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W TYM MUMERZE

Słowo wstępne

Drodzy „Zośkowcy”!

Po wakacjach wracamy do Was ze sporą
dawką wiadomości. Rok szkolny zaczął
się  na  dobre!  Pierwszoklasiści
zaaklimatyzowali  się  w murach  naszej
szkoły, 3 klasy z dnia na dzień są bliżej
matury.  Motywem  przewodnim  jest
oczywiście święto szkoły i uroczystości
z  nim  związane,  znajdziecie  też  wiele
ciekawostek i informacji z życia naszej
„Zosieńki”.
W tym numerze znajdziecie wywiad ze
św.  pamięci  Hanną  Szczepanowską,
uczestniczką powstania warszawskiego,
o  pseudonimie  „Heban”,  przeczytacie  
o czym opowiedziała? Sprawdźcie!
Wracając  do  życia  liceum,  drugiego
października odbyło się Święto Szkoły.
Uczniowie  zebrali  się  przy  pomniku
„Polegli  Niepokonani”  na  Woli.
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie 
w  obecności  dyrekcji,  kombatantów  
m.  in.  Wandy  Traczyk-Stawskiej  oraz
prezydent miasta stołecznego Warszawy
Hanny  Gronkiewicz-Waltz.  Uczennica
klasy 3c, Asia Wojciechowska przybliży
Wam historię powstania warszawskiego
oraz  przytoczy  słowa  wyżej
wymienionych uczestników wydarzenia.
Po uroczystości  pod pomnikiem,  część
uczniów wraz z kombatantami udało się
do  szkoły,  gdzie  odbyło  się
przedstawienie,  przygotowane  przez
uczniów  klasy  2c,  w  Sali  teatralnej.
Przewinęło się wiele rozmów, licealiści
mogli  wysłuchać  wspomnień
powstańców, myślę, że zapamiętają ich
słowa na zawsze. 
W  innym  artykule,  tego  numeru,
przygotowanym  przez  Magdalenę
Szemioth poruszymy temat zmian 

w zasadach zdobywania prawa jazdy.
Kilku  uczniów  już  przyjeżdża
samochodami  do  szkoły,  czy  warto
teraz zaczynać kurs, a może poczekać
i  skupić  się  na  przygotowaniach  do
matury?  Decyzję  pozostawiam
Wam…
Opowiemy też o spotkaniu autorskim,
które  odbyło  się  17 października,  na
temat   „Twórczości  Krystyny
Łagowskiej”  autorki  18  tomików
wierszy.
Maturzyści z klas 3c i 3e pojechali na
jednodniową  wycieczkę  do  kopalni
węgla  brunatnego  w  Bełchatowie,  
a  pierwszoklasiści  z  klasy  1b  wzięli
udział  w  „Biegu  do  niepodległości”
Zapraszam na fotorelację!
Będzie  trochę  mrocznych  klimatów
coraz bardziej  popularnego w Polsce
Halloween. Myślę, że każdy wie co to
za święto, ale czy na pewno? Gabrysia
Dłużniewska  postara  się  Wam
opowiedzieć  sporo  ciekawostek  
i trochę historii na jego temat. Wiecie
jaki  batonik  jest  najpopularniejszy  
w  koszykach  przebranych  dzieci?
Zostańmy przy tym święcie,  chcecie
poczuć  się  jak  w  Stanach
Zjednoczonych czy Meksyku? Paulina
Piecuch z  klasy 2a pokaże  Wam jak
zrobić  potworne  szklanki,  puszki  
w  kształcie  nietoperzy,  a  nawet
odciętą  rękę na stole.  Zapowiada się
przerażająco!

Na  końcu  jak  zawsze  znajdziecie
przepisy  kulinarne  i  dawkę
porządnego humoru! 

Miłego czytania. :) 

                                    Kacper Urbański
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Wywiad z Hanną Szczepanowską
ps. ,,Heban”, 

łączniczką zgrupowania AK
,,Żmija”

Na wieczną wartę odeszła druhna Hanna 
Szczepanowska. Wielka patriotka, uczestniczka 
powstania warszawskiego. Organizatorka licznych
spotkań z młodzieżą i żywych lekcji historii, 
przyjaciel młodzieży. Inicjatorka mszy świętych w
intencji odbudowy ducha narodu polskiego. Była 
córką żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej - 
Józefa Szczepanowskiego. Całym swym życiem 
pełniła służbę Bogu i Polsce. Do końca na 
posterunku. Odeszła tak jak żyła, szybko, 
pomiędzy załatwianiem różnych ważnych dla 
środowiska harcerskiego i patriotycznego spraw. 
Miałem zaszczyt poznać Panią Hannę osobiście. 
Często odwiedzałem ją w jej małym mieszkanku 
na Żoliborzu.
Druhna często powtarzała słowa: ,,Najwięcej 
wymagaj od siebie, mniej od najbliższych i nic od 
obcych”.
Zawsze długo rozmawialiśmy…

Kiedy Druhna trafiła do konspiracji i w jakich 
okolicznościach? Czy były to Szare Szeregi?
W 1941 r. przez koleżanki z drużyny harcerskiej. 
W czasie okupacji Szare Szeregi to chłopcy, 
dziewczyny nazywały się „Koniczyny”. Dopiero 
po wojnie ujednoliciliśmy nazwę, dla wszystkich 
tę samą, czyli Szare Szeregi. Ja natomiast w czasie
okupacji byłam harcerką 16. Zielonej Leśnej 
Drużyny Harcerek przy moim gimnazjum i nie 
należałam do Szarych Szeregów, tylko do 
Żeńskiego Hufca Związku Koniczyn.

