
się energią oraz charyzmą, wnosił na scenę poczucie 
humoru dzięki zabawnym wypowiedziom. Warto wspo-
mnieć też o znajomości tekstu, bardzo dobrej dykcji  
i tonie głosu, pasującym do postaci. Inną bardzo dobrze 
odegraną, choć niedużą rolą, był Kot, w którego wcieliła 
się Marcjanna Szumska. Mimo tego, że mieliśmy okazję 
podziwiać Kota tylko w kilku krótkich scenach, tajemni-

czość postaci nie pozwoliła widzowi oderwać od niej 
wzroku. 
Światło i muzyka oprócz ogólnego dopasowania do te-
matyki spektaklu, bardzo dobrze podkreślały indywidu-
alny charakter każdej ze scen. Rekwizyty, wykonane 
samodzielnie przez uczniów, pomagały oddać nastrój 
"krainy czarów". Warto docenić także sprawność oraz 
ciekawe rozwiązania, które zostały zastosowane podczas 
wnoszenia ich na scenę. Podczas dyskusji z aktorami, 
która odbyła się po spektaklu mieliśmy okazję dowie-
dzieć się, że niesamowite kostiumy również były owo-
cem pracy uczniów klasy 1A. 
Sceną, która zapadła mi w pamięć był moment przemia-
ny Alicji. Bardzo dobrze wykorzystane rekwizyty, mu-
zyka oraz oświetlenie pozwoliły w pełni ukazać klimat 
tej chwili. 
Pomimo drobnych błędów takich jak pomyłki w tekście 
czy zbyt wczesne wychodzenie z roli przy schodzeniu ze 
sceny, spektakl zrobił bardzo dobre wrażenie. Debiut 
aktorski klasy 1A pokazał, że grupa licealistów, jest  
w stanie wystawić sztukę godną desek profesjonalnego 
teatru. 
 

Klaudia Szlubowska  

Fot.Magdalena Szemioth 

Fot.Magdalena Szemioth 

Projekt dzielnicowy „ Wolskie ślady historii” 
 

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w projekcie dzielnicowym „ Wolskie ślady historii”. Projekt ten 
jest realizowany z okazji 100 - ej rocznicy włączenia Woli do Warszawy. Głównym celem programu jest poszerzenie 
wiedzy na temat historii Woli. 

Projekt podzielony został na 3 etapy: 
Pierwszy „ Wola- dziś, wczoraj, przedwczoraj” polegał na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego wybrany fragment 
dzielnicy. Fotografia miała przedstawiać wybrany obiekt w wersji dawnej i współczesnej. ( zakończony) 
Druga część pt. „ Wola – wczoraj i dziś” polega na wykonaniu reportażu radiowego lub telewizyjnego na dowolny temat 
dotyczący naszej dzielnicy. ( w trakcie realizacji) 
Trzecia część to gra miejska pt. „ Moja Wola na przestrzeni dziejów”. Młodzież będzie mogła wykazać się wiedzą histo-
ryczną na temat dzielnicy oraz umiejętnością odnajdywania ważnych miejsc. ( w trakcie realizacji ) 

W projekcie biorą udział nauczyciele i młodzież z 9 wolskich liceów ogólnokształcących. 

Planowane zakończenie w czerwcu 2016 r. 
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Tajemnica śmierci Marilyn Monroe 
 
Od śmierci Marilyn Monroe (a właściwie Normy Jane 
Mortenson) minęło już ponad pół wieku. W dniu jej 
śmierci, 5 sierpnia 1962, miała tylko 36 lat. Z okazji  
50. rocznicy agencja Associated Press próbowała uzy-
skać akta na temat wydarzeń z tej feralnej nocy. FBI 
stwierdziło, że „nie ma już materiałów na temat śmierci 
Marilyn Monroe”. Do dziś dyskutuje się jak zmarła jed-
na z najbardziej rozpoznawalnych aktorek minionego 
stulecia. 

 
Marilyn Monroe, jak wiele gwiazd „złotej ery Hollywo-
od”, miała prowadzone akta przez agentów federalnych. 
Wraz z tym jak aktorka zaczynała być sławna, J. Edgar, 
dyrektor FBI, zaczął podejrzewać ją o kontakty z komu-
nizmem i zażądał raportów m.in. o jej małżeństwie  
z Arturem Millerem, słynnym dramaturgiem. Jak donosi 
jedna z amerykańskich gazet jej dokumenty były prze-
trzymywane w FBI z dopiskiem „Kontrwywiad”. Ich 
historia zaczyna się w 1955 roku, a kończy miesiąc 
przez śmiercią aktorki… 
 
Nikt nie ma akt, nikt nie ma informacji 
 
Amerykańscy dziennikarze chcieli dotrzeć do oryginal-
nych materiałów, by z okazji 50. rocznicy śmierci Mari-
lyn ukazać nieznane do tej pory fakty. Chodziło głównie 
o kilka dni przed tym tragicznym wydarzeniem oraz  
o 5 sierpnia 1962 roku, gdy została znaleziona martwa  
w swoim domu w Los Angeles. Po 9 miesiącach agencja 
AP otrzymała wiadomość, że FBI „nie ma już akt Mon-
roe”. Taką samą odpowiedź otrzymano po zapytaniu 
Archiwum Państwowego, gdzie najczęściej trafiają prze-
dawnione akta. Gazety jednak cały czas przypominają, 
że prowadzone były dwa rządowe śledztwa na temat 
śmierci Marilyn. Jedno, od razu po śmierci a drugie  
w 1982 roku, gdy śledczy przeanalizowali wszystkie 
dostępne raporty policji oraz zgromadzone informacje 
przez FBI, które były podobno „mocno ocenzurowane”. 
 
