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Co znajdziecie w tej odsłonie? Relacje, historyczne,
kulturalne, wiele ciekawostek z życia szkoły, w której jak
wiecie, wiele rzeczy się dzieje.

Zapraszamy do lektury.
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Wst?pniak- czyli co? od redakcji


Niniejszy numer WIEWIÓR jest pierwszym w obecnym roku szkolnym. Jak zawsze- czeka
Cię czytelniku mnóstwo interesujących artykułów.
Numer pierwszy otwiera artykuł podsumowujący dwudziestolecie naszej szkoły. Krystian
Jabłoński uraczył nas sporą dawką ciekawostek. Warto przeczytać dwa artykuły o modzie i sztuce
pani profesor Anny Ziemby- Michałowskiej, oraz Agaty Kołakowskiej. Helena Sarna wprowadza
nas w świat poezji żegnając się symbolicznie z jesienią. Zupełną nowością jest Klub Niewyżytego
Lingwisty autorstwa pani profesor Agnieszki Pokropek. Czytelnik znajdzie również garść informacji
historycznych( w tym wspaniałą pracę Julii Berg o Powstaniu Warszawskim w źródłach) oraz
podsumowań odbytych przez klasy wycieczek: do Muzeum Powstania Warszawskiego, Torunia i
relacje z filmu „ Wszystko co kocham”
Korzystając przypominam, że w szkole prowadzony jest nabór na wolontariuszy ( do
biblioteki miejskiej w Podkowie Leśnej), a zainteresowanych wyjazdami historycznymi zachęcam do
uaktywniania się :-) czeka na was wiele konferencji i wizyt w instytucjach historycznych
( np:. w Archiwum Akt Nowych w Warszawie). Zainteresowanych powyższymi zapraszam do sali
historycznej po informacje.
Jednocześnie w imieniu redakcji zachęcamy wszystkich uczniów szkoły do wzięcia udziału
w przygotowaniu kolejnych numerów gazetki szkolnej.
Artykuły i propozycje nowych działów możecie podsyłać mailem lub przynosić w formie
cyfrowej.
W imieniu redakcji życzę miłej lektury
Paweł Włoczewski
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Ciekawostki
Fort Boyard

Fort
Boyard
—
fort
umiejscowiony między wyspami Île-d'Aix
i Île d'Oléron w cieśninie Pertuis
d'Antioche na zachodnim wybrzeżu
Francji. Pomysł budowy fortu był już
rozważany w roku 1666, lecz Sebastian
Vauban odradził go Ludwikowi XIV
mówiąc: „…Panie, byłoby łatwiej złapać
księżyc zębami, niż podjąć taki wysiłek
w takim miejscu.”
Budowa
została
właściwie
rozpoczęta pod rządami Napoleona
w roku 1801, a celem twierdzy, wraz
z pobliskim fortem Enet, miała być
ochrona wybrzeża (w szczególności
arsenału Rochefort) przed możliwymi
atakami obcych (zwłaszcza brytyjskich)
flot. W tamtych czasach działa miały
ograniczony zasięg, więc dystans
między dwiema wyspami Aix i Oleron był
zbyt duży, by uniemożliwić przepływ
wrogiej floty.

Napotykając trudności związane
z
przygotowaniem
fundamentów,
polegające
na
zapadaniu
się
w piaszczyste dno kamiennych bloków
projekt został wstrzymany w 1809 roku.
Budowa
została
ponownie
rozpoczęta w 1837 za panowania
Ludwika Filipa, kiedy doszło do nowych
spięć między Francją, a Wielką Brytanią.
Ostatecznie fort został ukończony w roku
1857. Fort Boyard miał załogę 250 osób.
Ma 61 metrów długości, 31 metrów
szerokości, a ściany mają wysokość
20 metrów. Z czasem zasięg dział został
zwiększony, a fort stał się bezużyteczny.
Dochodziło, bowiem do sytuacji, kiedy
ogień krzyżowy dział z Fortu Boyard
i z położonego na wyspie Oleron
Boyardville powodował wzajemny ostrzał
własnych jednostek. Był następnie
wykorzystywany jako wiezienie jeńców
Pruskich i Austriackich.
Podczas Komuny Paryskiej fort
został służył jako przejściowe więzienie
dla więźniów politycznych zanim zostaną
oni wywiezieni na Nowa Kaledonie.
Parę lat później został całkiem
porzucony.
Od roku 1990 Fort Boyard jest
używany jako miejsce rozgrywania
popularnego teleturnieju o tej samej
nazwie. Dobudowano wtedy do fortu
platformę, która ułatwiła dostęp ekipom
telewizyjnym. Obecnie rząd francuski
przejął piecze nad zabytkiem, który do
niedawna
pozostawał
własnością
prywatną.
Opracował: Krystian Jabłoński

HI STO R I A
NOWE ŚRODKI TECHNICZNE
W OPERACJI „OVERLORD”

Można
śmiało
stwierdzić,
że planowanie i przygotowanie ofensywy
„Overlord” rozpoczęło się w lecie
1940r. jeszcze przed wygraniem bitwy
powietrznej nad Anglią. Impulsem stało
się przemówienie Windstona Churchilla
wygłoszone w parlamencie 4.VI.1940r.
niemal natychmiast po zakończeniu
ewakuacji z Dunkierki. Zapowiedział on
wówczas powrót Brytyjczyków na
kontynent europejski i kontynuowanie
walki przeciwko hitleryzmowi, aż do
ostatecznego zwycięstwa 1.
Jesienią 1940r. na mocy decyzji
Churchilla został utworzony Dyrektoriat
Operacji Kombinowanych, a na jego
czele stanął adm. Roger Keyes 2.
Dyrektoriat miał za zadanie szkolić kadry
na
potrzeby
przyszłej
operacji.
Pracownicy Dyrektoriatu zajmowali się
również,
projektowaniem
i
produkowaniem sprzętu, który miał być
wykorzystany w czasie przyszłej
operacji. Właśnie w okresie dowództwa
Keyesa przeprowadzono doświadczenia
z nowym typem barek desantowych
Landing Craft Assault (LCA), które
zostały później użyte w operacji
II wojna światowa, Overlord, Kaw RSW” Prasa
Książka Ruch, Warszawa 1985, s.12.
2
R. Bielecki, Normandia 1944, Warszawa 1991,
s.10.
1

„Overlord” 3. Fakt włączenia się w 1941r.
do koalicji przeciwhitlerowskiej najpierw
Związku Radzieckiego, a później USA
sprawił, że koncepcje Churchilla
należało ująć w ramy realnego planu
określającego miejsce i sposób
wkroczenia na kontynent 4.
Przegrany desant żołnierzy pod
Dieppe w 1942r. wykazał, że Wał
Atlantycki tj. system niemieckich
fortyfikacji wzdłuż wybrzeży Francji ma
najsilniej rozbudowane umocnienia
właśnie w rejonie Dippe, na tym odcinku
kanału La Manche, gdzie jest on
najwęższy. Miało to istotny wpływ na
wybór miejsca przyszłej operacji
inwazyjnej. W styczniu 1943r. odbyła się
w Casablance kolejna konferencja
Roosvelta z Churchillem. Właśnie wtedy
powołano
międzyaliancki
sztab
specjalny, którego zadaniem miało być
przygotowanie ostatecznego planu
inwazji na Europę. Otrzymał on nazwę
Chief of Staff of the Supreme Allied
Commander (COSSAC) 5. 15.VII.1943r.
COSSAC
przedstawił
Komitetowi
Połączonych Szefów Sztabów pierwszy
szczegółowy plan inwazji, który został
przyjęty w sierpniu 1943r. podczas
konferencji w Quebecu. Według planu
datą
inwazji
pod
kryptonimem
„Overlord”, był maj 1944r., a miejscem
lądowania Normandia 6.
Tamże, s.10.
II wojna światowa, Overlord..., s.14.
5
R. Bielecki, Normandia 1944...,s.17.
6
Tamże, s.20-21.
3
4