A jaki Druhna miała pseudonim?
„Heban”, bo u nas w drużynie umówiliśmy się, że 
każda będzie „robiła” za jakieś drzewo, a ja 
dodatkowo miałam czarne włosy jak heban.

Jak wyglądała działalność w podziemnych 
strukturach harcerskich?
Starano się zachować wszystko  w miarę 
możliwości w niezmiennych formach. 
Spotykaliśmy się na zbiórkach, zdobywaliśmy 
nowe sprawności, a nawet miałam tę 

niepowtarzalną okazję, aby podczas okupacji 
niemieckiej wyjechać na prawdziwy obóz 
harcerski! Takie obozy to była rzadkość. 
Oczywiście zmieniło się bardzo dużo. Zbiórki 
odbywały się rzadziej i w prywatnych 
mieszkaniach, do których schodziliśmy się w 
regularnych odstępach czasowych (aby uniknąć 
podejrzeń i zdekonspirowania). Nie mogłyśmy 
śpiewać pieśni patriotycznych ani harcerskich. 
Noszenie munduru było wykluczone! 

Czy wasza drużyna zaangażowana była w mały
sabotaż?
Tak, choć wyglądało to nieco inaczej niż w 
przypadku drużyn męskich. Nie zadymiałyśmy 
kin, ani nie pisałyśmy na murach 
antyniemieckich haseł. Nie brałyśmy też udziału
w akcjach dywersyjnych. Od początku byłyśmy 
przygotowywane do walki z okupantem. 
Krzewiono w nas patriotyczne postawy, 
edukowano. Dużą wagę przywiązywano do 
obchodzenia ważnych (zakazanych przez 
Niemców) świąt narodowych. W te dni zawsze 
starałyśmy się być na mszy świętej. Oprócz tego
na kilka dni przed tymi świętami chodziłam po 
sklepach i kupowałam, w jednym białą, a w 
drugim czerwoną krepinę, aby z niej robić 
polskie flagi. Potem w nocy starsi te flagi 
rozwieszali na ulicach. Następnego dnia cała 
ulica udekorowana była polskimi flagami.

A jak Druhna włączyła się w wojnę z 
okupantem?
Ponieważ cała moja rodzina w jakiś sposób w tę
konspirację zaangażowana była, no to i ja 
musiałam walczyć z Niemcami! Mój ojciec 
kategorycznie sprzeciwiał się mojemu 
głębszemu zaangażowaniu w konspirację. 
Byłam zła, że ojciec mi nie pozwalał, więc 
wymyśliłam swoją prywatną wojnę z 
Niemcami. Kupiłam w sklepie klej, poszłam do 
kamienicy zamieszkanej przez Niemców i 
folksdojczów, wlazłam na ostatnie piętro i po 
kolei zbiegając na każdym piętrze wszystkie 
klamki tym klejem im wysmarowałam. Byłam z
siebie wtedy bardzo dumna.
Innym razem wraz z koleżankami 
postanowiłyśmy powtykać polskie flagi wokół 
Pomnika Lotnika. Miejsce to było pod 
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doskonałą obserwacją niemiecką, co tym bardziej 
nas prowokowało. I faktycznie, poszłyśmy, no i 
zaczynamy te flagi wtykać, nagle słyszmy, że 
nadjeżdża samochód, więc szybko uciekłyśmy i 
obserwowałyśmy, co się stanie. Jakiś Niemiec 
wysiadł z tego samochodu i głośno przeklinając, 
wszystkie te flagi nam powyciągał, po czym 
odjechał. No więc my szybciutko wróciłyśmy i z 
powrotem te flagi wtykamy. Nawet jacyś 
przechodnie zaczęli nam pomagać!

Czy został Druhnie przyznany krzyż harcerski?
Tak. Po dość długiej służbie udało mi się na ten 
krzyż zasłużyć. Pamiętam, jak dumna wracałam 
po kilku dniach z tym krzyżem do domu. 
Wchodzę, otwiera mi ojciec i surowo podaje mi 
rękę do pocałowania. Poczułam się okropnie. 
Zaczęłam płakać. Po chwili ojciec dostrzegł krzyż 
i też się rozpłakał. Był ze mnie dumny. 

Rodzice byli dla Pani wielkim autorytetem. 
Przedwojenny model wychowania, pielęgnowanie
tradycji, czy te czynniki miały duży wpływ na 
postawę Druhny?
To prawda, rodzice byli dla mnie ogromnym 
autorytetem. Zawdzięczam im bardzo wiele. 
Wychowanie, tradycja - oczywiście silnie 
oddziaływały na młodych ludzi. Moje pokolenie 
było pierwszym urodzonym w wolnej Polsce, więc
wszyscy dbali o to, aby ugruntować w nas te 
wartości, o które przez lata zaborów walczyli. To 
przyniosło skutki.

