
   

 

Przeprowadziliśmy wywiad z członkinią fundacji Azyl Pod Psim Aniołem – Heleną Nikścin 

z klasy I f, w celu zdobycia informacji na temat tego stowarzyszenia. Przekonaliśmy się, że 

istnieją ludzie o dobrych sercach, gotowi do pomocy innym. 

 
Gazeta: Jaki jest typ Twojego stowarzyszenia i kiedy zostało założone? 
Helena: Moje stowarzyszenie – Azyl Pod Psim Aniołem jest rejestrowe, zostało założone w 2002 roku. 

 
G: Ilu ma członków i w jakim wieku? 

H: W Azylu jest trzech członków powyżej pięćdziesięciu lat oraz wielu wolontariuszy (powyżej szes-

nastu lat), których wciąż nam przybywa. 

 

G: Kto może dołączyć do waszej fundacji? 
H: Praktycznie każdy może być jej członkiem. Jedyny wymóg, to ukończone szesnaście lat oczywiście 

— interesowanie się zwierzętami. 

 

G: Gdzie znajduje się siedziba azylu? 

H:  Nasza siedziba znajduje się przy ulicy Kosodrzewiny 7/9, Azyl jest w Palenicy. 

 

Ostatnich słów sąsiadki już nie usłyszał, biegł przed siebie najszybciej jak potrafił. Pragnął zaszyć 
się w najmniejszym zakątku mieszkania… Chciał, żeby go nie było… żeby nagle mógł zniknąć… 
„Jak to się stało?!”- myślał… „Obiecałem jej, że nigdy jej nie opuszczę, a ona opuściła mnie. Co ja 
bez niej zrobię? Pojawiła się w moim życiu tak nagle… A teraz tak szybko odeszła..” 
 Cierpiał wiele lat po jej odejściu… Żałował każdej chwili, którą spędzili osobno… Długo 
nie mógł się pozbierać po tym, co się stało. Nagle zrobiło się tak  cicho w jego świecie, nie widział 
kolorów i wszystko było tylko czarne, albo białe. Przestał się śmiać, cieszyć z życia… Jedynie 
funkcjonował i egzystował. Wiecie, co to znaczy?  
Wiedział, że gdzieś tam, daleko, Krysia czeka na niego i pewnie nie jest zadowolona z tego, jak 
zaniedbał swoje życie w ciągu ostatnich lat… Jednak nie potrafił ułożyć wszystkiego od nowa… 
Jeszcze nie teraz, jeszcze za wcześnie… Miał tyle planów, tyle marzeń i we wszystkich była 
ONA, ta najważniejsza… 
W ciągu jednej sekundy wszystko się zawaliło… Czy ktoś z Was zna takie uczucie? Chyba nie… 

Nie potrafię opisać uczuć Marka po stracie jego ukochanej Krysi… Nie ma takich słów, 
by móc wyrazić tak wielkie cierpienie ludzkie… Chciałabym powiedzieć jedynie tyle, że Ci młodzi, 
nie zasłużyli na taki koniec… A jednak w życiu bywa różnie i nic nie da się przewidzieć. Los ma 
dla nas wiele niespodzianek… My niestety nie możemy wybierać sobie tylko tych dobrych. Jednak 
NIC NIE DZIEJE SIĘ BEZ PRZECZYNY, wszystko ma swój określony 
cel… Pamiętajcie o tym… 
  

 
KONIEC 

*** Kinga Wiatr kl. I 
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G: Czym fundacja się zajmuje, jakie są jej cele, motywacja działania? 
H: Celem fundacji jest pomoc zwierzętom. 

 

G: Czy odnieśliście w tej dziedzinie jakieś sukcesy? 
H: Oczywiście, mamy wiele sukcesów. Bardzo dużo kotów i psów zostało oddanych do adopcji. 

Azyl teraz się rozwija. 

 

G: Jaką pełnisz w niej funkcję? 
H:  Robię wiele rzeczy – sprzątam po zwierzętach, opiekuję się nimi, wychodzę na spacer, kąpię. 
 

G: Jak długo do niej należysz, dlaczego do niej dołączyłaś? 
H: Członkiem Azylu jestem już trzy lata, dołączyłam do niego, bo bardzo interesuję się zwierzęta-

mi, kocham im pomagać. Praca daje mi dużo satysfakcji, poza tym poznaję nowych ludzi. 

 

G: Czy jesteś zadowolona tego co robisz? 
H: Tak, jestem zadowolona. 

 

G: Czy fundacja dostaje jakieś dotacje? Jak zdobywa środki? 
H: Tak, moja fundacja otrzymuje datki od ludzi, którzy przyjeżdżają, odwiedzają nasze schronisko 

oraz od tych, którzy adoptują zwierzęta. 