Termin operacji przesunięto jednak
o miesiąc pod wpływem decyzji
dowódców: gen. Dwighta Eisenhowera,
oraz gen. Bernarda Montgomery’ego 7.
Rozmiary planowanej operacji i jej
nowatorski charakter wymagały od
aliantów zastosowania nie znanych do
tej pory środków technicznych.
Innowacje te dotyczyły trzech dziedzin:
budowy sztucznych portów, transportu
wojska i sprzętu ku wyrzeżą Normandii,
oraz likwidacji przeszkód na plażach
normandzkich w momencie inwazji.
Doświadczenia desantu pod „Dippe”
dowiodły, że niemiecka obrona dużych
portów jest bardzo silna, a alianckie
bombardowania muszą spowodować
ogromne zniszczenia tak, że dany port
nie nadawałby się do użytku. W lipcu
1943r. na konferencji w Larges
z udziałem członków COSSAC
i Komitetu Połączonych Szefów Sztabów
zapadła decyzja o zbudowaniu dwóch
sztucznych portów: „Mulberry A i B oraz
sztucznego falochronu „Gooseberry” 8.

Genezą
pomysłu
by
dowcip
wypowiedziany przez kom. HughensHatte:
”Jeżeli nie możemy zdobyć portu, to
przywieśmy go ze sobą” 9.

Postanowiono
osłonić
każdą
z pięciu plaż, na których miano dokonać
lądowania sztucznymi łamaczami fal
oznaczonymi
kryptonimem
„Gooseberry”. Ustalono, że potrzeba do
tego 70 dużych statków transportowych
lub okrętów wojennych, na tyle starych,
aby nie opłaciło się już ich eksploatować.
Statki miały być zatopione, równolegle
do plaż desantowych na głębokości 5m,
tak, aby niezależnie od przypływu czy
odpływu ich kadłuby wystawały ponad
powierzchnią morza. Powstała w ten
sposób sztuczna tama mogłaby
przyjmować na siebie uderzenia fal
w czasie sztormu 10. Wewnątrz każdego
ze sztucznych portów typu „Mulberry”
projektowano zakotwiczenie ciężkiej
tratwy
zbudowanej
z
cylindrów
kauczukowych. Cylindry te połączone ze
sobą tworzyły obszerną platformę,
ułatwiały wyładunek łagodząc falowanie
morza. Sztuczne porty „Mulberry” miały
się składać z trzech zasadniczych
elementów. Elementy pierwszego typu
nosiły miano ”Phoenix”. Były to wielkie
kesony wykonane ze zbrojonego betonu.
Zamierzano je przyholować z portów
angielskich do brzegów Normandii
i zatopić w odpowiednich miejscach.
Z kesonów typu „Phoenix zamierzano
zbudowac sztuczne mola 11. Nabrzeża
wyposażone
w
dźwigi
do
rozładowywania
jednostek
miały
powstać z innego typu kesonów tym
Cyt. za: II wojna światowa, Overlord..., s.23.
R. Bielecki, Normandia 1944...,s.43.
11
Tamże, s.45.
9

Tamże, s.23.
8
Tamże, s.42.
7

10

razem stalowych. Na każdym z czterech
rogów tego kesonu zamontowano
stalową pochwę. Projektowano wbicie
słupów w dno morza, a następnie
osadzenie na nich kesonów za pomocą
owych stalowych pochew. W ten sposób
kesony przemieszczałyby się w gore i w
dół wraz z ruchem fal, a całość nabrzeża
tworzyłaby zwartą powierzchnie. Kesony
tego typu oznaczono kryptonimem
„Whale” 12.
COSSAC poza projektowaniem
budowy sztucznych portów zajął się
również
innym
przedsięwzięciem
niezbędnym dla przeprowadzenia akcji.
Chodziło o zaopatrzenie czołgów
i pojazdów uczestniczących w inwazji
w paliwo. Tak powstał projekt PLUTO
(Pipe Line Under The Ocean) 13, zgodnie,
z którym miano zbudować rurociąg
naftowy
miedzy
wyspą
Wight,
a Cherbourgiem.
Operacje inwazyjne na wielką skale
były czymś zupełnie nowym, dlatego
zaczęto opracowywać projekty jednostek
desantowych, które mogłyby przewozić
na ląd nie tylko piechotę, ale również
czołgi, działa, sprzęt i amunicje.
W latach 1942-1944 prowadzono prace,
starając się maksymalnie ulepszyć barki
desantowe. To właśnie w tym czasie
wyprodukowano kilkanaście nowych
typów barek takich jak wymieniona
wcześniej LCA, czy Landing Craft Tank
(LCT). Barka LCT przeznaczona była do
neutralizowania obrony nieprzyjaciela na
plażach na kilka minut przed
lądowaniem własnej piechoty. Wachlarz
nowych jednostek desantowych był
ogromny 14.

Liczne przeszkody rozstawione wzdłuż
plaż przez nieprzyjaciela takie jak:
betonowe zapory, drewniane krzyżaki
wyposażone w ładunki wybuchowe
nazywane „rommlowskimi szparagami”
miały być niebezpieczne dla delikatnych
barek
desantowych
i utrudniać przeprowadzenie operacji 15.
Eksperci brytyjscy szybko zdali sobie
sprawę, że powodzenie operacji zależy
od tego czy uda się zneutralizować te
przeszkody.
Od
jesieni
1942r.
przystąpiono do wypracowania metod
likwidacji tychże przeszkód. Prace
te były prowadzone pod kierunkiem,
brytyjskiego
generała
Percy’ego
Hobarta, który był autorem całej gamy
projektów specjalistycznych pojazdów
technicznych
nazwanych
później
16
”cudeńka Hobarta” . Gen. Hobart był
m.in. konstruktorem czołgu amfibii
Duplex Drive (DD), który miał wspierać
piechotę w pierwszych chwilach inwazji.
Był to czołg typu Sherman zaopatrzony
w dwie śruby napędowe pozwalające
poruszać się po morzu. Kadłub tego
czołgu był otoczony ze wszystkich stron
powłoką z nieprzemakalnego płótna.
Powłoka sprawiała, że czołg nie tonął,
była jednak bardzo wrażliwa i po jej
przestrzeleniu lub otarciu czołg tonął 17.
Innym wynalazkiem Hobarta był czołg
Sherman
„Crab”,
zaopatrzony
w wysunięty daleko do przodu walec, na
którym zawieszone były łańcuchy.
W miarę przesuwania się czołgu, walec
obracał się i powodował uderzenie
łańcuchów o ziemie. Uderzające
łańcuchy
wywoływały
eksplozje
znajdujących się pod czołgiem min.
w ciągu godziny czołg oczyszczał
15

12
13
14

Tamże, s.45.
Tamże, s.46.
Tamże, s.47-50.

Gazety Wojenne nr.57, D-Day, Warszawa 1998,
s.1128.
16
II wojna światowa, Overlord..., s.34.
17
Gazety Wojenne nr.57...,s.1131.

ścieżkę o długości 2.5km i szerokości
3m 18.

