
W otulony puchową śnieżną pierzynką,   

 roziskrzony mrozem  zimowy czas  

zapraszamy  
na pierwszy wieczór muzyczno— literacki  

Odrobina łagodności… 

17 grudnia o godzinie 17.00   

w auli Liceum  

 królować będą piosenki  

Starego Dobrego Małżeństwa ( ale nie tylko…)  

w wykonaniu szkolnych  artystów  

 oraz  niezwykły nastrój łagodności. 

Ogrzeje Was muzyka, poezja i… ciepła herbatka. 

Organizatorzy 

ODROBINA ŁAGODNOŚCI... 

GÓÓÓRA GROSZA 
W  roku też pomaga-
my potrzebującym. 

Akcja „Góra grosza” 
to przecież już trady-
cja. 

Bardzo dziękujemy 
za to, że tak chętnie 
dzieliliście się swoim 

kieszonkowym i nie 
omijaliście puszek 
„Góry grosza”. 

Jeden grosz znaczy 
niewiele, ale GÓ-
RA GROSZA jest 
największa na 
świecie.  
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Choć jestem 

doświadczoną 

już nauczycielką 

i wieloletnim 

doradcą metodycznym, ciągle mam 

potrzebę doskonalenia swoich kom-

petencji i poznawania świata. Dla-

tego właśnie skorzystałam 

z programu Unii Europejskiej Co-

menius: Mobilność szkolnej kadry 

edukacyjnej i przystąpiłam 

do konkursu o grant w ramach pro-

jektu Uczenie się przez całe życie. 

Moja propozycja uzyskała akcepta-

cję i dzięki temu mogłam wyjechać 

do szkoły językowej LatinSoft na 

Łotwie. Wyjazd uważam za niezwy-

kle interesujący turystycznie i 

wartościowy merytorycznie.  

Podczas zajęć, którym 

zgodnie z tematyką szkolenia to-

warzyszyła interaktywność, praca 

przebiegała w oparciu o prezenta-

cje multimedialne, video, szerokie 

spectrum zastosowania TIK. 

A ponieważ już od dawna staram 

się w miarę możliwości placówek, z 

którymi współpracuję wykorzysty-

wać najnowsze technologie (moi 

uczniowie wiedzą o tym najlepiej), 

wyjechałam na Łotwę z dużymi 

oczekiwaniami.  Szkolenie zostało 

przygotowane przez goszczącą nas 

szkołę językową według niezwykle 

precyzyjnych standardów obowią-

zujących w Unii Europejskiej, dzię-

ki czemu było nie tylko cenne, ale 

też bardzo żywe, pracowite i in-

tensywne, co znakomicie współgrało 

z moją osobowością.  Zarówno te-

matyka, jak i formy pracy, możli-

wość nie tylko zwiedzania szkół na 

Łotwie oraz na Litwie, ale także 

uczestniczenia w lekcjach otwar-

tych w tych szkołach z elementami 

podpatrywania warsztatu nauczy-

ciela, następnie omawiania tych 

lekcji i dodatkowo – warsztaty to 

znakomity przykład przemyślanego 

programu, służącego rzeczywiste-

mu podniesieniu kompetencji 

uczestników szkolenia. Na uwagę 

zasługuje sposób podejścia 

do nauczycieli jako grupy, 

a jednocześnie do każdego indy-

widualnie. Wszystkim spodobał 

się pomysł wkomponowania 

w program propozycji wycieczek 

fakultatywnych, które przyczyni-

ły się do podniesienia wiedzy 

o kraju, poznania interesujących 

miejsc i ludzi, i tym samym lep-

szego zrozumienia tożsamości 

łotewskiej. Już na lotnisku powi-

tano nas wręczając każdemu 

teczkę z materiałami, planem za-

jęć, przewodnikami, mapami, a 

nawet telefonami komórkowymi 

i wizytówkami z danymi każdego 

z uczestników do porozumiewania 

się na Łotwie. Organizacyjnie 

i logistycznie perfekcyjnie 

od początku do końca. Znakomity 

przykład świetnej organizacji 

pracy, współdziałania wszystkich 

zainteresowanych i konsekwencji 

w dążeniu do realizacji postawio-

nych celów. I do tego z wielką 

przyjemnością porozumiewania 

się wyłącznie po rosyjsku we 

wszelkich okolicznościach szkole-

niowych i życiowych.  