 

G: Czy organizujecie akcje charytatywne, koncerty, zbiórki pieniędzy bądź inne? 
H: Organizujemy — zbiórki odbywają się w szkołach, na Agrykoli, gdzie prezentujemy nasze zwie-

rzęta i nasz Azyl. Rok temu była akcja rozwieszania plakatów. Bardzo pomogło nam miasto stołecz-

ne Warszawa 

 

G: Dziękuję za wywiad. 
H: Dzięki 

 

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem  

⇒ organizacja pożytku publicznego  
⇒ utrzymywana z datków tysięcy osób z całego 

kraju.  
⇒ leczy i oddaje do adopcji porzucone                                              

i skrzywdzone psy i koty z Warsza-
wy i okolic.  

⇒ prowadzi azyl Agnieszki Brzeziń-
skiej w Warszawie — Falenicy. 

⇒ zbiera i publikuje informacje o trak-
towaniu bezdomnych zwierząt       
w Polsce.  

⇒ promuje przejrzysty, charytatywny 
model rozwiązywania problemu 
bezdomnych zwierząt, zgodny         
z Europejską Konwencją Ochrony 
Zwierząt Domowych.  

 

 

Adrianna Smoczyńska kl. I G 

Logo fundacji „Azyl Pod Psim Aniołem” 
Strona internetowa:www.psianiol.org.pl  

JEŚLI MASZ NA 
UWADZE DOBRO 

ZWIERZAKÓW 
UWAŻASZ SIĘ ZA 

ICH PRAWDZIWEGO 
PRZYJACIELA 

 
DOŁĄCZ DO NAS!!! 
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W klasie biologicznej, stoi znany szkielet, który służy uczniom do nauki. Często zabaw-

nie nazywamy go ,,Helmutem”, jednak jak naprawdę się nazywa? Jeśli chcecie się do-

wiedzieć... – koniecznie przeczytajcie! Zapytaliśmy o to p. prof. Jolantę Kuźmę. 
 

Maciek Sychowicz: Podobno ze stojącym w Pani pracowni ludzkim szkieletem, zwa-

nym Kostek tudzież Helmut, wiąże się ciekawa legenda. Mogłaby Pani ją przybliżyć 
naszym czytelnikom? 

 

Prof. Jolanta Kuźma: Kostek to imię wymyślone przez uczniów tej szkoły. Nie ukry-

wam, że nie podoba mi się brak szacunku dla jego pierwotnego imienia, brzmiącego 

Helmut. Trudno się jednak dziwić, niektórzy mogą nie znać jego starej historii. Helmut 

chyba jest od zawsze w naszej szkole. Kiedy chodziłam do tej szkoły jeszcze jako do 

podstawówki (dawno temu był to zespół szkół), Helmut już tu był. Gdy w latach osiem-

dziesiątych rozpoczęłam tu nauczanie biologii, Helmut był nadal — w tej samej gablot-

ce, z tymi samymi napisami, dokładnie ten sam. Moja mama opowiadała mi, że gdy koń-
czyła tą szkołę tuż po wojnie, prawdziwy ludzki szkielet już tu stał, w dodatku nosił nie-

mieckie imię, prawdopodobnie był to ten sam Helmut. 

 

M.S.: Więc cała historia Helmuta związana jest tylko z jego wiekiem? 

 

J.K.: Ależ nie. Oczywiście jego historia sięga dalszych czasów i jest o wiele ciekawsza. 

Podczas drugiej wojny światowej w miejscu naszej szkoły znajdował się niemiecki szpi-

tal. Nie był to prawdziwy, fachowy szpital, coś bardziej na kształt sanatorium (dopiero 

podczas powstania przekształcił się w fachową placówkę). Helmut najprawdopodobniej 

jest Helmutem — Niemcem — pochodzącym z tamtego czasu. Jego szkielet ma uszko-

dzoną czaszkę, być może po kuli, stąd uzasadnienie dla takiej legendy. 

 

M.S.: Ile może być prawdy w tej historii? 

 

J.K.: Wiadomo, że jest to szkielet mężczyzny (co widać po kształcie miednicy), nato-

miast — jako że jest on dosyć mały i w kiepskawym stanie — najprawdopodobniej był 

to mężczyzna w raczej podeszłym wieku. Trudno dziś określić całą prawdę, legenda jest 

jednak prawdopodobna. 

 

M.S. Dziękuję za wywiad. 

Maciek Sychowicz kl. I G 
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Przeprowadzimy wywiad z Patrycją Wojt-

kielewicz – członkinią koła teatralnego, 
która uczy tańca i bierze udział występach. 

 

Gazeta: jak długo trwa twoja przygoda z 
grupą teatralną? Co skłoniło cię do wstą-

pienia do niej? 
Patrycja: Hmm... To Już będzie czwarty rok, 

jak należę do koła… 

Chciałam do niego należeć, zachęciła mnie  

moja koleżanka, która powiedziała, że pan 

pedagog prowadzi takie zajęcia. Gdy poszłam 

na pierwsze spotkanie, byłam w I klasie. 

G: Co daje ci członkostwo w kole? 
P: Taką odskocznię od rzeczywistości, na-

prawdę jest fajna ekipa, można się zrelakso-

wać.  
G: Czy odniosłaś w nim jakieś osobiste 

sukcesy? 
P: Tak, zawarłam nowe przyjaźnie, które do 

tej pory utrzymuję. Poza tym spełniam się     
w pewnym sensie, bo teatr to jest coś, co 

chciałam zawsze robić. Mogę realizować 
swoje marzenia. Wymyślam różne… - 

„dziwne” układy razem z ludźmi z koła. Jeśli 
udaje się to zrealizować, to wszyscy jesteśmy 

bardzo zadowoleni i to jest właśnie sukces.  