W nocy z 5 na 6 czerwca 1944r.
rozpoczęła się operacja „Overlord”.
Fatalne warunki pogodowe sprawiły,
że niektóre z „cudeniek Hobarta” nie
dotarły do celu. Tak stało się podczas
rejsu barek desantowych z czołgamiamfibiami DD ku plaży „Omaha”.
Po wydaniu rozkazu opuszczenia klap
barek czołgi zaczęły zjeżdżać do wody.
Morze było bardzo wzburzone, a fale tak
wysokie, że przelewały się nad
płóciennymi pokrowcami. W paru
wypadkach pokrowce rozdarły się.
W ciągu niespełna trzech minut zatonęło
27 spośród 32 czołgów DD 19. Kłopoty
techniczne przeżyły również porty
Mulberry. Po zniszczeniu jednego z nich
na plaży „Omaha” przez wielki sztorm
pomiędzy 19 a 21 czerwca, trzeba było
zmniejszyć zużycie amunicji, co opóźniło
o trzy dni brytyjski atak na zachód od
Cean 20.
Reasumując można
że przewidziane do użycia
„Overlord” nowe środki
tj.: porty Mulberry, czy
Hobarta” sprawdziły się, w
bez nich wątpliwe byłoby

stwierdzić,
w operacji
techniczne
”cudeńka
50%, choć

Tamże, s.1130.
R. Bielecki, Normandia 1944...,s.141.
20
R.A.C. Parker, Druga wojna światowa krótka
historia, Wrocław 1999,s. 229.
18
19

przeprowadzenie całej akcji. Doskonała
postawa żołnierzy i dowódców,
w połączeniu z nowymi środkami
techniki, zaowocowała powodzeniem
desantu w Normandii, który z kolei
otworzył drogę do zakończenia II wojny
światowej.
A tak na marginesie, niektóre
z „cudeniek Hobarta, można zobaczyć
na początku filmu Stevena Spielberga
”Szeregowiec Ryan” Polecam
Opracował: Paweł Włoczewski

HI STO R I A
Powstanie Warszawskie w
źródłach

Powstanie Warszawskie 1944r. –
zawsze, gdy słyszę o tej jednej
z najkrwawszych i najtragiczniejszych
kart w dziejach polskiej historii,
przywołuje w pamięci obrazy, które
słyszałam
z
opowiadań,
które
podziwiałam na zdjęciach czy w które
przenosiłam się za każdym razem,
odwiedzając miejsca związane z tym
wydarzeniem. Powstanie jest dla mnie
niesamowicie ważnym tematem, nie
tylko ze względu historycznego, jako,
że było to jedno z najważniejszych
momentów w dziejach mojego miasta,
ale także dlatego, że jestem pierwszym
pokoleniem, które ma świadomość, tego,
co się wtedy działo, które ma prawo
i dostęp do prawdziwych faktów, nie
zatajanych i nie fałszowanych, tak jak to
czyniono przez wiele lat zarówno
bezpośrednio po wojnie, jak i w czasach
PRL –u. Z Powstańcami czuję też silny
związek emocjonalny i pokoleniowy,
przeważnie byli to ludzie bardzo młodzi
tacy jak ja i moi koledzy, nie dziwi mnie
więc to, że kapele rockowe śpiewają o
Powstaniu Warszawskim piosenki( Lao
Che, Hemp Gru), czy że młodzi ludzie
zadają sobie pytanie: „Czy ty byś
poszedł/ poszła do powstania?”
To pytanie często zadaję sobie sama.

Dlaczego Powstanie w ogóle
wybuchło?
Wielu
historyków,
uczestników Powstania Warszawskiego
twierdzi, że musiało ono wybuchnąć. Jak
mówi powstaniec i varsavianista Olgierd
Budrewicz ps. „Konrad”:
„Gdyby odwołano lub przesunięto wybuch
Powstania, to my i tak wyszlibyśmy na ulicę.
To już była dla nas sprawa absolutnie
zafiksowana. Musieliśmy sięgnąć po broń,
po tym wszystkim, co zrobili Niemcy, po ich
zbrodniach. Emocjonalnie śmy
byli tak
straszliwie napięci, że nie mogliśmy się
wycofać.”

Można powiedzieć, że Powstanie
wybuchło, bo panowało ogólne
przekonanie, że Niemcy są w stanie
rozsypki po klęsce pod Stalingradem.
Armia Czerwona a wraz z nią I Armia
Wojska Polskiego lada dzień zaczęłaby
wyzwalać stolicę. Jednak w jednym
i drugim przypadku dowódcy Powstanie
pomylili się. Ale najważniejszym
argumentem, który zadecydował o tym,
że Powstanie wybuchło, był aspekt
polityczny. Wschodnie tereny Polski
zajmowała już Armia Czerwona, która
wkraczała niosąc Polsce zmontowany w
Moskwie
rząd
(Polski
Komitet
Wyzwolenia Narodowego).
Licząca kilkadziesiąt tysięcy
żołnierzy armia powstańcza, w chwili
przystąpienia do walki dysponowała:
1000 karabinów, 7 ciężkimi karabinami
maszynowymi,
20
karabinami
przeciwpancernymi, 500 pistoletami

maszynowymi (30% własnego wyrobu),
3700 pistoletów, 15 „piatów” (angielskich
granatników przeciwpancernych), 25 tys.
granatów (w 95% wytworzonych przez
siebie w podziemnych zakładach
amunicyjnych).
Zapas
amunicji
znajdującej się w posiadaniu oddziałów
powstańczych wystarczał na 2-3 dni
walki. Siły niemieckie w Warszawie
w dniu 1.08 wynosiły 20 tys. uzbrojonych
ludzi, w tym połowa to regularne wojsko,
nie licząc pancernych jednostek
wojskowych, skoncentrowanych po obu
stronach Wisły. O mobilizacji sił
powstańczych w Warszawie, na dwa dni
przed
wybuchem
Powstania
zadecydował
komendant
Okręgu
Warszawskiego AK, płk „Monter” (Antoni
Chruściel). W mieście czuć było stan
gorączki, nie myślano o przestrzeganiu
właściwych zasad konspiracji: na ulicach
można było spotkać młodych ludzi
przenoszących broń. 30 lipca, po raz
pierwszy od czasów okupacji pojawiła
się oficjalnie prasa w języku polskim,
wydawana dotychczas w podziemiu.
1 sierpnia nastąpiła mobilizacja sił
powstańczych w obwodach podległych
komendzie okręgów: I. Śródmieście,
II. Żoliborz, III. Wola, IV. Ochota,
V. Mokotów, VI. Praga, VII. Powiat
Warszawski, VIII. Okęcie, oddziałów
KD (Kierownictwo Dywersji) i saperów
Okręgu Warszawskiego, zgrupowania
ppłk. „Pawła” (Franciszka Rataja) oraz
oddziały Komendy Głównej AK pod
dowództwem płk. „Radosława” Jana
Mazurkiewicza i pułku „Baszta” pod
dowództwem płk. „Daniela” Stanisława
Kamińskiego.

Najwcześniej, jeśli chodzi o całą
Warszawę, Powstanie zaczęło się na
Żoliborzu (13:50), czyli w obwodzie
II pod dowództwem ppłk. „Żywiciela”
Mieczysława Niedzielskiego. Drużyna
podchorążego
„Świdy”
(Zdzisława
Sierpińskiego),
z
plutonu
226,
transportując broń napotkała na ulicy
Krasińskiego
patrol
niemiecki.
Zaczepieni przez Niemców rozpoczęli
regularną walkę i zdobyli broń.
Następnie walki rozpoczęły się
o godzinie 16 na Woli, gdzie
zdekonspirowana została Komenda
Główna AK, w której przebywał Bór –
Komorowski.