Podczas wycieczek prze-

konałam się, że Ryga zachwyca 

architekturą – nagromadzeniem 

kamienic secesyjnych niezwykłej 

urody, piękną Starówką 

i świetnym klimatem łączącym 

funkcje stolicy z atrakcyjnym 

ośrodkiem turystycznym. Daugav-

pils przyciąga wielojęzycznością, 

wielokulturowością, sąsiadującymi 

ze sobą świątyniami różnych wy-

znań, takich jak: katolicyzm, pra-

wosławie (w tym również staro-

wiercy zwani też staroobrzędow-

cami), protestantyzm, judaizm.  

Atutem kursu właśnie w 

Daugavpils były kontakty z języ-

kiem rosyjskim w różnorodnych 

sytuacjach z możliwością ćwicze-

nia i sprawdzania, wzbogacania i 

podnoszenia poprawności własne-

go języka, zarówno pod względem 

merytorycznym, jak i fonetycz-

nym. Miało to miejsce nie tylko 

bezpośrednio na zajęciach prowa-

dzonych wyłącznie metodami aktyw-

nymi, ale także w sklepach, muzeach, 

podczas wycieczek, w kawiarniach 

czy restauracjach. W tym drugim co 

do wielkości mieście łotewskim żyje 

największa enklawa rosyjskojęzycz-

na w krajach nadbałtyckich, więc na 

każdym kroku można było bez prze-

szkód stosować, ćwiczyć swój język.  

A jeśli dodam, że z wielką 

przyjemnością odkryłam właśnie w 

Daugavpils związki z naszym miastem 

i liceum (tu obudziła się moja natura 

aktywnego dawniej przewodnika tu-

rystycznego), to tym bardziej uzna-

łam, że nie przypadkiem trafiłam 

właśnie do tego miejsca. Podczas 

niedawnych obchodów Roku Skargi 

usłyszałam w jednym z wystąpień w 

czasie sesji naukowej o zasięgu 

i szerokiej działalności zakonu jezu-

itów, w tym o powołanym i prowadzo-

nym przez Jezuitów w Dyneburgu 

Kolegium Jezuickim. Moje rozmowy z 

przewodnikami potwierdziły ten fakt. 

Dowiedziałam się też, że Jezuici 

bardzo szybko przyswoili język ło-

tewski i to on był językiem obowią-

zującym w ich szkole. Niestety nie 

pozostał żaden ślad po działalności 

tego prężnego zakonu. Po wojnie ko-

ściół wysadzono dynamitem. I jeśli 

poznamy historię tej ziemi, przesta-

ją dziwić te powiązania. Wymieniam 

tu tylko kilka faktów i miejsc, które 

mogą zainspirować zainteresowanych 

do zgłębiania polskiego dziedzictwa 

kulturowego. Miasto to (pod nazwą 

Dźwińsk od rzeki Dźwiny, nad którą 

leży) znajdowało się w graniach Pol-

ski i było stolicą Inflant (zwanych po 

łotewsku Łatgalią). Spacerując po 

nim mijamy Państwowe Gimnazjum 

Polskie im. Józefa Piłsudskiego. 

Cmentarz z grobami polskich żołnie-

rzy przypomina o chlubnych kartach 

historii polskiego oręża w różnych 

momentach dziejowych i jak się oka-

zuje – różnych miejscach na mapie 

Europy. W twierdzy Dyneburg został 

osadzony i rozstrzelany organizator 

Powstania Styczniowego w Inflan-
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tach – hrabia L. Broel-Plater 

(pięknie odrestaurowano ostatnio 

ze środków Unii Europejskiej Pałac 

Platerów w Krasławie). Więziono 

w niej także polskich działaczy 

niepodległościowych. Dziś obejrzeć 

można pozostałości potężnych mu-

rów obronnych z bastionami i wy-

obrazić sobie, jak zostały opanowa-

ne przez francuskie wojska Napo-

leona Bonaparte w 1812 roku 

(kolejna zbieżność z historią Pułtu-

ska), czy już w innym momencie 

dziejowym, jak Józef Piłsudski 

odznaczał gen. Rydza Śmigłego 

orderem Virtuti Militari za kampa-

nię łatgalską. A współczesny Dau-

gavpils to ponad 100-tysięczne mia-

sto z uniwersytetem, jedynym 

na Łotwie dwujęzycznym teatrem, 

nowoczesnymi centrami handlowymi, 

gdzie w wielu miejscach widać 

efekty członkowstwa w Unii Euro-

pejskiej i realizacji projektów po-

zyskanych ze środków unijnych. 