W jakich okolicznościach dowiedziała się 
Druhna o wybuchu powstania?
Praca w harcerstwie trochę nie odpowiadała moim
pragnieniom, ja bardzo chciałam walczyć z 
Niemcami, już. Szukałam różnych kontaktów. 
Nawet wymyśliłam sobie, że będę partyzantem w 
Puszczy Kampinoskiej, ale odwiódł mnie od tego 
zamiaru brat, który zaproponował, abym dołączyła
do jego oddziału. Ja spytałam, czy jest broń, gdy 
potwierdził - zgodziłam się. W ten sposób 
znalazłam się w 244. plutonie późniejszego 
Zgrupowania „Żywiciel” i tam dwa dni przed 
powstaniem zostałam zmobilizowana. 
Kwaterowałam na drewnianych schodach na 
poddaszu przy ul. Tucholskiej, bo tam mieszkał 
nasz rusznikarz, tam czekałam na rozkazy. W nocy

31 sierpnia przyszedł do mnie rotmistrz 
Rzeszotarski i powiedział – czekasz aż skończy 
się godzina policyjna, a potem lecisz 
zawiadomić wszystkich chłopaków, jutro 
zaczynamy. Zdążyłam zawiadomić wszystkich, 
bo choć nasi żołnierze byli porozrzucani po 
całej Warszawie, to wpadłam na dość 
ryzykowny pomysł przemieszczania się w 
tramwajach „nur fur Deutsche”, aby było 
szybciej. Wróciłam do domu, wzięłam apteczkę 
i pożegnałam się. Szczęśliwie minęliśmy z 
koleżanką patrole niemieckie i trafiłam do 
Śródmieścia na Świętokrzyską, gdzie była 
kwatera Szarych Szeregów. W ten sposób znów 
znalazłam się w harcerstwie, dokładniej w 
łączności.

Jak Pani wspomina moment pożegnania z 
rodziną, tuż przed powstaniem?
Ojca już w domu nie było, także został 
zmobilizowany. Podeszłam do matki. Łzy 
napływały mi do oczu, ale mama nawet mnie 
nie przytuliła, wyciągnęła rękę, abym ucałowała
i odeszła.
Po zakończeniu wojny, już po szczęśliwym 
powrocie do domu, zapytałam matkę: ,,Mamo 
jak Ty się czułaś, gdy żegnałaś swoją jedyną 
córkę, idącą do powstania?” A Ona na to: ,,Po 
pierwsze, byłam dumna, a po drugie, to ja 
zawsze uważałam, że dzieci nie są moją 
własnością, tylko Polski”.

Wracając do powstania: działając w łączności, 
jakie Druhna otrzymywała zadania do 
wykonania?
Od razu przydzielono mnie do Harcerskiej 
Poczty Polowej i już do końca powstania byłam 
w łączności. Najpierw segregowałam listy, 
później je przenosiłam, a potem otrzymywałam 
zadania związane z utrzymaniem łączności 
między oddziałami, czyli dostarczałam 
meldunki i rozkazy.

Jak często Druhna przenosiła listy?
Raz dziennie. Ja chodziłam dość daleko, bo aż 
na Towarową, w jedną stronę szłam ok. dwie 
godziny. Przez jakiś czas obsługiwałam centralę
telefoniczną oraz miałam punkt obserwacyjny 
na Prudentialu, a najbardziej zapamiętałam 
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łączność w poprzek Al. Jerozolimskich, to był 
jedyny raz, kiedy się naprawdę bałam.

No właśnie, kiedy Druhna się najbardziej bała, a 
kiedy przeżywała największą radość i 
wzruszenie?
Największy strach poczułam właśnie podczas 
przedostawania się na drugą stronę Al. 
Jerozolimskich, po których jeździły niemieckie 
czołgi, a w poprzek nie było żadnej naszej 
barykady. Jakoś przeczołgałam się pod ostrzałem, 
ale dzwoniłam jeszcze zębami, kiedy dotarłam na 
drugą stronę do bramy obłożonej workami z 
piaskiem. Jeśli chodzi o wzruszenia, to były dwa. 
Pierwsze, to jak 2 sierpnia przy kościele św. Jana 
Bożego zobaczyłam pierwszy raz, po 5 latach, 
biało-czerwoną flagę. I zawsze, kiedy tamtędy 
przechodzę, mam ściśnięte gardło. A drugi raz, 
kiedy kwaterowaliśmy w Prudentialu i słyszałam, 
że moi koledzy o 4 rano idą na pierwszą linię 
walki. Ustawili się w kolumnę i ja na końcu, 
wszyscy odśpiewali modlitwę „Kiedy ranne wstają
zorze”. Pamiętam, jak śpiewałam z całych sił 
razem z nimi. I ta modlitwa, ten śpiew o 
zwycięstwo, o świętą sprawę, to było tak 
naładowane wiarą, jednością, siłą, odwagą, to było
coś, co będzie powodowało dreszcz do końca 
życia. I dlatego zawsze mówię do młodzieży – 
śpiewajcie! Razem śpiewajcie, głośno, dużo 
śpiewajcie, bo to buduje jedność, siłę i 
bezpieczeństwo.

Ale wróćmy jeszcze do poczty. Jak ludzie 
reagowali na otrzymane listy? Czy wszystkie 
udało się dostarczyć?
Niestety, nie wszystkie, a ludzie reagowali bardzo 
różnie, niektórzy wybuchali ogromną radością, 
inni nie dowierzali.

Czy Druhna i inni Zawiszacy wiedzieliście, co 
działo się w innych dzielnicach miasta? O rzezi 
na Woli?
Uciekinierzy z Woli przechodzili na Stare Miasto 
(ja byłam w Śródmieściu). Poza tym, nas od takich
wiadomości izolowano, to mogło wpłynąć bardzo 
deprymująco na nastroje.

Czy była Druhna świadkiem śmierci kogoś 
bliskiego, koleżanki lub kolegi?

Tak, zginął przy mnie kolega, miał granat w 
kieszeni, biegł, potknął się i upadł. Granat 
eksplodował urywając mu obie nogi. 
Podbiegłam do niego, był przytomny, 
powiedział, żebym go zostawiła i rzeczywiście, 
za pół godziny już go grzebałam.