Największe walki w Śródmieściu
toczyły się w pierwszym dniu Powstania,
o gmach Poczty Głównej oraz o PAST- ę
(Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną).
Oba zakończone niepowodzeniem. Nie
udało się także Powstańcom zdobyć
mostów: Kierbedzia i Poniatowskiego.
Największym osiągnięciem Powstańców
było opanowanie niemal całkowicie
Starego Miasta. Jednak na zajętych
terenach wiele ważnych obiektów
pozostało
w
rękach
Niemców.
Już 6 sierpnia na polecenie szefa sztabu

Okręgu Warszawskiego AK i szefa
łączności
opracowano
projekt
wykorzystania kanałów w czasie
Powstania. Ale jak zawsze inicjatywy
rodziły się jednocześnie w różnych
miejscach.
6
sierpnia
przybyły
jednocześnie kanałami dwie łączniczki
z Mokotowa i Śródmieścia (…)
2 września, Niemcy przypuścili szturm
na Powiśle, które zdobyli 6 września.
10 września, Armia Czerwona (Pierwszy
Front Białoruski), w której skład
wchodziły jednostki I Armii Wojska
Polskiego pod dowództwem generała
Zygmunta Berlinga, rozpoczęła operację
praską – mającą na celu wyparcie
Niemców z przedmieść Warszawy.
Wśród Powstańców i ludności cywilnej
panował
głód,
rosło
poczucie
przygnębienia i beznadziei. Zrzuty
lotnicze aliantów były sporadyczne, gdyż
Stalin
nie
wyraził
zgody
na
udostępnienie sowieckich lotnisk, zaś
bazy alianckie we Włoszech, skąd mogły
startować samoloty z pomocą dla
Warszawy, były za daleko. W tej
sytuacji, a także na wieść o rozbiciu
grupy „Kampinos” pod Jaktorowem,
Komenda
Główna
AK
podjęła
pertraktacje ze stroną niemiecką w
sprawie kapitulacji. Zostaje ona
podpisana 2 października w Ożarowie.
Zgodnie z jego postanowieniami
Powstańcy mieli złożyć broń i wyjść z
miasta wraz z dowódcami. Warszawę
musiała opuścić też ludność cywilna.
Niemcy wywieźli żołnierzy AK do
obozów jenieckich na terenie III Rzeszy.
Ludność cywilna przechodziła przez
obóz przejściowy w Pruszkowie, gdzie
Niemcy dokonywali selekcji. Wśród ruin
do wyzwolenia miasta przez Armię
Czerwoną 17 stycznia 1945 roku, przez
3 i pół miesiąca ukrywają się tzw.
„warszawscy robinsonowie”. Był wśród

nich Władysław Szpilman, który swoje
przeżycia opisał w książce zatytułowanej
„Pianista”. 9 października generał von
Luttwitz melduje dowódcy grupy armii
„Środek”, że gen. von dem Bach na
przekazane przez Himmlera przez
Hitlera polecenie ma przystąpić do
całkowitego zniszczenia Warszawy.
W
Powstaniu
zginęło
18 000
Powstańców i 180 000 cywilnych
warszawiaków.
Straty
wojskowe
Niemców w Powstaniu Warszawskim
były bardzo wysokie, wynosiły 17 000
zabitych i 9 000 rannych. W grudniu
Niemcy wysadzili w powietrze: pałac
Brühla, Pałac Saski, mury Zamku
Królewskiego, Katedrę św. Jana,
kościoły: Jezuitów, Augustianów i św.
Barbary,
pomniki:
ks.
Józefa
Poniatowskiego, Adama Mickiewicza,
Saperów, zniszczono gmach Dworca
Głównego. 25 października podpalono
Bibliotekę Krasińskich, Archiwum Miasta
Warszawy, a 5 listopada Archiwum Akt
Nowych. Walki w Warszawie uznawali
Niemcy za jedną z najtrudniejszych
operacji wojskowych w latach 19391944, czemu dał wyraz sam Hitler
ustanawiając w grudniu ’44 specjalne
odznaczenie Warschau – Schild nadane
wszystkim uczestnikom akcji przeciwko
Powstaniu.

Powstanie Warszawskie to temat
budzący wielkie kontrowersje, który
podzielił społeczeństwo nie tylko Polski,
ale także i całej Europy, na tych, którzy
są „za” i „przeciw”. Ważne jest to, że żyją
jeszcze uczestnicy zdarzeń, dla których
mówienie źle o powstaniu czy
podważanie
jego
sensu
to
sprzeniewierzenie się najwyższym
wartościom takim jak uczciwość,
wierność ideałom, walka o wolność
nawet bez szansy na powodzenie.
Powstanie Warszawskie to trudny temat,
lecz pomimo różnych zdań, które
słyszymy, nikt chyba nie ma wątpliwości,
że była to walka o niepodległość
i suwerenność kraju, a także stało się
ono wyznacznikiem siły charakteru
narodu polskiego.

„Zniewolony umysł” czy Jana NowakaJeziorańskiego „Kurier z Warszawy”.
Pamięć o Powstaniu i jego bohaterach to
jednak nie tylko książki i liczne
publikacje, ale przede wszystkim
składanie hołdu poległym, wspomnienia
oraz walka z fałszerstwami na jego
temat.

Obecnie na temat Powstania
pojawiają się liczne publikacje,
opowiadania, pamiętniki osób biorących
udział, a także częste dyskusje. Wśród
wydawnictw drugiego obiegu największą
popularnością cieszyły się następujące
książki
dotyczące
problematyki
Powstania Warszawskiego: Władysława
Bartoszewskiego „Polskie Państwo
Podziemne”, czy „ Dni walczącej
Stolicy”, Tadeusza Bora-Komorowskiego
„Armia Podziemna”, Czesława Miłosza

Opracowanie: Julia Berg

Wyrazem szacunku i pamięci dla
tego bohaterskiego czynu jest także
niedawno otworzone Muzeum Powstania
Warszawskiego
przy
ulicy
Przyokopowej. To muzeum jest
miejscem pamięci i w pewien sposób
kontynuatorem przekazywania informacji
o historii naszej stolicy, jak i całego
kraju. Powstanie Warszawskie na
zawsze głęboko wpisało się w pamięć
i świadomość Polaków, jako apogeum
działań
Polskiego
Państwa
Podziemnego,
jako
bohaterskiego
wystąpienia i heroicznych czynów, jakich
dokonywali nie tylko Powstańcy,
ale także i ludność cywilna. Powstanie
Warszawskie już na zawsze pozostanie
legendą – „Legendą walki o wolność
wbrew wszystkim i wszystkiemu.
Legendą, która wzywa i zobowiązuje.
Legenda opartą na prawdzie i
zakorzenioną
w
rzeczywistych
wartościach”.

KLUB NIEWYŻYTEGO LINGWISTY
Zapraszam serdecznie do nowej
rubryki w naszej gazetce- do „Klubu
niewyżytego lingwisty”. Proszę się nie śmiaćnazwa ta powstała całkowicie spontanicznie,
w czasie jednej z przerw w pokoju
nauczycielskim, kiedy to nauczyciele językowcy
zamiast
odpoczywać
po
niewątpliwych trudach niesienia Wam kaganka
oświaty zażarcie dyskutowali o dręczących ich
problemach kontekstu użycia nie pomnę już
jakiego słowa. Spowodowało to coraz większe
otwieranie się ze zdziwienia oczu Pana Turka,
który stwierdził z lekko ironicznym uśmiechem
reprezentanta nauk ścisłych, że jesteśmy
kompletnie niewyżytymi lingwistami. Tak oto
powstał rzeczony klub, zupełnie nieformalne
zrzeszenie ludzi, dla których pasją jest Język
przez duże „J” - nie tylko narzędzie
komunikacji, jak zwykło się Wam teraz coraz
częściej wmawiać, ale żywy organizm, z jego
burzliwą historią, arcyciekawą strukturą czy też
pięknem brzmienia i znaczenia.