Miasto ładne, spokojne, bezpieczne 

i przyjazne.  

Wielokulturowść, różno-

rodność religijna, językowa, bogata 

historia tego miasta to okazja do 

poznania i zrozumienia autentycz-

nej tolerancji i prawdziwego bogac-

twa pogranicza kultur w Daugavpils 

na Łotwie. 

Zachęcam do odkrywania 

świata, zgłębiania tajemnic histo-

ryczno-krajoznawczo-językowych. 

Podróże kształcą!   

 

Joanna Gregorczyk nauczy-

ciel doradca metodyczny 

języka rosyjskiego 

 

 

 

 

 

Współpraca Liceum z FIYE 

szkole, przygotowywanych wspólnie 

z panią Sylwią Jędra, członkinią pol-

skiego FIYE oraz panią Lidią Ambro-

ziak -nauczycielką języka francu-

skiego, młodzież Liceum może bez-

płatnie nie tylko uczyć się od pod-

staw języka francuskiego, ale też w 

ramach Klubu Kultury Francuskiej 

pogłębić wiedzę z zakresu historii, 

geografii, kultury, a nawet kuchni 

francuskiej. Te dodatkowe zajęcia 

cieszą się dużym zainteresowaniem, 

młodzi ludzie chętnie i  

licznie przychodzących na te cieka-

we, dodatkowe lekcje. 

 

Ponadto pani Zoe Bertrand uczest-

niczy i częściowo prowadzi wraz z 

nauczycielem przedmiotu niektóre 

zajęcia w poszczególnych grupach 

uczących się obowiązkowo języka 

francuskiego, co umożliwia uczniom 

szybsze kształcenie umiejętności 

językowych, zwłaszcza wypowiedzi 

ustnej. 

 

Ta forma współpracy Liceum z wo-

lontariatem FIYE potrwa do maja 

2013 roku, do końca pobytu pani 

Bertrand w Polsce i z pewnością 

zaowocuje wśród młodzieży szerszą 

znajomością języka Moliera, ale też 

pełniejszym zrozumieniem i otwar-

ciem się na kulturę frankofońską, 

będącą integralną częścią jedno-

czącej się Europy. 

Lidia Ambroziak 

L

i

d

i
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Międzynarodowy wolontariat FIYE, 

finansowany ze środków unijnych, a 

promujący europejską wymianę 

kulturalną, ma od kilku miesięcy 

swój pułtuski oddział.  

 

Pierwszą w naszym mieście wolon-

tariuszką tej organizacji jest po-

chodząca z Francji absolwentka 

Wydziału Historycznego Uniwersy-

tetu w Reims - Zoe  Bertrand. Jej 

inicjatywa nawiązania ściślejszej 

współpracy z naszym Liceum, gdzie 

nauczany jest język francuski, spo-

tkała się z pełną akceptacją i  

wsparciem pani dyrektor Barbary 

Meredyk. 

 

W ramach zajęć, prowadzonych 

przez panią Bertrand  w naszej 
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Pułtusk w ciągu ostatnich 

300 lat kilka razy był miejscem waż-

nych dla dziejów Polski wydarzeń.  

Tu tak naprawdę zaczęła się Insu-

rekcja- powstanie kościuszkowskie. 

Od jesieni 1793 roku w Pułtusku 

stacjonował 4 szwadron 1 Brygady 

Kawalerii Narodowej – tzw. brygady 

Antoniego Madalińskiego, członka 

tzw. sprzysiężenia warszawskiego, 

który utrzymywał kontakty z T. Ko-

ściuszką.  Dowódcą  pułtuskiego 

szwadronu był porucznik Józef Mo-

stowski, który wraz z chorążym Pia-

seckim,  idąc w ślady swego 

zwierzchnika,  zaangażował w dzia-

łalność spiskową .  Porucznik utrzy-

mywał  bardzo dobre stosunki z puł-

tuskim mieszczaństwem i okoliczny-

mi Kurpiami, przygotowując powsta-

nie.  