G: Dlaczego, mimo ukończenia szkoły, 

nadal należysz do d’esprit? Czy wiążą się z 

tym jakieś sentymenty dotyczące szkoły? 
P: Tak, jak najbardziej. Np. Pani profesor 

Sałasińska, która po prostu jest najlepszą 
panią profesor, jaka może być…  

Do szkoły średnio czuję sentymenty, bardziej 

do samego koła, bo są to super ludzie, nawią-
zała się między nami taka przyjacielska więź, 
to jest najważniejsze. Niezależnie od liczby 

obowiązków, staram się zawsze wpaść tu 

choć na chwilę, by zobaczyć, co słychać, co 

się dzieje…:) 

                 

 

G: Jak widzisz swoją przyszłość, czy wią-

żesz ją z tą grupą? 
P: Tak, ponieważ teatr natchnął mnie do zda-

wania na reżyserkę, jeśli się dostanę, to mam 

zamiar dalej go rozwijać. Jeśli kiedyś zostanę 
reżyserem, to mam zamiar z pomocą ludzi    

z koła stworzyć taki prawdziwy, własny teatr. 

 

G: Na pewno zawarłaś w kole nowe przy-

jaźnie, czy utrzymujesz kontakt z innymi 

członkami grupy? 

P: Tak, właśnie moi bardzo dobrzy kochani 

przyjaciele byli  w  tej grupie teatralnej, ale 

niestety ze względu na swoje nowe obowiąz-

ki — pracę czy studia, musieli się wycofać. 

Do tej pory jednak utrzymujemy kontakt i raz 

na jakiś czas się spotykamy, aby powspomi-

nać stare dobre czasy… 

Nasi mężczyźni w akcji:) 

Dziewczęta nie są gorsze... 
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G: Co sądzisz o samych spotkaniach koła 

teatralnego? Podczas nich uczysz tańca, 
czy jest to bardzo wyczerpujące? 
P: Nauka tańca (będąca częścią naszego 

teatru) jest strasznie wyczerpująca, jedni 

pracują mocniej, inni mniej. Ale później 

efekt tej nauki jest niesamowity, bo wycho-

dzi na to, że jednak wszyscy potrafią tań-
czyć. 
G: Na pewno próby zajmują ci wiele cza-

su, jak łączysz swoje obecne zajęcia z pra-

cą w szkole? 
P: A więc staram się rozdzielać czas między 

kołem a teatrem, dla którego staram się po-

święcać jak najmocniej. 

G: Czy zmieniłabyś coś w grupie teatral-

nej? 

P: Chciałabym, aby ludzie, którzy byli kie-

dyś w tym teatrze, wrócili do niego, chociaż 
na chwilę. Obecna grupa jest zupełnie inna 

od poprzedniej. Każda się czymś różni, wno-

si coś nowego, czasem czymś drażni. Jednak 

stara ekipa nigdy się nie powtórzy. Gdyby 

wszyscy połączyli siły, to zrobilibyśmy 

show..:) 

 

G: Jak zachęciłabyś uczniów                       

do dołączenia do naszego 

grona? 
P: Przede wszystkim niech 

najpierw przyjdą na chociaż 
jeden nasz występ. Zobaczą, 
co potrafimy zdziałać, bo 

szczerze mówiąc, jesteśmy 

naprawdę niesamowici. Mi-

mo że sobie czasami olewa-

my próby, to potrafimy zro-

bić takie show, że sami jeste-

śmy zaskoczeni…. Niech 

kandydaci wpadną na próbę 
(tylko normalną, gdzie nikt 

na siebie nie krzyczy…) 

  

ZAPRASZAMY 

CHĘTNYCH!!! 
 

Wywiad przeprowadziła członkini koła: 

Adrianna Smoczyńska kl. Ig 

 

Członkowie koła teatralnego: 
Klasa IIa: Karolina Tkacz, Beata Siwiecka, 

Jarek Kozoń, Emil Wojtkielewicz, Wojtek 

Starzyński, Igor Tarłowski 

Klasa Ir: Mateusz Nowotarski 

Klasa Ig: Paulina Baranowska, Monika 

Chojnowska, Adrianna Smoczyńska, Mateusz 

Lewandowski, Krystian Klucznik, Aleksan-

dra Święcicka, Kinga Wiatr  

Klasa IIg: Monika Pomijan, Paulina Uzdow-

ska  

Klasa IIf: Agnieszka Dolecka 

Klasa Ia: Monika Duczman, Klaudia, Woj-

tek Laska 

Klasa Id: Marta B., Patryk 

Klasa IIb: Marcin Piwowarski 

Oraz: 

Łukasz i Paulina Waliccy  

Patrycja Wojtkielewicz 

Michał Kuchta 

Dorota Chmielewska 

Paweł Dąbrowski 

Artur Bagiński 

 

Ekipa w komplecie 
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Tytuł: Sztandar 

Chwały 

Autor: James Bra-

dley, Ron Powers 

 

Wydawnictwo: 

Rebis 2006 

 
Tytuł oryginału: 
Flags of our Fa-

thers 

 

Nie martw się o mnie, Mamo. Nic mi się nie stanie. 