Bo lingwistyka to najprościej nauka o
języku. A lingwista to człowiek, który język
kocha i zastanawia się na przykład dlaczego
jazz w ustach Louisa Armstronga czy Elli
Fitzerald tak wspaniale brzmi po angielsku, a
Edith Piaf urodziła się, by śpiewać po
francusku, dlaczego bossa nova tak pięknie
kołysze nas swoim portugalskim, tango unosi
po hiszpańsku a ciężki metal zespołu
Rammstein wyraża najlepiej ostre emocje po
niemiecku. Lingwista to też taka osoba, która
zastanowi się nad tym, skąd się wzięły
w języku polskim słowa „parasol”, „czajnik” czy
też „diesel”, oburzy się na „chwasty językowe”
typu „biznes plan” lub „bus pasy” i wytłumaczy,
dlaczego gdy uczymy się języków obcych
popełniamy pewnego typu błędy. To tylko parę
przykładów
z
szerokiego
wachlarza
zainteresowań lingwisty, którymi chciałabym
Was trochę zarazić.
A propos - czy wiecie z jakiego języka
pochodzi słowo „lingwistyka”? ...... cdn
Opracowała : Agnieszka PokropekŚwiderska
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SŁOWNIK WYRAZÓW OBCYCH CZYLI O ZAPOŻYCZENIACH
Czy zastanawialiście się skąd się
wzięły słowa, których używamy na co dzień w
języku polskim? Większość z nich ma
oczywiście rodowód rdzenie słowiański, polski,
ale wiele wyrazów powszechnie używanych
pochodzi z różnych języków obcych ( z czego
czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy).
Nazywane są one zapożyczeniami. Język
polski przyswoił je sobie często zmieniając
nieco ich oryginalną wymowę i pisownię.
Historia języka potrafi być nie mniej
fascynująca niż dzieje samej ludzkości czy
poszczególnych
narodów.
A
historia
zapożyczeń językowych to historia wojen,
wielkich zmian cywilizacyjnych, politycznych
wpływów, pokojowych kolonizacji, podróży, ale
także ...mody czy techniki. W niniejszym
numerze naszej gazetki chciałabym Wam
opowiedzieć o najstarszych i chyba najbardziej
powszechnych zapożyczeniach w języku
polskim- o latynizmach, czyli słowach
pochodzących z łaciny. Zaczęły one napływać
do języka polskiego od chwili, gdy Polska w
966 r. przyjęła chrzest i weszła do kręgu

cywilizacji katolickiej. Ponieważ językiem
liturgii, a także ówczesnego, średniowiecznego
szkolnictwa była łacina, naturalnym procesem
było zapożyczenie „brakujących” słów właśnie
z łaciny. Łaciński rodowód mają zatem takie na
przykład słowa jak msza ( łac.missa), pacierz
(od Pater noster - Ojcze nasz) proboszcz,
biskup (łac. episkopus) czy też chociażby
atrament. Łacina długo była też oficjalnym
językiem nauki, stąd też z tego języka
pochodzi ogromna ilość terminów naukowych,
prawniczych, medycznych. Znacie już zatem
odpowiedź na moje pytanie zadane we
wstępie- słowo lingwistyka też pochodzi z
łaciny (łac. lingua – oznacza „język”). Wśród
latynizmów znajdziemy dokument, dekret,
muzeum, komisję, traktat, kwadrat i wiele
innych. Nawet jak mówimy, że coś jest ekstra
lub super korzystamy ze starej poczciwej
łaciny, bo łacińskie extra to „nadto, poza, na
zewnątrz” ( stąd ekstrakcja zęba – to po prostu
jego wyrwanie) a super to coś „nad”. Na
naukę łaciny w szkole narzekało wiele pokoleń
uczniów (łącznie z niżej tu podpisaną), ale

prawdą jest, że wykształconemu człowiekowi
nie wypada nie znać pewnych łacińskich
wyrażeń, które funkcjonują w języku polskim ( i
nie tylko!) w swej niezmienionej formie. A
zatem czy wiecie, że sensu stricto to „w
„ścisłym znaczeniu”, pro forma – „dla pozoru”,
ad rem –„do rzeczy” a status quo – to
„istniejący obecnie stan rzeczy”?

A teraz mały konkurs, w którym chciałabym
zachęcić Was do własnych poszukiwań.
Spróbujcie znaleźć znaczenie następujących
wyrażeń łacińskich funkcjonujących w języku
polskim:

Ad acta, corpus delicti, expressis
verbis, ibidem, vide

________________________________________________________
HISTORIA SENTENCJI – SENTENCJE HISTORII
W kąciku niewyżytego lingwisty chciałabym
założyć także rubrykę poświęconą sentencjom,
cytatom, przysłowiom pochodzącym z różnych
języków, kultur czasów historycznych, a
znanym również i funkcjonującym w języku
polskim. Sentencją nazywamy zwięzłe zdanie
zawierające myśl ogólną lub filozoficzną, jakąś
prawdę
życiową,
często
stereotypową.
Sentencje
lub
przysłowia
mogą
być
anonimowe, stanowić mądrość ludową lub
obiegową, mogą też mieć swoich konkretnych
autorów. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku
cytatów - myśli konkretnych, zazwyczaj
wielkich postaci historycznych, pisarzy,
filozofów, naukowców.
Znajomość sentencji zawsze była w
dobrym tonie, świadczyła niegdyś o wysokiej
kulturze rozmówcy, jego oczytaniu, wiedzy i
refleksji. Chciałabym zatem zachęcić i was do
poznania i stosowania sławnych powiedzeń.
Rubrykę tę zatytułowałam Historia sentencjisentencje
historii,
gdyż
pragnęłabym
przedstawić wam zwłaszcza te powiedzenia,
które
pojawiły
się
w
szczególnych
okolicznościach
historycznych,
dotyczyły
często konkretnych zdarzeń, wypowiedziane
zostały przez wielkie postaci, a które następnie
zrobiły ogromną karierą i weszły do języka
obiegowego.
Zacznijmy
zatem
od
czasów
starożytnych, a więc cytatów głównie
łacińskich. Na pewno na lekcjach historii
uczyliście się o Hannibalu-wielkim wodzu
Kartaginy z II wieku p.n.e, który wsławił się
wkroczeniem do Italii przez Alpy z pomocą
swoich bojowych słoni. Zagroził on wówczas
Rzymowi, pod bitwie pod Kannami w 216 r
p.ne. Przejęci trwogą Rzymianie, jak zanotował
Liwiusz i Cyceron, mieli wówczas krzyczeć
„HANNIBAL AD PORTAS! –(HANNIBAL U
BRAM !) Na szczęście dla Rzymian Hannibal
nie zdołał wówczas wkroczyć do Rzymu, ale
okrzyk ten do dziś używany jest dla
oznaczenia bliskiego niebezpieczeństwa.
Kolejne powiedzenia, których historię
przedstawię związane są z postacią Juliusza
Cezara (101-44 p.n.e), rzymskiego wodza,
polityka i...pisarza
- autora
sławnych
„Pamiętników”. W 49 r. p.n.e.Cezar wraz ze
swym wojskiem przekroczył rzekę Rubikonówczesną granicę Italii i wypowiadając słowa
„ALEA IACTA EST” (KOŚĆ ZOSTAŁA