Czy wśród tego ogromu nieszczęść zdarzały się 
jakieś wesołe sytuacje?
Tak, jak chodziłam w poprzek Al. 
Jerozolimskich, to w piwnicach siedziało 
mnóstwo ludzi. Nasz znajomy był w armii gen. 
Andersa, a żona została w Warszawie i 
wiedziała, że ja jestem łączniczką i kursuję 
przez te Aleje, więc poprosiła mnie pewnego 
dnia, żebym kupiła w jakimś sklepie pokarm dla
rybek i nie mogła uwierzyć, że tego sklepu ani 
tej ulicy już nie ma, bo leżą w gruzach. 
Siedziała w piwnicy i nie wiedziała jak 
powstanie wygląda. Kiedyś ją okradłam, jeden 
raz w życiu i jestem z tego bardzo dumna. 
Kiedy wiedziałam, że jej kamienica niedługo 
zacznie się palić, bo od Marszałkowskiej domy 
się już paliły, poszłam do dozorcy, pokazałam 
legitymację powstańczą i poprosiłam o klucz od
ich mieszkania , bo byli majętną rodziną. 
Wzięłam dwóch chłopaków i powiedziałam, 
żeby brali, co potrzebują. Wzięli ubrania i buty, 
a ja z kuchni dużo słoików z konfiturami. 
Później dozorca powiedział mi, że Zaorskich 
ktoś okradł, a ja na to – a to łobuz! Potem i tak 
wszystko się spaliło.

A jak Druhna wspomina czas odpoczynku 
między walkami, co jedliście, gdzie spaliście?
Spaliśmy gdzie się dało, ale tego odpoczynku 
nie potrafię sobie przypomnieć. Na początku 
powstania jedliśmy w miarę normalnie, bo 
ludzie mieli jeszcze zapasy i prawie na każdym 
podwórku gotowali dla powstańców jakąś zupę, 
potem było gorzej. W pobliżu naszej kwatery 
był rozbity sklep, a w nim dużo mąki kartoflanej
i wino. Robiliśmy z tego kluski i polewaliśmy je
winem. Okropne świństwo.

W jakim momencie dowiedziała się Druhna o 
kapitulacji?
Pamiętam to bardzo dobrze. Byłam wtedy w Al.
Jerozolimskich, jakiś chłopak wyszedł z 
naszych pozycji, ja do niego krzyczę, żeby 
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wracał, wtedy ktoś powiedział – daj spokój, to już 
kapitulacja i wtedy krzyknęłam – NIE! To była dla
nas ogromna tragedia. Myśmy byli potwornie 
załamani, zrozpaczeni, nie mogliśmy się z tym 
pogodzić. Niektórzy popełniali samobójstwa. 
Trudno było to przeżyć. 63 dni nadziei na 
zwycięstwo... i kapitulacja.

A jak wtedy odnosiła się do was ludność cywilna?
Wiem, że na początku bardzo entuzjastycznie i 
życzliwie, potem bywało już trudniej.
Rzeczywiście, czym dalej, tym relacja między 
powstańcami a cywilami stawała się coraz 
bardziej oziębła, oni widzieli swoje straty. Po 
kapitulacji baliśmy się, jak zachowa się ludność 
cywilna w stosunku do nas. Ale właśnie wtedy 
przeżyłam najpiękniejsze chwile w moim życiu. 
Mój oddział wychodził jako jeden z ostatnich – 5 
października i to była najpiękniejsza „defilada”, 
jaka się może żołnierzowi przydarzyć, „defilada 
pod bronią”. Uformowano nas stopniami - od 
najwyższego do najniższego na ul. Zgoda i 
ruszyliśmy Złotą. Byliśmy dumni, poważni, 
mocni, zdyscyplinowani, szliśmy perfekcyjnie, 
nikt kroku nie pomylił. Na wysokości dzisiejszego
Pałacu Kultury zobaczyliśmy koczujących cywili. 
Z naszej strony było ogromne napięcie, bo nie 
wiedzieliśmy, jak oni zareagują. A oni zrobili 
szpaler, niektórzy uklęknęli i dziękowali nam, 
błogosławili, modlili się i płakali. To było coś 
niesamowitego. Przeszliśmy pośród nich w 
ogromnym skupieniu, doszliśmy do Pl. 
Narutowicza i tam zdawaliśmy broń, ja miałam 
tylko zdobyczny bagnet. Wtedy poczuliśmy się 
okropnie, jakbyśmy nie byli już żołnierzami.

I jak dalej potoczyły się losy Druhny?
Dostałam się do obozu w Pruszkowie. Z 
Pruszkowa wywieźli nas do Bergen-Belsen, do 
obozu jenieckiego, potem wraz z 80 innymi 
dziewczynami na roboty kolejowe do Hanoveru. 
Następnie znów wróciliśmy do obozu, a ja dość 
poważnie chorowałam. Na szczęście w tym 
samym obozie, tylko w męskiej części, był też 
druh „Kuropatwa” -  nasz komendant, który był 
medykiem i podrzucał mi przez druty lekarstwa. 
Wiele lat po wojnie mu za to dziękowałam. W 
końcu grudnia 1944 r. zawieźli nas do Berlangen 
pod granicę holenderską i tam wyzwoliła nas 
Brygada Pancerna gen. Maczka.

Czy Druhna czuje się bohaterką?
Nie! Absolutnie! Bardzo nie lubię tego słowa. 
Dla nas to była służba, obowiązek!