 

  

 Każda wojna potrzebuje bohatera. Osoby, która dzięki 

swojemu męstwu i poświęceniu przywróci wiarę w zwycię-
stwo.  

 Bitwa spod Iwo Jimy pochłonęła tysiące amerykań-
skich żołnierzy przy dwudziestotysięcznych stratach obroń-
ców japońskich (tylko 216 wzięto do niewoli). Jeszcze nigdy 

w czasie wojny amerykańsko-japońskiej bilans strat, zważając 

na krótki czas bitwy (55 dni), nie był tak wysoki.  

 

 Bohaterem tej wojny zostało zdjęcie Joe’a Rosenthala  

(nagrodzone Pulitzera’em w 1945 r.) przedstawiające sześciu 

marine zatykających zastępczą flagę na świeżo zdobytym, 

najwyższym wzgórzu wyspy. Książka Jamesa Bradleya 

(pisana z pomocą Rona Powersa) opowiada historię tej bitwy 

poprzez pryzmat marine z fotografii. Rozpoczyna od ich dzie-

ciństwa, obejmuje decyzję o wstąpieniu do wojska, piekło 

wojny oraz przeżyć towarzyszy ocalałych z pożogi wojennej. 

Po opublikowaniu zdjęcia zostali oni ogłoszeni bohaterami. 

Do kraju sprowadzono trzech pozostałych przy życiu żołnie-

rzy, m.in. Jacka „Docka” Bradleya. Piętno bohatera przylgnie 

do nich na zawsze. Piętno, którego nie rozumieli. 

  

 Autor „Sztandaru Chwały” (o czym informuje już na 

pierwszych stronach) jest synem jednego z ocalałych marine: 

sanitariusza Jacka „Docka” Bradleya. Ta zażyłość owocuje 

osobistym podejściem do książki oraz dostępem do informacji, 

których rodziny nie przekazałyby osobom postronnym. Więź 
emocjonalna odczuwalna jest na każdej stronie, nie szczędzi 

on słów podziwu dla bohaterów. Miejscami gloryfikuje czyny 

ojca i jego przyjaciół. Od przesady uchronił go jednak szacu-

nek do kultury Japonii, gdzie sam studiował i przebywał przez 

długi okres swojego życia.                                                                                         

 . 
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       Bitwa o Iwo Jimę jest uważana za jedną z najkrwawszych i najbez-

względniejszych z okresu wojny amerykańsko-japońskiej. Niezwykle 

skuteczna obrona wyspy opracowana przez Tadamichi Kuribayashi dała 

strategię, na którą Amerykanie nie byli przygotowani. Skutkiem tego 

młodzi ludzie ze Stanów, którzy szli na wojnę często ze względów ide-

ologicznych, byli zdruzgotani. Latające części ciała ich towarzyszy bro-

ni, nieustanna groźba śmierci, ból. Obrońcy wyspy walczyli do ostatnie-

go tchu. Czując zagrożenie, nie przebierali w środkach. Ich metody były 

często bezwzględne, jak np. taktyka strzelania do sanitariuszy, bo ich 

śmierć niosła za sobą kolejne.  Młodzi ludzie stykali się z piekłem, któ-

rego demony pozostały w nich na zawsze. Przed szaleństwem chroniły 

ich akty męstwa i  odwagi współtowarzyszy  

  

 James Bradley nie zajmuje się przede wszystkim samą walką, ale 

spustoszeniem, jakie poczyniła w umysłach jej uczestników. Najbardziej 

odczuli to bohaterowie pamiętnego zdjęcia, które miało nieszczęście 

pojawić się w obliczu największego kryzysu poparcia dla wojny                 

w Ameryce. Jedna fotografia sprawiła, że datki, które rząd potrzebował 

do kontynuowania działań wojennych, zaczęły przekraczać wszelkie 

dotychczasowe normy. Pośrodku defilad, parad i spotkań z biznesmena-

mi stali trzej marine, którzy zostali wykorzystani jako narzędzie promo-

cyjne. Nazywani bohaterami, nie rozumieli narzuconej wagi założenia 

zastępczej flagi, bez ostrzału, piątego dnia bitwy. Czy dzięki uchwyce-

niu tej chwili przez Rosenthala zyskiwała nową rangę? Prawdziwymi 

bohaterami są ci, którzy nie wrócili, powtarzali zbierającej się miliono-

wej widowni, która przychodziła zobaczyć bohaterów Ameryki. 

     

  Ira Hayes popadł w alkoholizm, który doprowadził do jego 

przedwczesnej śmierci. Rene Gagnon zmarł na zawał serca, pracując     

w fabryce, mimo obietnic wielkiej kariery. Jack „Dock” Bradley — jako 

jedyny — nie skończył tragicznie. Odciął się od sławnego zdjęcia, uni-

kał wywiadów, poświęcił się prowadzeniu własnego zakładu pogrzebo-

wego. Udane życie osobiste nie uchroniło go od krzyków i płaczu w 

czasie snu. 