Na trop tej organizacji 

wpadła policja i rozpoczęła areszto-

wania. 28 lutego 1794 r. generał 

Madaliński otrzymał od Komisji Woj-

skowej rozkaz odstawienia  do War-

szawy  porucznika Mostowskiego i 

chorążego Piaseckiego.  Wykonanie 

rozkazu generał Madaliński odwlekał 

do 4 marca, wtedy odesłał Piaseckie-

go. Mostowski został w Pułtusku, pod 

pretekstem choroby.  Jednocześnie 

gen. Madaliński zarządził koncentra-

cję swojej brygady w Ostrołęce i 

Pułtusku na dzień 8 i 9 marca.  10 

marca, być może aby zyskać na cza-

sie, generał Madaliński odesłał do 

Warszawy Mostowskiego.  Porucznik 

został aresztowany i postawiony 

wraz z Piaseckim przed sądem  

Tymczasem  zebrane W 

Ostrołęce i Pułtusku oddziały złożyły 

przysięgę „ na wierność Madalińskie-

mu i obronę wolności” . Wysłany 

przez generała porucznik Wolski  

poinformował przybyłego do Pułtuska 

na rozkaz Komisji Wojskowej gene-

rała  Biernackiego, że Brygada wypo-

wiada posłuszeństwo i „ idzie za kor-

don pruski” .  12 marca 1974 roku  5 

brygada  rozpoczęła marsz  w kie-

runku Przasnysza.    Z Warszawy 

przez Pułtusk w kierunku Przasnysza 

w pościgu za Madalińskim   ruszył 

rosyjski batalion piechoty.  Wyda-

rzenia te, które przeszły do historii 

pod nazwą marszu Madalińskiego  

umożliwiły Tadeuszowi Kościuszce 

rozpoczęcie powstania.  

 

Po opuszczeniu Pułtuska  przez 4 

szwadron do miasta weszły oddziały 

rosyjskie pod dowództwem  podpuł-

kownika Oberjezkowa.  Wkrótce 

wojska pruskie wzdłuż Narwi utwo-

rzyły kordon, odcinając Pułtusk od 

reszty walczącego kraju. Mimo to 

mieszkańcy Pułtuska i okolic wspie-

rali oddziały powstańcze, m. in. Au-

gustyna Zawadzkiego z Brańszczy-

ka. Dostarczali  im żywność i prze-

dzierali  się przez  kordon, aby 

dołączyć do powstańców.  Za popar-

cie powstania na ludność miasta 

spadły represje zaborców. Stra-

cono burmistrza miasta, wiele 

osób uwięziono, ich majątki skon-

fiskowano .  

 Powstanie nie uratowało 

Rzeczypospolitej, w 1795 roku 

Pułtusk znalazł się w rękach pru-

skich, w 1807 w granicach Księ-

stwa Warszawskiego a w 1815 r. 

w Królestwie Polskim.  

Od 1815 r. Pułtusku stacjonował 8 

Pułk Piechoty Liniowej, którego 

dowódcą był płk. Jan Skrzynecki. 

 Żołnierz piechoty liniowej 

Pułtusk wpisany w dzieje polskich powstań narodowych. 
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Mieszkańcy Pułtuska i okolic, 

szczególnie uczniowie oraz absolwenci 

Szkoły XX Benedyktynów włączali się 

do rozwijającego się ruchu spiskowe-

go. Byli członkami:  Towarzystwa Pa-

triotycznego, jak np.; Piotr Bronisław 

Modzelewski z Olbrachic, Dominik 

Kuszell ; loży masońskiej „ Doskonałe 

Milczenie”  -  jak Jan Dębski;  Spisku 

Podchorążych  - jak: Wincenty Gaucz, 

Leon Lipiński.  

 Po wybuchu powstania komi-

sarz obwodu pułtuskiego Władysław 

Ślaski w grudniu 1830 r. zorganizował 

w mieście Straż Obywatelską ( Bez-

pieczeństwa) i oddziały Gwardii Ru-

chomej złożone z chłopów.  