Co Druhna powiedziałaby tym, którzy 
twierdzą, że powstanie nie miało sensu?
Że są głupi i nie znają historii, że brak im 
wiedzy, że nic nie rozumieją i nie mają poczucia
godności. My byliśmy tak zmobilizowani i 
zdeterminowani do walki, że właściwie to był 
samoczynny wybuch. Chcieliśmy pokazać 
Europie, że my się na niewolę nie zgadzamy. 
Ten gest był piekielnie ważny, a propaganda 
sowiecka głosiła przecież, że AK nie chce 
walczyć. Poza tym atmosfera w Warszawie 
kipiała.

Co na koniec Druhna chciałaby przekazać 
młodemu pokoleniu?
Przede wszystkim to, że Naród polski jest 
najzdolniejszym narodem na świecie i trzeba 
być dumnym z tego, że się jest Polakiem. 
Trzeba być dumnym i trzeba samemu na tę 
dumę pracować. Nic nas z tego obowiązku nie 
zwalnia. Trzeba odbudować Ducha Narodu, bo 
jak mówił Piłsudski; „Przegrać z Niemcami to 
stracić wolność, ale przegrać z bolszewikami to 
stracić ducha”. Duch to: wiara w Naród polski, 
w każdego człowieka i poczuwając się do tego 
trzeba najlepiej wykonywać wszystko, co się 
robi, trzeba godnie Polskę reprezentować i 
pracować ku jej chwale.

Wywiad przeprowadził Jan Kosakowski 

http://www.zoska.waw.pl/
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Leć, melodio, leć, najkrwawsza, ulicami mej stolicy*

63 dni walki. Daremnie
oczekiwana odsiecz ze strony

Rosjan. Podpisany akt
kapitulacji.

  To  wszystko  zakończyło  się  
2  października  1944  roku.  Walka  
o wolność. Około 18 tysięcy młodych
ludzi poświęciło swoje życie, by teraz
żyło nam się lepiej. Jak co roku, nasze
liceum  kultywuje  spotkania
współczesnego  pokolenia  
z  powstańcami,  żyjącymi  do  dnia
dzisiejszego.  Tego  roku,  w  ramach
uroczystości  przy  pomniku  „Polegli
Niepokonani”,  ślubowanie  złożyli
uczniowie  klas  pierwszych  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  Batalionu
„Zośka”.  Jak  zawsze,  swoją
obecnością  zaszczycili  nas  goście,
tacy  jak  kombatanci,  m.in.  Wanda
Traczyk-Stawska,  przewodnicząca
Komitetu Społecznego ds. Cmentarza
Powstańców Warszawy. Tego dnia nie
mówiła o powstaniu lecz o cmentarzu,
na  którym  znajdowaliśmy  się.
Wspomniała  również  o  cywilach,
którzy  byli  zaskoczeni,  nagłą  walką
zbrojną: „Żołnierz, gdy ma broń może
decydować  o  swoim  losie.  Cywile
mogą tylko się chować, tak jak wtedy
podczas  powstania  z  dziećmi,  ze
starcami,  chowali  się  po  piwnicach,
czekając na to co dzieje się na górze.
Ich  postawa  była  heroiczna”.
Podkreśliła  to,  że  Warszawa  i  jej
mieszkańcy  powinni  otrzymać  drugi
krzyż Virtutti Militari. 
Na koniec zwróciła się bezpośrednio
do pierwszoklasistów. Opowiedziała o
swojej przysiędze, gdy wstępowała do
harcerstwa.  Co  ciekawe,  kartkę  z  tą
przysięgą zawsze ma przy sobie 

i kiedy jest jej smutno, przypomina sobie słowa przyrzeczenia. Tego
roku w uroczystości uczestniczyła z nami również Prezydent Miasta,
Hanna  Gronkiewicz-Waltz,  wypowiedziała  słowa,  które  wyjątkowo
zapadły mi w pamięć: „Nikt nie wybiera czasów, w których żyje, tak
jak nie wybierali czasu cywilni mieszkańcy stolicy w sierpniu 1944.
Na  początku,  gdy  były  zwycięstwa,  cieszyli  się,  że  wybuchło
powstanie, potem ginęli jak powstańcy, do końca im pomagając. Tutaj
na tym cmentarzu leżą razem – mieszkańcy i powstańcy i jest ich tyle
jakby  współcześnie  zginął  cały  Mokotów”.  W  chwili  zakończenia
uroczystości,  wszyscy  odśpiewali  hymn  naszego  liceum.  Potem
zostały złożone wieńce pod pomnikiem. 
  Dzień ten ustanowiony został  przez Sejm Rzeczypospolitej,  jako
wyraz hołdu dla mieszkańców stolicy, którzy od początku wspierali
powstańców,  a  potem zostali  wypędzeni  z  Warszawy,  osadzeni  w
obozach koncentracyjnych, miejscach pracy przymusowej, skazani na
tułaczkę i poniewierkę. Jest to szczególne przypomnienie, że wsparcie
ludności  cywilnej  pozwoliło  powstańcom  walczyć  dwa  miesiące.
Cywile  mordowani,  psychicznie  wyczerpani,  cały  czas  próbowali
tworzyć  w  Warszawie  zalążek  normalnego  państwa:  z  własnym
życiem  kulturalnym,  towarzyskim,  rozrywkowym.  Zresztą  nie  bez
powodu  powstańcy  zwykli  powtarzać,  że  dla  nich  prawdziwymi
bohaterami tamtych wydarzeń są właśnie cywile. 