RZUCONA, znane częściej w wersji KOŚCI
ZOSTAŁY RZUCONE) rozpoczął wojnę
domową. Wyrażenie to oznacza dziś śmiałą,
nieodwołalną decyzję. Owa „alea”, to
oczywiście kość, czyli kostka do gry niezwykle
popularnej w czasach rzymskich. Nie mogę się
jednak oprzeć, żeby nie zacytować Wam
jednego z moich ulubionych wierszy Ludwika
Jerzego Kerna- poety i wielkiego miłośnika
psów, w którym to utworze „kości” z cytatu
Juliusza Cezara pojawiają się w bardzo, a
może nawet zbyt dosłownym sensie:
KOŚCI
Przyszedł do mnie mój pies
Z oczami pełnymi miłości.
Zajrzał mi aż do duszy,
A potem nadstawił uszy
I spytał:
- Gdzie są te kości?
Możliwe, że nieco zbladłem
Jak wszyscy nagle pytani.
Ja- odparłem kości nie zjadłem
Idź, spytaj, może pani?...
Ale on westchnął głęboko
I nawet nie drgnął, fujara,
A potem zmrużywszy oko
Mruknął:
- Zna pan Cezara?
- Cezara? – rzekłem nie zmieniając tonu
-Tego od rzeźnika?
-Nie, tego od Rubikonu...
Czy wszystko jest już wytłumaczone,
Czy jasne jest?
Czy nie?
Skoro ktoś krzyczy:
„Kości rzucone!”
To niech psom, psiakrew, powie gdzie.
„VENI,
VIDI,
VICI”
(PRZYSZEDŁEM,
ZOBACZYŁEM, ZWYCIĘŻYŁEM) - tak miał
powiedzieć Cezar zawiadamiając rzymski
senat o swoim zwycięstwie nad królem Pontu
w 47 r. p.n. e. Używając dziś tych słów
możemy
pochwalić
się
naszym
spektakularnym sukcesem.
Tragicznego z kolei wymiaru nabierają
ostatnie
słowa
Juliusz
Cezara,
zasztyletowanego wskutek spisku w 44 r p.n.e.
Umierający Cezar miał powiedzieć „ET TU,
BRUTE CONTRA ME” – ( I TY BRUTUSIE

PRZECIWKO MNIE), zdawszy sobie sprawę,
że jednym z jego zabójców był jego dawny
przyjaciel Brutus Marcus Iunius. Powiedzenia
tego możemy użyć (również w żartobliwym
sensie), gdy widzimy, że osoba zwykle będąca
po naszej stronie i prezentująca podobne do
naszych poglądy w dyskusji opowiada się
nagle przeciwko nam.
Z
czasów
rzymskich
pochodzi
niezliczona i niemożliwa tu do zacytowania
ilość sentencji, maksym, powiedzeń. Autorami
ich byli, oprócz postaci historycznych również
poeci tacy jak Wergiliusz, Horacy, Cyceron,
Ezop i wiele innych. Chciałabym i was
zachęcić do poszukiwania ich często
fascynujących historii i znaczeń, zatem zadam
kolejne, krótkie pytanie konkursowe:
Co
oznaczają
następujące
powiedzenia łacińskie? Proszę podać również
w miarę możliwości ich autorów ( nie zawsze
jest to możliwe).

PECUNIA NON OLET
O TEMPORA! O MORES!
PANEM ET CIRCENSES
SI VIS PACEM PARA BELLUM
Dla ułatwienia podam, że odpowiedzi
do obu części konkursu można szukać w
Słowniku Wyrazów Obcych, w książce „Łacina
na co dzień” oraz w Internecie. Odpowiedzi
można dostarczać mnie osobiście lub wysyłać
na adres mailowy szkoły. Dla autorów
najszybszej
poprawnej
i
najpełniejszej
odpowiedzi- słodka nagroda!

Opracowała : Agnieszka PokropekŚwiderska
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M oda
Co powinna mieć w szafie
każda kobieta z klasą?
Większość kobiet uwielbia mieć
pełno ubrań i przeróżnych dodatków
w swojej szafie. Jednak nie zawsze jest
to możliwe, aby całą garderobę
wymienić na każdy sezon, jest to przede

wszystkim bardzo drogie. Jest jednak
kilka takich ubrań,których fasony ,kroje,
wzory,kolory są ponadczasowe i pasują
na każdy sezon, niezależnie od
ówcześnie panujących trendów w
modzie.
Oto,co każda kobieta powinna mieć w
swojej
szafie,
niezależnie
od
preferowanego stylu i ówczesnej mody:
- Mała czarna(sukienka) można ją
założyć kilka razy i nikt nawet nie
zauważy,że to ta sama sukienka,jeśli
odpowiednio dobierzemy dodatki,co nie
tylko odmieni nasz wygląd,ale także i
sukience nada innego wyglądu.
Wszystko zależy od naszych inwencji i
wyjątkowych pomysłów.
- Jeansy, pasują na prawie każdą
okazję,jeśli tylko je doskonale połączymy
z ładnymi butami i jakąś ładną bluzką.
Jeansy są ponadczasowe i warto jest
mieć kilka par w szafie,mamy
pewność,że można je ubrać na wiele
sposobów, to naprawdę idealne
rozwiązanie,zwłaszcza,że kobieta czuje
się w nich wygodnie i modnie.
- Marynarska koszulka w paski, ta
koszulka jest jednym z tych ciuchów,
które ukazują francuski szyk, a przy tym
całkowicie obalala mit, że poprzeczne
paski pogrubiają. Kiedy się ją nosi z
dekoldem w łódkę i francuskim stylem, to

takie paski są najbardziej twarzowymi i
korzystnymi dla figury paskami na
świecie.
- Trencz, od zawsze na topie, cudownie
kształtuje sylwetkę, potrafi w jednej
sekundzie sprawić, że strój wygląda na
przemyślany. Jeśli masz na sobie
znakomity trencz, wówczas to, co masz
pod spodem, nie jest już takie ważne.
- Markowa torba, to inwestycja na całe
życie, która przenigdy nie wyjdzie z
mody,a nawet, starzejąc się, będzie
coraz bardziej stylowa.
- Baletki, są proste i eleganckie, a do
tego są wygodne!
- Biała koszulka, prostota jest czasami
najlepszym rozwiązaniem
- Marynarka, każda kobieta wygląda w
niej elegancko
Wszystko to można jeszcze
wzbogacić wieloma ciekawymi i
wyszukanymi dodatkami,choćby takimi
jak pasek, eleganckie okulary,skórzany
portfel czy zegarek. Każda kobieta
powinna pamiętać o jednym,że całkowity
ubiór to dobry smak dodatków,od nich
zależy czy będziemy wyglądać modnie i
zarazem elegancko.
Opracowała Agata Kołakowska

Wycieczka
Wycieczka do Muzeum
Powstania
Warszawskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego
mieści się przy ulicy . Grzybowskiej 79

i jest jednym z lepszych muzeów
w Warszawie. Zostało otwarte 1 sierpnia
2004 roku, w sześćdziesiątą rocznicę
Powstania z inicjatywy tragicznie
zmarłego
prezydenta
Lecha
Kaczyńskiego. Historia walk żołnierzy
Armii Krajowej z wojskami nazistowskimi
i ostateczne ich zniszczenie przy
całkowitej bierności stacjonującej po
drugiej stornie Wisły Armii Radzickiej
przez dłuższy czas była w Polsce
tematem
zakazanym.
Muzeum
Powstania Warszawskiego podejmuje
próbę dokładnego i bezstronnego
przedstawienia wydarzeń z 1944 roku
oraz opisania warunków życia pod
okupacją niemiecką, która trwała w
latach 1939-44.