 
 

Oficjalnie 
 
O trzeciej w nocy, 5 sierpnia 1962 roku, gosposia Mari-
lyn, zobaczyła światło pod drzwiami jej sypialni. Zapu-
kała, a gdy nie usłyszała odpowiedzi, zadzwoniła po 
psychiatrę Monroe. Ten przyjechał krótko po wezwaniu, 
ale dopiero 35 minut później wezwał policję Los Ange-
les. Pierwsi detektywi dotarli na miejsce ok. 4:30 rano. 
Czas śmierci gwiazdy oszacowano na 0:30. W pokoju 
znaleziono 15 butelek środków na receptę oraz pustą 
butelkę szampana. Ciało Marilyn leżało nagie w łóżku 
ze słuchawką od telefonu w ręku. Prowadzący pierwsze 
oględziny w pokoju, Jack Clemmons, był przekonany, 
że aktorka padła ofiarą morderstwa. Wskazywały na to 
licznie siniaki na ciele kobiety oraz brak szklanki do 
popicia leków, które rzekomo przedawkowała. Zauwa-
żył również, że gosposia jest w trakcie robienia prania, 
 a łóżko na którym leży ciało jest zaścielone. Prześciera-
dło wyglądało bowiem jakby ktoś je przed chwilą zmie-
nił. Ze względu na opóźnienia między czasem śmierci  
a śledztwem, dowody z sypialni mogły zostać usunięte. 
Wiadome było, że Marilyn prowadziła pamiętnik z któ-
rym nigdy się nie rozstawała. Pamiętnik ten nigdy nie 
został znaleziony. 
 
Kolejne śledztwo 
 
W 1982 roku, dwadzieścia lat po śmierci Marilyn, pro-
kuratura Los Angeles, wydała kolejne oświadczenie  
w sprawie gwiazdy. Stwierdzono w nim, że Monroe 
zmarła na skutek przypadkowego przedawkowania le-
ków. Jednak z względu na brak dowodów nie można 
wykluczyć morderstwa. Specjalista medycyny sądowej 
dr Wecht, publicznie stwierdził, że Marilyn wstrzyknięto 
truciznę. 
 
Kilka teorii 
 
W związku z upływem czasu na temat śmierci sex bom-
by, zrodziło się kilka teorii. Niektórzy twierdzą, że było 
to morderstwo poprzez wstrzyknięcie substancji tok-
sycznej w serce albo umyślne przedawkowanie leków 
pod nadzorem Roberta Kennedy' iego. Niektórzy posu-
wają się nawet do teorii o morderstwie zleconym przez 
mafię. Miał za tym stać sam jej szef, Sam Giancana. 
 
Posiadając wówczas do dyspozycji dzisiejszą technikę  
i środki, może sprawa byłaby dziś oczywista. Niestety, 
nie było wtedy billingów do analizy, a toksykologia roz-
winęła się niesamowicie dopiero w ostatnich latach. 
Pozostaje nam tylko spekulować co stało się  
z uwielbianą przez miliony platynową blondynką. 
 

Agnieszka Zamojska 
Źródło: historiful.tumblr.com 
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Źródło: Angora nr 11/2016 

Katechetka do dzieci: 

- Co robimy kiedy jest post? 

- Komentujemy i dajemy lajka! 

* 

Po roku studiów przyjeżdża do domu studentka i od pro-
gu woła: 

- Mamo, mam chłopaka! 

- Świetnie córeczko, a gdzie studiuje? 

- Ależ mamo, on ma dopiero dwa miesiące. 

* 

- Proszę księdza, czy jak w każdą niedzielę dam na tacę 
50 zł to czy pójdę do nieba? 

- Zawsze warto spróbować… 

 

Przychodzi szef PKW do psychiatry. 

- Co Panu dolega? 

- Prześladują mnie głosy. 

- Jakie głosy? 

- Nieważne… 

* 

Dwa węże spotykają się w lesie. Jeden z nich pyta: 

- Przepraszam kolego, ale czy wiesz może czy nie jestem 
jadowity? 

- Nie mam zielonego pojęcia, a czemu pytasz? 

- Bo właśnie ugryzłem się w język. 