                                                                                              

 Bradley zdejmuje z nich bohaterstwo, w jakie ubrano 

ich za życia, ukazując jako bohaterów dnia codziennego. Po-

kazuje, że na polu bitwy każdy jest wyjątkowy, a poświęcenie 

i poczucie jedności jest naturalną cechą elitarnej grupy, za 

jaką uważana była marine. Nie zawieszenie flagi na najwyż-

szym szczycie Iwo Jimy w trakcie najbrutalniejszej bitwy 

pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Japonią, czyni ich boha-

terami, ale to, jakimi ludźmi i żołnierzami byli, co sobą repre-

zentowali i jak umierali. 

Ewa Struniawska kl.  I G 
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Oranżeria –Galeria Sztuki  

Współczesnej   

Wiesław Ochman 

Malarstwo  
 

 Wystawę pt. „Malarstwo — Wie-

sław Ochman” otworzył niesamowity 

koncert dwóch solistek Opery Śląskiej       

w Bytomiu utworem „Tobie śpiewam tę 
pieśń”. Sam Wiesław Ochman nie mógł 

śpiewać, gdyż miał  problemy zdrowotne, 

jednak prowadzony przez niego koncert 

umilał wszystkim czas. Sam artysta jest człowiekiem bardzo ciepłym, mającym duże 

poczucie humoru ale przede wszystkim bardzo skromnym! Mówi o sobie: „To, że 

zostanę śpiewakiem operowym — zaledwie przeczuwałem, w to, że zostanę mala-

rzem, wierzyłem. I dalej wierzę”.  

 

Śpiew wypełnia mi życie zawodowe bez  reszty, a zjawił się nieoczekiwanie                  

w moim życiorysie 

 
 Wiesław Ochman urodził się  w Warszawie, gdzie ukończył Liceum Plastycz-

ne, następnie studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale 

Ceramiki. W trakcie nauki rozpoczął naukę śpiewu pod kierunkiem prof. Gustawa 

Serafina. Debiutował na scenie Opery Śląskiej w Byto-

miu partią Edgara w „Łucji z Lammermoor” G. Donize-

ttiego. Śpiewał w Operze Krakowskiej oraz w Teatrze 

Wielkim w Warszawie. Od 1966 występuje regularnie na 

największych scenach operowych i estradach świata. 

Uczestniczy w najbardziej prestiżowych festiwalach mu-

zycznych, na których towarzyszą mu zespoły najwybit-

niejszych dyrygentów naszych czasów. Obok muzyki 

artysta pasjonuje się malarstwem. Na jego twórczość       
w tej dziedzinie duży wpływ wywarł prof. Czesław Rze-

piński. Maluje głównie pejzaże w technice olejnej. 

Uczestniczył w indywidualnych oraz zbiorowych wysta-

wach w prestiżowych galeriach i muzeach w kraju i za 

granicą. Prace artysty znajdują się w placówkach kultu-

ralnych i zbiorach na terenie Polski, wielu krajów Europy 

i USA. Ważnym elementem działalności Wiesława Och-

mana jest działalność charytatywna. Od kilkunastu lat 

artysta organizuje aukcje polskiej sztuki współczesnej    

w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku.  
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Uzyskiwane środki  przekazuje na rzecz  placówek kulturalnych w tym: muzeów, Opery 

Śląskiej, szkół artystycznych oraz stypendiów dla najzdolniejszych. W 1966 r. został laurea-

tem „Orderu Uśmiechu”. UNICEF nadał artyście honorowy tytuł Ambasadora Dobrej Woli.  
 

Każda impresja jest moim ,,przeżyciem” tematu. 

 
  Pejzaże, zachód słońca , świt czy fioletowo–niebieskie figi w białej misie – wszyst-

kie te tematy wręcz zachwycają. Wiesław Ochman przenosi nas w zupełnie inny, obcy nam 

świat. Gdzie niebo przypomina taniec kolorów, drzewa mają barwy fuksji, czerwieni i tur-

kusu. Małe, białe domki tworzą spokojną wizję małych miasteczek, gdzie wszystko wydaje 

się takie spokojne, zharmonizowane, gdzie nie ma żadnych problemów. Patrząc na obrazy 

Ochmana przypominają się czasy beztroskich wakacji, widok łódek dryfujących spokojnie 

po morzu, ludzi spacerujących po plaży, widok wsi, polan pełnych maków. Wszystko to 

sprawia, że czuć taką świeżość, uczucie przyjemności i lekkości. 

 

Wystawa trwa od 18 maja do 30 czerwca 2008. 
 

Fragmenty wypowiedzi: 

 

Rozwiązania barwne, pełne tajemniczych 

dźwięków, sprawiały mi wielką radość. 

Nic też dziwnego, że zakochałem się po 

uszy w malarstwie, bez względu na jego 

istotę programową. 