Od wejścia dają się słyszeć dziecięce
piosenki
dotyczące
tematyki
powstańczej,
natomiast
głównym
punktem całego gmachu jest obelisk,
który znajduje się w jego środku,
wykonany z metalu. Jest on pokryty
otworami po kulach, a kiedy przyłożymy
doń
ucho
usłyszymy
dźwięki

charakterystyczne dla powstania.
Wizyta w Muzeum Powstania
Warszawskiego
to
niewiarygodne
przeżycie. Dnia 10 września 2010 roku
uczniowie Podkowiańskiego Liceum
Ogólnokształcącego
pod
opieką
nauczycieli odbyli wycieczkę szkolną do
miejsca upamiętniającego bohaterską
walkę Polaków. Relację z ich pobytu
zostały uwiecznione w pracach które
można podziwiać w sali historycznej
oraz
na
ścianach
szkoły.
Zainteresowanych
zachęcam
do osobistego odwiedzenia Muzeum,
oraz
obejrzenia
prac
uczniów
wykonanych po wycieczce.
Opracował: Paweł Włoczewski

Poezja
Pożegnanie jesieni
Liście opadły dawno z drzew,
Zniknęły już promyki słońca.
Zagłuszony przez wiatr ptaków śpiew
Mówi, iż lato się zbliża do końca.
Gdzieś pośród kolorowych liści mas,
Którymi wiatr wiruje, którymi się bawi.
Można w parku napotkać nas,
Gdy wyczekujemy zimy ciekawi.
Ciekawi tak czekamy zimy,
By ze śniegu bałwana móc ulepić.
Zimą z góry na sankach pędzimy,
A w Wigilię czekamy, aż Gwiazdka
zaświeci.
Już teraz, jesienią, listy ślemy,
Długo i niestrudzenie się zastanawiamyCo pod choinkę dostać chcemy.
Czy jest coś, czego jeszcze nie mamy.
Trochę nam szkoda tej jesieni
I liści tylu kolorowych.
To, co teraz barwami się mieni,
Już za chwilę zapadnie w długi sen
zimowy.
A tymczasem końcem jesieni się
cieszmy
I w życia naszego ciągłym pędzie,
Łapać ostatnie promyki słoneczne się
spieszmy,

Gdyż za chwilę ich już nie będzie.
Czasem w zimę, gdy się zjawi
smuteczek zimowy
Przypomnij sobie barwy jesieni.
Pamiętaj- już za chwilę Sylwester! Rok
nowy
Nową jesień przyniesie, świat się będzie
mienił.
Kończąc- pora roku się zmienia
I za chwilę przyjdzie pierwszy śnieg.
Pamiętaj, byś jesieni przed odejściem
rzek:
,,Do widzenia! Do zobaczenia!”

Autor: Helena Sarna

Recenzja
”Wszystko, co kocham”
nasi uczniowie o filmie
PRL – komuna, wielka idea, wielkie
plany, stan wojenny, praca dla narodu …i
gdzie tu znaleźć miejsce na beztroską
zabawę, tak dziś normalną ?[…]1981 rok
Gdańsk, Solidarność, strajki, na ulicach
czołgi, mniejsze i większe dramaty wielu
ludzi. LO - tu najbardziej kształtuje się
charakter, wchodzimy w życie przeżywamy
różne inicjacje, karuzela uczuć i nastrojów,
niekiedy pierwsze , nieraz wielkie
miłości.[…] Czterech chłopaków: Janek,
Kazik, Staszek, Diabeł, punk rock, picie
palenie, anarchia. Są w liceum i chcą żyć
pełnią życia. Polityka ? To nie dla nich, co
im do tego? Niech inni się w to bawią.
[…]Chcieli być odrębni i swoją odrębność
eksponowali, bo to normalne w naszym
wieku. Łatwo się z nimi utożsamić. Piotr,
klasa I
Polityka pełni tu raczej rolę tła, na
które widz nie ma okazji patrzeć zbyt długo.
Historia stanu wojennego przedstawiona
jest dwojako : z jednej strony mamy wojsko
na ulicach i przemówienie generała
Jaruzelskiego, który ogłasza stan wojenny,
z drugiej bohaterów, którzy, wydaje się, nie
zwracają na to większej uwagi […]Film
zrobiony jest wyjątkowo dobrze, świetna
muzyka współtworzy ducha filmu, zdjęcia
dopełniają całość. Oskar, klasa I
Podobał mi się ten film, ponieważ
był o przyjaźni i miłości. Mimo tego albo
dzięki temu, że bohaterowie żyli w takich
czasach, nie zapomnieli o głównych
wartościach i zbliżyli się bardziej do siebie.
Paulina, klasa I.

Janek i Jego koledzy marzą nie tylko
o zdobyciu sławy ale i o zmienianiu
rzeczywistości.
Podczas
koncertu
szkolnego nie dostaję pozwolenia na
występ, bo ich teksty nie są ocenzurowane.
Mimo to chłopcy zdobywają się na odrobinę
szaleństwa i wychodzą na scenę. Są
przyjęci entuzjastycznie przez rówieśników i
zyskują szacunek. Mimo że główni
bohaterowie nie żyli w XIX wieku, można
powiedzieć, że pasowaliby do świata
romantyków. Wierzyli w to, co robią, a także
poszukiwali miłości. […] Jednak to muzyka
była najważniejsza, bo dzięki niej mogli
wyrażać swoje uczucia, pasję oraz bunt.
Agnieszka, klasa II
Chłopcy myślą o swoich problemach
– dziewczynach, ocenach- jeśli mówią o
sytuacji politycznej to tylko w kontekście
kłopotów rodziców, Jankowi przeszkadza
stan wojenny, bo nie może do późna w
nocy siedzieć u swojej dziewczyny. Ważna
jest muzyka. Festiwal rockowy. Nie
nazwałabym ich romantykami, bardziej
pomysłową młodzieżą. Muzyka jest dla nich
rozrywką, formą spędzania czasu,
sposobem, by zaimponować rówieśnikom i
sposobem wyrażania swojego zdania.
Jaśmina, klasa II
Punk nie jest muzyką romantyczną.
Wiążą się z nią stany euforii i spełnienia.
Emil klasa II
Dla Janka muzyka równa się
wolności, w kraju, gdzie wolności nie ma.
Anna, klasa II
Opracowała Beata Wróblewska

Z życia szkoły
JUBILEUSZ
20-lecia
szkoły – sprawozdanie
W tym roku obchodziliśmy
jubileusz 20-lecia naszej szkoły –
Podkowiańskiego
Liceum
Ogólnokształcącego nr 60. Obchody
połączone zostały z 16-tą Wystawą
Psów Kochanych. Relacje z imprezy
znajdziecie na stronie szkoły.

Główne uroczystości rocznicowe
odbyły się 19 czerwca 2010 i zaczęły
się w Pałacyku Kasyno w Podkowie
Leśnej koncertem fortepianowym Oli
Kolasińskiej - uczennicy naszego liceum
oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
im. F.Chopina w Warszawie. Ola zagrała
dla wszystkich zaproszonych gości
I część Sonaty d-moll „Burza” L.van
Beethovena, Fantazję Impromptu op.66
F. Chopina, Etiudę „Pour les
chromatiques” C. Debussy`ego a na bis
utwór „Dawn” Marionellego.

Po
wysłuchaniu
pięknego
koncertu zaproszeni goście, nauczyciele,
absolwenci i uczniowie udali się do
siedziby naszego Liceum, by rozpocząć
mniej oficjalną część obchodów
jubileuszu. Oprócz poczęstunku czekała
na gości wspomnieniowa wystawa zdjęć
prezentująca historię naszego Liceum.
Mieliśmy okazję obejrzeć zdjęcia
z wycieczek szkolnych, studniówek,
spotkań
wigilijnych,
przedstawień
i szkolnych wystaw obejmujące okres
od powstania szkoły do czasów
współczesnych, ale także odnaleźć
siebie wśród „Wiewiórczaków”, czyli na
tablicy przedstawiającej zdjęcia ludzi
związanych z Podkowiańskim Liceum.
Można było również było podziwiać
„osobliwości” z życia szkoły (czyli
niemały
zbiór
zarekwirowanych
ściągawek tudzież innych „pomocy
szkolnych”,
radosnej
twórczości
uczniów, korespondencji lekcyjnej itp.)
lub zanurzyć się w lekturze wydanej
specjalnie na tę okazję „Gazety
Jubileuszowej” zawierającej m.in. wiele
ciekawych artykułów wspomnieniowych
oraz przykładów twórczości uczniów
i nauczycieli naszego Liceum.
Przede
wszystkim
jednak