*fragment jednej z piosenek napisanych w trakcie powstania 

Joanna Wojciechowska
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Święto  szkoły
Dzień 2 października to szczególna data dla naszej
szkoły. Właśnie tego dnia w 1944 roku zakończyło
się  powstanie  warszawskie.  W  tym  dniu
obchodzimy  święto  naszej  szkoły  -  LXXXVI
Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Batalionu
„Zośka”.  Tegoroczne  święto  było,  jak  co  roku,
połączone  ze  ślubowaniem  klas  pierwszych,  
a  uroczystość  tę  swoją  obecnością  uświetniła
Prezydent  Warszawy  Hanna  Gronkiewicz-Waltz,
zaproszeni kombatanci oraz inni goście.
Po zakończeniu części oficjalnej, która odbyła się
tradycyjnie  przy  pomniku  Polegli  Niepokonani,
zaproszeni goście udali się do naszej szkoły. Tam,
w  sali  teatralnej,  klasa  2a  pod  kierunkiem
nauczycieli:  Moniki  Kaszewskiej  i  Michała
Barczaka  wystawiła  przedstawienie  o  tematyce
powstańczej, a następnie zespół złożony z uczniów
klasy  3a,  2a  i  wolontariuszy  pod  opieką  pani
Małgorzaty  Pachulskiej,  zaśpiewał  dwie
powstańcze  piosenki.  Po  obejrzeniu
przedstawienia  rozpoczęło  się  spotkanie,  którego
bardzo miłym akcentem było wspólne śpiewanie
piosenek  powstańczych.  To  była  też  świetna
okazja do rozmów z powstańcami.  Usłyszeliśmy
wiele  ciekawych  historii.  Na  koniec  mieliśmy
zaszczyt  oprowadzać  kombatantów  po  szkole  
i  razem  zwiedzić  okolicznościową  wystawę
przygotowaną z okazji święta.

Olga Dobromysławska,

„Zośkowy”  Hyde Park 
Matura z prawa jazdy

Trzecia klasa nie kończy się tylko na przygotowaniach
do  matury,  wielu  z  nas  skupia  się  też  na  innych
zadaniach,  takich  jak  upragnione  prawo  jazdy.
Uczniowie,  którzy  ukończyli  osiemnaście  lat,  na
początku  tego  roku  są  w  dość  uprzywilejowanej
sytuacji,  ponieważ  mogli  zdać  egzamin  jeszcze  
w  drugiej  klasie  lub  podczas  wakacji.  Z  większymi
problemami muszą borykać się ci, którzy osiemnastki
świętowali niedawno, pojawia się bowiem pytanie czy
egzamin  na  prawo  jazdy  nie  koliduje  
z  przygotowaniami  do  matury?  Sprawę  dodatkowo
zaogniają nowe przepisy zgodnie z którymi, 

w  przyszłym  roku,  mają  pojawić  się  dodatkowe
utrudnienia oraz opłaty dla nowych kierowców.

Przede  wszystkim,  przez  24  miesiące  od  daty
wydania uprawnień, będzie ich obowiązywał okres
próbny.  Przez  ten  czas  będą  musieli  się  bardziej
pilnować  oraz  przez  kilka  miesięcy  przestrzegać
zaostrzonych  przepisów.  Przez  pierwsze  osiem
miesięcy od odebrania prawa jazdy nie będą mogli
jeździć z wyższą prędkością niż 50 km/h w terenie
zabudowanym  oraz  80  km/h  poza  terenem



Str.8 ŚWIAT  WG ZOŚKI

zabudowanym.  Z  kolei  na  autostradach  i  drogach  ekspresowych
będzie ich obowiązywał limit prędkości 100 km/h.

Sprawa  nie  skończy się  tylko  na  wydłużonym okresie  próbnym,
młodzi  kierowcy  będą  narażeni  na  dodatkowe  koszta,  jakimi  są
obowiązkowe doszkalające egzaminy teoretyczne oraz praktyczne.
Moim zdaniem, doszkalających egzaminów nigdy za wiele, jednak
powinniśmy  zastanowić  się  jaki  jest  ich  sens  z  wyjątkiem
wyłudzenia  pieniędzy.  Teoretyczny kurs  ma trwać dwie godziny  
i według nieoficjalnych danych kosztować około 100zł, praktyczny
potrwa jedynie godzinę i zgodnie z szacowaniami będzie kosztował
nowych kierowców 200zł.

Wszystkie te nowelizacje sprawiają, że
chcemy jak najszybciej rozpocząć kurs,
aby  uniknąć  dodatkowych  kosztów  
i stresu. Jednak w trzeciej klasie, pełnej
dodatkowych  zajęć  poza  lekcjami,
fakultetów  w  szkole  i  unoszącą  się  
w powietrzu paniką związaną z maturą
dodatkowy  stres  i  nauka  mogą
spowodować,  że  zawalimy  maturę  
i egzamin na prawo jazdy.

Magdalena Szemioth

Z życia szkoły

„Bieg do niepodległości”

11.10.2017r. uczniowie klasy 1b, Borys Tarnakowicz, Filip Leszkowicz, Maciej Sokalski i Michał Grabarczyk 
pod opieką Małgorzaty Pachulskiej przeszło szlakiem powstań narodowych w ramach gry miejskiej "Bieg do 
niepodległości".

Małgorzata Pachulska
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Warsztaty
 „Młodzi, aktywni, pomocni”

24 października 2017 uczniowie klasy 1a pod
opieką Małgorzaty Pachulskiej oraz uczniowie
LX Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha
Górskiego z Zespołu Szkół nr 49, wzięli udział
w  dyskusji  i  warsztatach  zorganizowanych
przez  Muzeum  Powstania  Warszawskiego  na
temat:  "Młodzi,  aktywni,  pomocni".  
W  dyskusji  i  warsztatach  uczestniczyli
nominowani do Nagrody im. Jana Rodowicza
„Anody”:  Magdalena  Czarnecka,  Jarosław
Wajk,  Bartłomiej  Banachowicz,  Paweł
Łukasik.  Poniżej  zamieszczamy  link  
z informacją o wydarzeniu ze strony Muzeum
Powstania Warszawskiego. Małgorzata Pachulska

SPOTKANIE  AUTORSKIE

17 października 2017r.  klasa 1c uczestniczyła w spotkaniu autorskim „Twórczość Krystyny 
Łagowskiej”, które prowadziła Elżbieta Czajka.