 

 

Interesował mnie kolor i jego rola w budowie    

obrazu (...) Nigdy nie próbowałem nikogo naśla-

dować, a moje malarskie widzenie świata ukształ-

towała przyjaźń z Czesławem Rzepińskim. 

 

 

 

 

Nie chce malować wyłącznie intelektu-

alnie, pedantycznie dbając o formę  

i harmonię i pewnie bym nie potrafił 

„na zimno” konstruować swoich malar-

skich wrażeń. 

  

  

 

Anna Gonera kl. II C 
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http://

1. Jak nazywa się potwór z bagien? 

2. Żywica w stanie twardym. 

3. Opalamy się tam. 

4. Nie może go zabrak-

nąć na basenie. 

5. Już nie wiosna,           

a jeszcze nie jesień. 

6. Zmieścisz w niej 

wszystko, tylko kto 

to uniesie… 

7. Wyławiasz z morza     

i nasłuchujesz, czy 

szumi. 

8. Przygrzewa najmoc-

niej podczas lata. 

9. Miejsce, w którym 

pływamy. 

10. Na koniec upragnio-

nych wakacji z 

niecierpliwością 
czekamy na pierw-

szy szkolny... 

 

Kącik prowadzi:  
Klaudia Kamińska 

                1               

               2                 

           3                     

        4                        

              5                 

      6                         

      7                         

        8                       

                9               

       10                         
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Wędrówka po Muzeum księdza Popie-

łuszki przy parafii Św. Stanisława Kostki była 

wspaniałą edukacyjną lekcją o tej postaci. Dostar-

czyła wielu informacji. Pomogła nam w tym pani 

przewodnik, posiadająca ogromną wiedzę na te-

mat księdza. 

 Ekspozycję muzeum otwiera duże zdjęcie 

ks. Popiełuszki przy drzwiach. Wokół wiszą jego 

życiorysy w siedmiu językach. Przejście               

do pierwszej sali wycięte jest w kształcie krzyża.  

 Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Sali zatytuło-

wanej „W cieniu PRL-u”, w którym dowiedzieli-

śmy się o najważniejszych wydarzeniach z histo-

rii Polski w latach 1944-1989. Zobaczyliśmy kart-

ki na żywność, ówczesną prasę, co bardzo nam go 

przybliżyło. Dalej, przez autentyczne drzwi wyję-
te przez proboszcza parafii św. Stanisława Kostki 

z domu rodzinnego ks. Jerzego prowadzi przejście 

do sali urządzonej na wzór domu państwa Popiełuszków. Eksponatem jest biurko 

Alfonsa Popiełuszki, przy którym odrabiał lekcje, a zaraz nad nim okno z prawdzi-

wym zdjęciem widoku, który mały Jerzy oglądał na co dzień. Znajduje się tam rów-

nież piec kaflowy, nad którym wisi kołyska. To wszystko umożliwiło dokładne po-

znanie dzieciństwa Popiełuszki.  

 W kolejnej Sali „Żołnierski różaniec” u sufitu wisi różaniec ułożony z czapek 

żołnierzy. Duże oznaczają piątki, a małe dziesiątki różańca. Pamiątki znajdujące się 
tam opowiadają o dwuletnim okresie służby wojskowej Jerzego Popiełuszki w spe-

cjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach. Następna sala nosi tytuł „Dar Ka-

płaństwa”, jest ona centralnym pomieszczeniem w muzeum. Na środku ustawiony 

jest ołtarz z kielichem i pateną. Za nimi stoi biurko ks. Jerzego, z jego maszyną do 

pisania. Jest także półka z książkami i jego osobiste przedmioty. Na ekranie telewi-

zora można obejrzeć nagrania z mszy za ojczyznę sprawowanych przez ks. Popie-

łuszkę. Pod telewizorem przedmioty codziennego użytku – szalik, buty, o których 

Pani przewodnik opowiadała historię pokazującą niezwykłą dobroć i szczodrość 
Jerzego Popiełuszki. Idąc dalej, zwiedziliśmy salę „Niebo runęło nam na głowy”. 

Opowiada ona o stanie wojennym, wprowadzonym 13 grudnia 1981 roku. Za nią w 

wąskim korytarzu umieszczone są krzyże, symbolizujące ofiary reżimu komuni-

stycznego.   
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Ich nazwiska wyryte są na czerwonych cegłówkach – przypominają napisy ryte przez 

więźniów w celach. Kolejna sala „Golgota” jest poświęcona śmierci księdza.Przez 

środek przepływa woda, na której wyświetlony jest znak krzyża (symbol miejsca 

znalezienia ciała ks. Jerzego). W tej Sali można zobaczyć także koszulę, spodnie, 

sutannę, buty, w które ubrany był ksiądz oraz sznur, którym został związany. Nastrój 

sali w pełni oddaje okoliczności tego tragicznego wydarzenia. Pani przewodnik 

szczegółowo przedstawiała fakty dotyczące śmierci Popiełuszki, przytaczała także 

zeznania oprawców.  