Przygotowała Malwina Witkowska  

Źródło: dowcipy.jeja.pl 

Uśmiechnij się, proszę! 
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Konkurs literacki „Z literaturą za pan brat” 
 

 
I Kto napisał wymienione utwory literatury młodzieżowej: 
 
1. Wiedźmin     a. Juliusz Verne 
2. Wyspa złoczyńców    b. Andrzej Sapkowski 
3. Tajemnicza wyspa    c. Zbigniew Nienacki 
4. Szósta klepka     d. Grzegorz Kasdepke 
5. Kacperiada     e. Małgorzata Musierowicz 
 
II W jakiej kolejności wymienieni twórcy otrzymali literacką nagrodę Nobla (ułóż chronologicznie): 
 
1.Władysław S. Reymont 
2. Wisława Szymborska 
3. Czesław Miłosz 
4. Henryk Sienkiewicz 
5. Orhan Pamuk 
 
III Kto jest autorem wymienionych słynnych utworów literatury dziecięcej? 
 
1.Dzieci z Bullerbyn    a. Rene Goscinny 
2. Mikołajek     b. Astryd Lindgren 
3. Pinokio     c. Tove Janson 
4. Robinson Crusoe    d. Carlo Collodi 
5. W Dolinie Muminków    e. Daniel Defoe 
 
IV Autorom literatury grozy przypisz ich dzieła. 
 
1. Graham Masterton    a. Drakula 
2. Mary Shelly     b. Egzorcysta 
3. Stephen King     c. Frankenstein 
4. Bram Stoker     d. Lśnienie 
5. William P. Blaty    e. Manitou 
 
V. Ułóż nazwiska polskich pisarzy chronologicznie wg daty urodzenia 
1. Ignacy Krasicki 
2. Stefan Żeromski 
3. Adam Mickiewicz 
4. Bolesław Prus 
5. Sławomir Mrożek 
 
VI Łączyła ich niechęć, nienawiść lub rywalizacja. Połącz w pary słynnych wrogów literackich. 
 
1. Gandalf     a. Gerwazy 
2. Jan Skrzetuski     b. Sauron 
3. Albus Dumbledore    c. Bohun 
4. Jacek Soplica     d. Lord Valdemort 
5. Rejent Milczek     e. Cześnik Raptusiewicz 

Źródło: Biblioteka w szkole 

Spośród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi i wyślą je do 17 czerwca 2016 r. na adres gazetka.zoska@o2.pl 
zostanie wylosowana nagroda - bon Empik o wartości 30 zł. 

Zwycięzcą konkursu z poprzedniego numeru została Marta Radzka z kl. 2f. Zapraszamy do biblioteki po odbiór  
nagrody. 
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Szpinakowy koktajl z mango i cytryną 

Zielone warzywa to prawdziwe bomby witaminowe. Sałata, szpinak, 
jarmuż czy pietruszka zawierają m.in. potas, żelazo, magnez, kwas folio-
wy oraz przeciwutleniacze. Młody zielony jęczmień posiada z kolei do-
skonałe właściwości oczyszczające, ułatwiające trawienie, a co za tym 
idzie - odchudzanie. Tego typu warzywa wykazują również działanie 
przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe. Warto zatem dodać je do co-
dziennej diety. Nie każdemu smakują koktajle wyłącznie warzywne, 
dlatego proponuję przepis z dodatkiem soczystych jabłek i mango. 

Składniki: 
• garść szpinaku 
• pół cytryny 
• 2 jabłka 
• pół mango 
• łyżeczka młodego jęczmienia 
zielonego  

Przygotowanie: 
Obrać cytrynę i wyrzucić pestki, 

które nadawałyby koktajlowi gorz-
kiego smaku. Wycisnąć sok. Man-
go i jabłka obrać ze skórki i pokro-
ić na mniejsze cząstki. Szpinak 
umyć pod bieżącą zimną wodą. 
Wszystkie składniki wrzucić do 
jednego naczynia i zblendować. 
Jeśli koktajl wyszedł zbyt gęsty, 
można dodać trochę wody niegazo-
wanej. 

Oczyszczający koktajl z cytrusów 

Składniki: 
• 1 pomarańcza 
• 2 mandarynki 
• 1 grejpfrut 
• 1 limonka 
• łyżka płynnego miodu 
• niegazowana woda mineralna 
 
Przygotowanie: 
Owoce umyć, a następnie obrać ze skórki i po-
dzielić na cząstki. Grejpfruta można obrać do-
datkowo z cienkiej, przezroczystej skórki, żeby 
koktajl nie zyskał gorzkawego smaku. Wszyst-
kie owoce zmiksować lub przepuścić przez 
sokowirówkę. Pod koniec dodać miód i wy-
mieszać całość. Tak przygotowany sok uzupeł-
nić w takich samych proporcjach niegazowaną 
wodą mineralną. Koktajl można udekorować 
listkiem mięty lub melisy. 

Warto wiedzieć: 
Młody zielony jęczmień traci swoje wła-
ściwości, jeśli zalejemy go gorącą wodą 
lub wymieszamy metalową łyżeczką. 

Patrycja Papaj, absolwentka naszej szkoły 

Źródło: internet 