Fot. Roma Sypniewska
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Spotkanie odbyło się w zaprzyjaźnionej od lat z naszą szkołą, Bibliotece Publicznej 
na ul. Redutowej 48. 

Fot. Roma Sypniewska

Młodzież miała okazję wysłuchać kilku wierszy, recytowanych przez samą autorkę, niezwykle 
sympatyczną i życzliwą osobę.
Krystyna Łagowska wydała 18 tomików wierszy. Za swoją twórczość poetycką otrzymała wiele 
nagród. 
W 2015 roku otrzymała tytuł „LADY D” województwa mazowieckiego w kategorii „Kultura 
i Sztuka”.
Krystyna Łagowska jest bohaterką filmu dokumentalnego Zofii Pręgowskiej „Niewidzialne” 
(„Invisible”), wielokrotnie nagradzanego na polskich i międzynarodowych festiwalach filmowych.

Urszula Karolewska

Wycieczka do Bełchatowa

Fot. Anna Szymczak
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21 września br. uczniowie klas 3c i 3e wzięli udział w jednodniowej wycieczce do kopalni węgla 
brunatnego w Bełchatowie. To druga pod względem wielkości taka kopalnia na świecie. 
W Bełchatowie surowiec wydobywany jest metodą odkrywkową, zasilając pobliską elektrownię, 
która pokrywa aż 20 % zapotrzebowania na energię w Polsce. Uczniowie zjechali na dno wyrobiska 
terenowymi samochodami, gdzie podziwiali jedne z największych maszyn na świecie, które służą do 
wydobywania i transportowania urobku. 

Fot. Anna SzymczakFot. Anna Szymczak

Fot. Anna Szymczak
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Narodowe Czytanie

Wieści podwarszawskie, nr 36 (6.09.2017)

Na zdjęciu możemy zobaczyć: Katarzynę Pińkowską, Wiktorię Falkowską i Milenę Kwiatkowską (kl.
2a).  W Narodowym Czytaniu wzięła udział jeszcze Karolina Jędrzejak (kl. 2c) – niestety nie ma jej 
na fotografii. 

Uśmiechnij się, proszę! 
Mały dinozaur pyta:
- Mamo, czy jak umrę, to pójdę do nieba?
- Nie, synku, do muzeum.

*
Na matematyce nauczyciel pyta Jasia:

- Nad rzekę poszło piętnastu chłopców. Czterem mamy nie pozwoliły się kąpać. 

Ilu chłopców się kąpało?

- Piętnastu, panie profesorze.
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*
Do księgarni wchodzi kobieta w żałobie, trzymając w ręku „Atlas grzybów”. 
Księgarz ściska jej rękę i mówi:
- Szczere wyrazy współczucia. Wydawnictwo już poprawiło te błędy.

*
Baca
W Morskim Oku w przerębli kąpie się baca.
- Baco, nie zimno wam? – pytają się turyści.
- Ni.
- Ciepło?
- Ni.
- A jak wam jest?
- Jędrzej.

*

Źródło: internet

Halloween  to  najhuczniej  obchodzone  święto  
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej
Brytanii. Choć w naszej kulturze wciąż jest to bardzo
kontrowersyjne święto,  Halloween w Polsce ma duże
grono zwolenników, którzy traktują ten dzień po prostu
jako  okazję  do  dobrej  zabawy.  W  tym  roku  święto
przypada na wtorek 31 października. Tego dnia dorośli,
jak i dzieci przebierają się i chodząc od domu do domu
zbierają cukierki do koszyków, mówiąc "cukierek albo
psikus ". Najczęściej zakładane kostiumy przypominają
duchy, wiedźmy, zombie, wampiry, ale również postaci
z  bajek  i  filmów.  Najpopularniejsze  zabawy  na
Halloween  to  wróżbiarstwo,  łowienie  jabłek  z  miski
pełnej  wody,  tworzenie  latarni  z  dyń  czy  zjadanie
ciastek  zawieszonych  na  sznurkach  bez  pomocy rąk.
Innymi  kultowymi  zwyczajami  są  również
dekorowanie domów, tworzenie "strasznych farm" oraz
organizowanie parad i pochodów.

Ciekawostki :

- Legenda głosi, że jeżeli zobaczymy w Halloween 
pająka, będzie to czuwający nad nami duch bliskiej 
osoby.

- W tym dniu największą popularnością wśród 
słodyczy cieszy się Snickers.

- W Alabamie nie można przebierać się za 
duchownych .

- Halloween zaraz po Bożym Narodzeniu jest 
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najbardziej popularnym jak i dochodowym świętem. 

- Tysiące ludzi cierpi na samhainofobię, czyli strach 
przed Halloween.

- W Hollywood za używanie lub nawet posiadanie 
serpentyny w sprayu podczas tego dnia grozi grzywna 
w wysokości 1 000 dolarów.

- Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej 
skróconym All Hallows’ E’en, czyli wcześniejszym 
„All Hallows’ Eve” – wigilia Wszystkich Świętych.

- Kościół katolicki odcina się od Halloween, ponieważ 
noc z 31 października na 1 listopada jest także ważnym
świętem w Kościele Szatana. Z tego powodu Kościół 
rzymskokatolicki potępia Halloween i utożsamia je 
z kultem Szatana.