Kiedy  do Królestwa wkroczy-

ły wojska feldmarszałka Iwana Dybi-

cza Pułtusk znalazł się w strefie ope-

racyjnej obu armii. Dnia  11 lutego 

1831 r. do miasta przeniósł swoją 

kwaterę gen. Jan Krukowiecki, ale 

dziesięć dni później Pułtusk został 

zajęty przez  wojska rosyjskie. Od 

tej pory miasto przechodziło z rąk do 

rąk i stawało się obiektem rabunku ze 

strony wojsk rosyjskich. Trudną sytu-

ację mieszkańców komplikowała jesz-

cze epidemia cholery.   

 Po klęsce Polaków pod Ostro-

łęką ( 26. V. 1831 r.) pułtuszczanie 

byli świadkami odwrotu armii polskiej. 

Mieszkańcy Pułtuska zapewnili żołnie-

rzom warunki dla odpoczynku: „ W 

Pułtusku armia trochę wypoczęła, 

żywności dostała dostatek, oficerowie 

to samo”. W mieście zjawił się także 

głównodowodzący Jan Skrzynecki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generał Jan Skrzynecki          

Generał Jan Krukowiecki  

W maju Pułtusk zajęli znowu 

Rosjanie, Dybicz obrał sobie na 

kwaterę główną Kleszewo i tam 

zmarł na cholerę. Serce feld-

marszałka pochowano w pułtu-

skim kościele Świętego Krzyża, 

ciało przewieziono do Petersbur-

ga. Jego następca  feldmarszałek 

Iwan Paskiewicz pod koniec 

czerwca przybył do Pułtuska, tu 

była jego kwatera główna.  

Feldamrszałek Iwan Dybicz  

Feldmarszałek Iwan Paskiewicz  

Latem 1831 Pułtusk znów przecho-

dził z rąk do rąk. W sierpniu Puł-

tuszczanie byli świadkami przemar-

szu oddziału ppłk Kruszewskiego, 

który po wygranej pod Młynarzami 

( 15. 07. 1831 r. ) prowadził do War-

szawy wziętych do niewoli żołnierzy 

rosyjskich.  

Wojciech Kossak, Bitwa pod Młyna-
rzami. 

Do udziału w powstaniu 

masowo zgłaszali się uczniowie 

Szkoły XX Benedyktynów. Z ogólnej 

liczby 519 uczniów ponad 140 zgło-

siło się do armii Królestwa. Wielu z 

nich otrzymało srebrny lub złoty 

Krzyż Virtuti Militari oraz awanse 

na wyższe stopnie. Wśród bohate-

rów walk powstańczych pod Olszyn-

ką Grochowską, Ostrołęką, 

Wawrem, Iganiami byli m. in.: 

Damazy Czartoryski 

Stanisław Oyrzyński  

Arkadiusz Gościcki 

Jakub i Stefan Narzymscy 

Aleksander Napoleon Dybowski 

Makary Fontana 

Krzysztof Greuve 

Teofil Antoni Kwiatkowski 

 

Anna Krawczyńska 
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Każdy Polak pytany o to,  z 

czym kojarzy mu się data 11 listopa-

da, natychmiast powie: Święto Nie-

podległości, Piłsudski, Legiony, I 

wojna, bardziej świadom dorzuci 

Dmowskiego, Daszyńskiego, Pade-

rewskiego . Niektórzy dodadzą, że 

to dzień wolny od szkoły, pracy.  

Szkoda, że nie pamiętamy, 

iż w tym dniu „Lew Lechistanu”  i „ 

Obrońca Wiary”  zmazał hańbę bu-

czackiego traktatu bijąc Turków 

pod Chocimiem.  W dniach 10- 11 

listopada 1673 roku, a więc prawie 

340 lat hetman wielki koronny Jan  

Sobieski w wyniku mistrzowsko i 

brawurowo rozegranej bitwy,  z wy-

korzystaniem wszystkich walorów 

polskiej sztuki wojennej rozbił ar-

mię Husseina Baszy. I żal, że histo-

ria tego zwycięstwa i wydarzeń, 

które je poprzedziły  jest   smutnym 

przykładem polskiego piekiełka.  W 

październiku 1673 r. Sobieski dys-

ponował ponad 40 -tysięczną polsko- 

litewską armią. Niestety,  dowódca 

sił litewskich, przeciwnik polityczny 

Sobieskiego,   Michał Kazimierz Pac 

oświadczył, że wojsko litewskie jest 

na tyle wyczerpane marszem, że 

musi odczekać kilka miesięcy,  nim 

będzie gotowe do działań bojowych. 