 

W Sali „Odszedł dobry pasterz” dowiemy się o pogrzebie ks. Jerzego Popie-

łuszki z 3 listopada 1984 r. Rekwizyty, które się w niej znajdują, to: wstęgi z grobu 

oraz transparenty z różnych miast Polski. Oprócz tego możemy obejrzeć fragmenty 

pogrzebu na monitorze. Następna sala „Pomnażanie dobra” przedstawia kult ks. Je-

rzego – opisy ponad 200 łask, jakie otrzymali ludzie modlący się przy grobie. Są to 

np.: księgi pamiątkowe, listy i wspomnienia. Zgromadzono tu także przedmioty, któ-

re zostawiają pielgrzymujący do grobu kapelana „Solidarności”: różańce, krzyżyki. 

Ostatnia salą jest „Przez krzyż do Zmartwychwstania”, w której znajduje się wiele 

symboli: chrzcielnica, paschał, tablica z ośmioma błogosławieństwami oraz zdjęcie 

ks. Jerzego wykonane na kilka miesięcy przed zabójstwem. Na drzwiach wyjścio-

wych widnieje napis w kilku językach: „Zło dobrem zwyciężaj” 

Myślę, że taka podróż po muzeum była świetną lekcją historii i religii. 

Wszystkie eksponaty były bardzo ciekawe, dobrze oświetlone. Charakter sal pasował 

do tego, co przedstawiały. Pani przewodnik wszystko opowiadała ze szczegółami. 

Myślę, że wiele można wynieść z nauki w tym muzeum. Na pewno zachęciło ono do 

ponownego zwiedzania oraz pogłębiania swojej wiedzy na temat ks. Popiełuszki.  

Adrianna Smoczyńska kl. I G 
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Osiem osób z klasy I a, członków Szkolnej Grupy Teatralnej Theatr d’Esprit, pod kierunkiem 

swojej wychowawczyni i opiekunki koła prof. Joanny Sałasińskiej dnia 11 marca 2008 r. 

miało przyjemność wystawić spektakl, do którego scenariusz napisał uczeń klasy II a Artur 

Bagiński. Tytuł montażu to Katyń, premiera odbyła się na deskach Teatru Polskiego w War-

szawie. Po tym wydarzeniu grupa wystąpiła 14 kwietnia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim w 

trakcie uroczystości związanej z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, połączonej z de-

koracją  Krzyżami Komandorskimi Orderu Odrodzenia Polski osób odznaczonych za wybitne 

zasługi w działalności na rzecz odkrywania i popularyzowania prawdy o zbrodni katyńskiej. 

Kolejny raz spektakl wystawiono 17 maja w teatrze offowym Teatrum w Forcie Sokolnickie-

go. Aktualnie grupa została zaproszona do otwarcia sezonu teatralnego we wrześniu na dużej 

scenie teatru Capitol przy Placu Bankowym. 

Jak szkolny spektakl trafił na tak poważne sceny? O tym wielkim wydarzeniu dla naszego 

liceum opowiadają Julia Hajdacka i Weronika Władek — uczestniczki.  

 

W tym lesie umarła prawda Marian Hemar 

Szkolna Grupa Teatralna 
Theatr d’Esprit 

 
Pod kierunkiem Joanny Sałasińskiej 

W roku szk. 2007/2008 wystawiła: 

 

24 IX 2007 – występ dla seniorów         

w Klubie Pod Gruszą 
25 X 2007 – zakończenie Warszawskich 

Dni Seniora, Dom Pielgrzyma 

11 XI 2007 – Dzień Niepodległości, 

występ ze Stanem Borysem                      

w Forcie Sokolnickiego 

23 XI – Pół żartem, pół serio,            

Przegląd Szkolnych Grup Teatralnych 

5 III 2008 - Expo XXI, 

11 III 2008 – Katyń — Teatr Polski 

9 IV 2008 – promocja szkoły 

14 IV 2008 – Katyń – Pałac Prezydencki 

16 IV 2008 – promocja szkoły 

23 IV 2008 – promocja szkoły  

17 V 2008 – Katyń – Fort Sokolnickiego 

31 V 2008 – Festyn Żoliborski,           

Kępa Potocka 
 

Redakcja gratuluje bogatego programu 
i życzy dalszych sukcesów! 

Angela: Czym jest właściwie Katyń? Kto jest auto-
rem scenariusza? Jak powstał? 
Julia i Weronika: Katyń jest montażem słowno-

muzycznym. Autorem scenariusza jest Artur Bagiński 
z II a, pomysłodawcą prof. J. Sałasińska. Nasz kolega 

wziął udział w konkursie na scenariusz. Profesor stwier-

dziła, że scenariusz nadaje się do przedstawienia, więc 

go zagraliśmy:-) 

Angela: Kiedy i gdzie odbyła się  premiera przedsta-
wienia? Kto został obsadzony w rolach głównych? 
Julia i Weronika: Premiera odbyła się 11 marca 2008 r. 

w Teatrze Polskim. Nie było głównych ról. Było sześciu 

aktorów i dwóch narratorów. Grupa liczyła więc 8 osób 

z I a plus scenarzysta. To nie byli prawdziwi aktorzy. 