- Geneza Halloween nie jest do końca znana. Może 
nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców 
i nasion (Pamony) lub celtycki obrządek Samhain, 
podczas którego żegnano lato, witano zimę oraz 
obchodzono święto zmarłych.

- Pomarańczowy oraz czarny są kolorami, które 
symbolizują Halloween, ponieważ pomarańczowy 
oznacza koniec zbiorów związany z jesienią, 
a czarny reprezentuje “śmierć” lata.

Gabrysia Dłużniewska

Pomysły na Halloween na ostatnią chwilę

Koniec  października  upływa  pod  znakiem  świąt
upamiętniających  zmarłych  oraz  zaczerpniętego  
z kultury zachodu Halloween, które jest coraz częściej
obchodzone  w  naszym  kraju.  Z  tej  okazji
przygotowaliśmy dla  was  kilka  pomysłów na  proste,
szybkie  i  efektowne elementy DIY,  które  wprowadzą
ciekawy, nieco mroczny klimat do waszego otoczenia. 

Odcięta ręka w napoju 

Bardzo łatwy i  szybki  sposób na urozmaicenie stołu  
z  jedzeniem,  a  potrzebne  są  do  niego:  dosyć  duża
szklana  miska  wypełniona  dowolnym  czerwonym
napojem,  rękawiczka  jednorazowa  (np.  lateksowa,
nitrylowa) oraz woda. Wszystkim, co trzeba zrobić jest 

nalanie  wody  do  rękawiczki,  związanie  jej  oraz
odłożenie do zamrażarki, aby ciecz zamarzła. Gdy w
rękawiczce 
będzie  już  lód,  wystarczy  ją  rozciąć  i  umieścić
powstałą rękę w misce.

Ręka-świeca

Jeśli  jesteśmy  już  przy  wykorzystaniu
jednorazowych  rękawiczek w tworzeniu  dekoracji,
to  następnym  pomysłem  jest  wykonanie  świecy.
Potrzebne są do tego: rękawiczka, knoty do świec,
talerzyk, biały oraz (opcjonalnie) czerwony wosk.
W rękawiczce, w miejscu palców, należy umieścić
knoty  do  świec,  po  czym  zalać  je  roztopionym
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białym woskiem,  związać  rękawiczkę  i  odczekać,  aż
wosk zastygnie. Po tym czasie rozciąć rękawiczkę oraz
odciąć dół powstałej dłoni, aby mogła ona stabilnie stać
na  talerzyku,  który  posłuży  nam  za  podkładkę.  Na
koniec  można  jeszcze  nałożyć  na  końce  palców
odrobinę rozpuszczonego czerwonego wosku, który po
zapaleniu świecy da efekt spływającej krwi. 

Potworne szklanki 

Kolejny ciekawy sposób, aby zmienić zwykłe przekąski
w  coś  niezwykłego.  Do  wykonania  potrzebne  są
szklanki i czarny marker. 
Ozdobienie  szklanek zajmuje  tylko  chwilę,  ponieważ
wystarczy  narysować  na  nich  markerem  twarze
potworów,  po  czym  umieścić  w  środku  jedzenie  
w  pasującym  kolorze  (np.  Frankenstein  –  zielony  
i  czarny,  duch  –  biały,  Jack-o’-lantern  –
pomarańczowy).

Puszki nietoperze

Naszą ostatnią propozycją jest przerobienie puszek  
z  napojami  na  kształt  nietoperzy.  Potrzebne
materiały: puszki, czarna farba (najlepiej w spray’u),
czarny brystol, klej lub taśma dwustronna.
Pierwszym  krokiem  jest  pokrycie  puszek  czarną
farbą oraz odstawienie ich do wyschnięcia. W tym
czasie możemy wyciąć z brystolu kształty skrzydeł
nietoperzy,  które  później  przykleimy  klejem  lub
taśmą po bokach puszki. 

Mamy  nadzieję,  że  nasze  propozycje  okażą  się
przydatne i być może zainspirują was do stworzenia
jeszcze innych klimatycznych dekoracji.

Upiornego Halloween!

Paulina Piecuch
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Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

Granita arbuzowa

Granita konsystencją przypomina pokruszony lód. To 

coś pomiędzy sorbetem, a koktajlem. Jest bardzo prosta 

do przygotowania w warunkach domowych. Wystarczą 

jedynie ulubione owoce, trochę cukru i widelec do 

kruszenia kryształków lodu.

Składniki:

500 g miąższu arbuza

40 g cukru pudru

świeżo wyciśnięty sok z cytryny

listki świeżej mięty do dekoracji

Przygotowanie:

Arbuza pokrój w kostkę i usuń dokładnie pestki. Miąższ umieść w pojemniku 

blendera, dodaj sok z cytryny i cukier puder. Wszystkie składniki dokładnie 

zmiksuj.

Przełóż do płaskiego pojemnika i wstaw do zamrażarki na kilka godzin (do 

całkowitego zamarznięcia).

Podczas chłodzenia mieszaj kilka razy za pomocą widelca, mniej więcej co 30 minut, 

rozkruszając zamarznięte bryłki. Granita powinna mieć konsystencję 

pokruszonego lodu.

Gotową granitę przełóż do szklanek. Przed podaniem możesz udekorować sorbet 

kawałkami arbuza oraz listkami świeżej mięty.

http://www.zajadam.pl/koktajle/granita-arbuzowa

http://www.zoska.waw.pl/
http://www.zajadam.pl/koktajle/granita-arbuzowa
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