Jubileusz 20 –lecia był okazją do miłych
spotkań „po latach” z byłymi i obecnymi
nauczycielami i pracownikami,

rodzicami, absolwentami i wszystkimi
ludźmi życzliwymi naszej szkole.
Wszystkim osobom, które swoją pracą,
wszelaką pomocą lub po prostu swoją
obecnością
przyczyniły
się
do
uświetnienia
naszego
jubileuszu
serdecznie dziękujemy !!!
Opracowała: Agnieszka Świderska Pokropek

SZTU KA
GDZIE SIĘ PODZIAŁY
BIAŁE SKARPETKI

„…Skarpetka
stanowi, ątkową
szcz
pozostałość
pończochy i przeżywa obecnie okres upadku, w ogólnej
problematyce ubioru ęskiego.
m
Jest to niesłuszne i
niesprawiedliwe. Wiemy jaką wielką wagę, przywiązywał
do rodzaju, koloru i gatunku pończoch, wiek osiemnasty,
wiemy także, jak wiele mówiła wówczas pończocha o
charakterze człowieka, wprawnemu obserwatorowi[…]
dziś jest nam wszystko jedno, jakiego koloru są nasze
skarpetki byleby nie były dziurawe i w stosunku tym tkwi
kapitalny błąd - właśnie zakryta spodniami skarpetka,
demonstrowana nie zawsze lecz jedynie w chwili
podniesienia nogi kryje w sobie ogromnie wiele prawy o
człowieku”

L. Tyrmand, Wędrówka myśli
porucznika Stukułki.

Stosowny ubiór i stosowny strój
nie są pojęciami tożsamymi. Ubiór to
określenie
dotyczące
odzieży,
przystosowanej do warunków życia
codziennego, a przede wszystkim do
rodzaju wykonach czynności.
Strój to realizacja odwiecznej
potrzeby
człowieka,
jaką
jest
dekorowanie. Bywa on demonstracją
kontestacją, obrazą duszy i gustu.
Niekiedy obraża strach” co ludzie
powiedzą”. Niebywale często strój i
ubranie bywają niestosowne. Regułą
naszych
przodków
porządkującą
myślenie o stroju był tzw.: początek i
koniec człowieka- głowa i stopy. „ W
środku” sylwetki można było mieć na
sobie bezkształtny worek parciany. Z
perspektywy z dalszej odległości,

zawsze najpierw widzimy bowiem te dwa
punkty. Cechą stosowności (również
elegancji) jest wyrafinowana dbałość o
szczegóły, dawniej zwane w Polsce
dodatkami, dziś- akcesoriami ubrania
czy stroju.
Wśród dodatków kłopotem był krawat i
rzadziej skarpetki (traktowane bardziej
nonszalancko).
Niejednokrotnie
skarpetki były detalem oznaczającym
przynależność do grupy społecznej(
subkultury młodzieżowej). Bikiniarze,
gangsterzy,
kontestatorzy
idei,
buntownicy traktowali rodzaj skarpetek
jako znak, symbol bardzo ważny całości
ich stroju lub ubiorze.

Autor: Anna Ziemba- Michałowska

Wycieczka
Wycieczka szkolna
Toruń
W dniach 27-28 września 2010 r.
klasa pierwsza druga i trzecia liceum
odbyły wycieczkę do Torunia. Celem
były najpiękniejsze miejsca miasta, oraz
odwiedzone przez nas okolice Torunia.
Nasza wędrówkę po mieście
rozpoczęliśmy
od
zwiedzania
średniowiecznych murów obronnych
i najciekawszego ich fragmentu-Krzywej
Wieży.
Wspaniały
wykład
pani
przewodnik przybliżył nam jej legendę.
Jest to średniowieczna baszta
miejska, która swą nazwę zawdzięcza
znacznemu odchyleniu od pionu
(1,40 m).Wybudowana została w XIV w.
jako prosta, 15-metrowa baszta
wtopiona w system murów obronnych
i
ustawiona
na
fundamentach
czterościennych, lecz z nie dociągniętą
do
końca
ścianą
od strony miasta. Przez otwory w jej
bocznych ścianach przebiegał ganek
strażniczy łączący ją z murami
obronnymi, zaś brak ściany wewnętrznej
ułatwiał wciąganie amunicji. Już
w średniowieczu z piaszczystego
podłoża, na którym baszta została
ustawiona, pod wpływem jej ciężaru
osunęły
się
piaski,
powodując
równocześnie pochylanie się wieży
do momentu, aż oparła się ona na
gruncie bardziej trwałym.

Wąskimi
uliczkami
Torunia
udaliśmy się następnie na Rynek
Staromiejski.
Należy
on
do
najwybitniejszych
osiągnięć
średniowiecznej
architektury
mieszczańskiej w Europie.
Już w XIII w. na Rynku
Staromiejskim powstały wolnostojące
budynki handlowe i gospodarcze:
sukiennice, ławy chlebowe, waga
miejska, sąd i wieża rynkowa
o wysokości 23 m. Pod koniec XIV w.
miasto otrzymało od wielkiego mistrza
zakonu krzyżackiego przywilej na
budowę ratusza. Podziwialiśmy również
Ratusz oraz Katedrę NMP i oczywiście
zrobiliśmy sobie zdjęcie przy pomniku
Mikołaja Kopernika.

Podczas wizyty w Muzeum
Piernika uczniowie mogli własnoręcznie
z pomocą fachowców
uformować
i wypiekać pierniki.
Nocleg upłynął pod znakiem
wojskowym. Organizatorzy wycieczki
przygotowali atrakcje w postaci nocnego
zwiedzania Twierdzy Toruń Fort IV

Fort IV został wybudowany
w latach 1878-1884 jako trzeci z kolei
fort toruńskiego pierścienia fortecznego,
a zarazem pierwszy, w którym
zastosowano odcinki wału dolnego
piechoty. Był przeznaczony dla załogi
liczącej dwie kompanie piechoty
(500 ludzi) oraz obsługi 14 dział
średniego- i od 15 do 22 ciężkiego
kalibru - łącznie około 800 żołnierzy
i oficerów. Został zaprojektowany jako
jedno-wałowy, o narysie spłaszczonego,
osiowego pięcioboku, z załamaną do
wewnątrz w formie pseudo-bastionowej
(narys dzielą rogowego) linią szyi.

zobaczyć największy w Polsce
radioteleskop, oraz teleskop.
Po powrocie do Torunia
następnym punktem wycieczki było
zwiedzanie domu, w którym urodził się
i wychował Mikołaj Kopernik, a który dziś
pełni rolę jego muzeum.
Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu to
prawdopodobne
miejsce
narodzin
astronoma Mikołaja Kopernika.
Odwiedzone przez nas rejony
poprzez relację fotograficzną znajdziecie
na stronie szkoły, oraz w gablotce ze
zdjęciami.
Opracował: Paweł Włoczewski

Otoczony
jest
fosą
o
obmurowanej przeciwskarpie wykonanej
jako ciągły mur z "łukami próżnymi",
obiegającą zakolami kaponiery. Skarpę
tworzą: wolno stojący mur ze
strzelnicami u podnóża wału na odcinku
czół i barków, elewacja koszar, mury
oporowe i ściany galerii strzeleckich pod
odcinkami wału dolnego. Obecnie, mimo
wielu dewastacji fort t jest udostępniony
do zwiedzania, i noclegów.
Dzień
drugi
to
wizyta
w obserwatorium pod Toruniem, gdzie
pod okiem jednego z profesorów
uczestnicy wycieczki mogli wysłuchać
fascynującego wykładu: o filozofii,
astronomii,
fizyce,
jednocześnie