Angela: Zapewne byliście zaskoczeni zaproszeniem 
p. Prezydenta? Jak to się stało? 
Julia i Weronika: Występowaliśmy tam z okazji rozda-

nia orderów za „Zasługi katyńskie”. A powód jest pro-

sty — spodobaliśmy się w trakcie występów w Teatrze 

Polskim i zostaliśmy zaproszeni.  

Angela: Jak zostaliście przyjęci przez p. Prezydenta?  
Julia i Weronika: Bardzo dobrze. Małżonka Prezydenta 

RP, p. Maria Kaczyńska, była nami zachwycona. Były 

uściski rąk, gratulacje i zdjęcia. Zostaliśmy zaproszeni 

przez parę prezydencką do Pałacu Prezydenckiego na 

każdą okoliczność, która się tam będzie odbywała:-)  

(patrz: fot. na następnej stronie) 
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Angela: Gdzie odbył się występ? Czy nie mieliście tremy przed występem? 
Julia i Weronika: W Pałacu Prezydenckim, w Sali Kolumnowej. A tremę mieliśmy niewielką.             
W trakcie uroczystości właściwie mniejszą niż na próbie, gdzie występowaliśmy przed ludźmi,         

których znaliśmy ze „szklanego ekranu”. Nagle role się odwróciły i to było stresujące… 

Angela: Czy ten spektakl stał się dla was inspiracją i bodźcem do dalszych refleksji?  
Julia i Weronika: Tak, bo my przedstawialiśmy straszne przeżycia ludzi, którzy tragicznie zginęli       
— występowaliśmy jako drzewa, które były świadkami okrutnego mordu katyńskiego. Widownia    

momentami płakała i widać było, że ludzie są przejęci spektaklem. My też się bardzo wzruszyliśmy. 

Angela: Czy te osiągnięcia zostały nagłośnione? 
Julia i Weronika: Jedyne informacje o nas pojawiły się na stronie Kancelarii RP i Teatru Polskiego. 

Angela: Katyń, to poważny temat, czy nie baliście się takiego wyzwania?  
Weronika: My tak naprawdę nie znamy się na teatrze, należymy do koła teatralnego od tego roku           

i to był nasz pierwszy występ. Bałam się, że możemy popełnić jakąś gafę — pominąć kogoś ważnego 

lub o czymś zapomnieć i kogoś urazić.  
Julia: Katyń nie jest łatwym tematem i raczej oglądają go ludzie, którzy naprawdę się tym interesują. 
Weronika: Trzeba naprawdę to „poczuć”. Dla niektórych Katyń to film, który był i się skończył, tak jak 

każdy inny film. Tymczasem wydarzenia te są bardzo ważne i trzeba o nich przypominać.  
Angela: Bardzo dziękuję za wywiad. 

Julia i Weronika: Dziękujemy. 

Angela Łuczak kl. I G 

Z parą prezydencką  Marią i Lechem Kaczyńskimi Marią i Lechem Kaczyńskimi Marią i Lechem Kaczyńskimi Marią i Lechem Kaczyńskimi     
oraz opiekunką koła teatralnego Joanną Sałasińską Joanną Sałasińską Joanną Sałasińską Joanną Sałasińską twórcy spektaklu: 

od lewej: Julia Hajdacka, Dawid Piasecki, Karina Macedońska, Filip Furman, Kamila Kopacz,     
Artur Bagiński, Klaudia Wiśniewska, Weronika Władek, Wojtek Laska. 
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 W naszej Żoliborskiej Jedynce od ładnych paru lat funkcjonuje 
gazetka szkolna „Nowa Jedynka”, którą trzymasz w dłoni:-) Obecnie opie-
kują się nią prof. Sławka Sudnicka oraz prof. Ela Pruszczyk, do koła nale-
ży kilkanaście twórczych, pomysłowych osób z klas I i II. 
 
 Jestem uczennicą z klasy o profilu humanistyczno-społecznym.  
Idąc na pierwsze spotkanie gazety, nie wiedziałam, o czym będzie mój 
pierwszy artykuł, ale wiedziałam, że chcę pisać:-) Panie przyjęły mnie bar-
dzo ciepło, opowiedziały, na czym polega praca w gazecie oraz przedstawi-
ły dziennikarzy już piszących. Każdy sam proponuje, jakim działem chciał-
by się zajmować.  
  
 Moje marzenie spełniło się - pierwszy artykuł został wydrukowany. 
Nie ma lepszej nagrody dla dziennikarza niż widok własnego tekstu w pu-
blikacji. Jestem już ósmy miesiąc w „Nowej Jedynce” i nie żałuję,          
naprawdę było warto! 
 
Angela 
 

Jeśli: 
- masz ochotę pisać artykuły 
- masz ciekawe pomysły 
- ‘czujesz’, że gazeta to coś  
dla Ciebie  
- chcesz rozmawiać z ludźmi,         
publikować wywiady, wyrażać swoje 
zdanie różne tematy, pisać o swoich 
zainteresowaniach                                                                                                     
lub masz talent do tworzenia poezji - 

 
zapraszamy do nas! 

 
„Nowa Jedynka” czeka właśnie na Ciebie! 