I to w chwili, kiedy armia stała nad 

Dniestrem a od wroga dzieliło ją 

kilka dni marszu!  Co w tej sytuacji 

zrobił Sobieski? Oświadczył ,  że 

jest gotów oddać się pod komendę 

hetmana Paca, byleby uderzyć na 

Turka! Zaskoczony i postawiony w 

trudnej sytuacji Pac musiał podpo-

rządkować się Sobieskiemu.   

10 listopada generał Marcin 

Kątski ostrzelał pozycje tureckie 

wokół Chocimia. Na rozkaz Sobie-

skiego   przez całą noc 10/11 listopa-

da armia polsko- litewska stała w 

gotowości bojowej. Sobieski sam 

trzymał wartę i pokazywał się żołnie-

rzom dla dodania animuszu. W tej 

sytuacji Turcy musieli także całą 

noc być w  gotowości bojowej. So-

bieski nie był ani sadystą, ani waria-

tem. Wiedział, że ciepłolubni Turcy o 

wiele gorzej zniosą całonocne czu-

wanie. Wszak listopad w naszej 

strefie klimatycznej do ciepłych 

miesięcy nie należy. Podobno wtedy 

wiał wiatr i padała listopadowa 

mżawka. Mundury przesiąkały , żoł-

nierze marzli. Podobno z koni spadło 

kilku husarzy.  Zdecydowanie gorzej 

znieśli to Turcy. Niektórzy rano nie 

mogli utrzymać broni w rękach.  11 

listopada armia polsko- litewska 

rozpoczęła atak.  Litwini walczyli 

równie mężnie jak Koroniarze, nawet 

hetman Pac zapomniał o zmęczeniu.  

Piechota polska zdobyła armaty tu-

reckie i z nich rozpoczęła ostrzał 

zajętego przez Turków Chocimia. 

Husaria na czele z hetmanem Jabło-

nowskim i  Sobieskim wdarła się do 

obozu. Wojska tureckie rozpoczęły 

odwrót, a właściwie paniczną uciecz-

kę. Ich klęskę przypieczętowało 

załamanie się mostu na Dniestrze 

pod ciężarem uciekających Turków. 

Przerażeni żołnierze osmańscy w 

panice skakali z wysokich skał do 

rzeki,  próbując przedostać się na 

drugą stronę. 

Sukces Sobieskiego wywarł 

duże wrażenie. Sam  papież nakazał 

Polakom świętować   11 listopada na 

pamiątkę zwycięstwa nad Turkami. 

Może  w przyszłym roku, kiedy bę-

dziemy obchodzić Narodowe Święto 

Niepodległości,  warto uczcić także 

żołnierzy spod Chocimia.  

Niestety kolejne listopado-

we rocznice to wielkie narodowe 

tragedie.  4 listopada 1794 roku 

wojska rosyjskie pod dowództwem 

generała Suworowa wdarły się na 

warszawską Pragę i dokonały rzezi 

jej ludności.  Zginęli jej obrońcy, w 

tym generał Jakub Jasiński, a woj-

ska rosyjskie, głównie Kozacy,  wy-

mordowali  ok. 20 tysięcy mieszkań-

ców. Sam Suworow tak opisywał zdo-

bytą Pragę w liście do Katarzyny II:   

Na Pradze ulice i place zasłane były 

ciałami zabitych, krew lała się stru-
mieniem, zaczerwienione wody Wi-
sły niosły ciała tych, którzy szuka-
jąc ratunku utonęli w jej nurtach.    
Według relacji Polaków na Pradze 

zrobiło się tak cicho, że mieszkańcy 

Warszawy przypuszczali,  iż wojska 

nieprzyjaciela wycofały się.  

6 listopada 1939 roku nie-

mieckie władze okupacyjne, wbrew 

prawu międzynarodowemu, areszto-

wały 183 profesorów Uniwersytetu 

Krakowskiego Akademii Górniczo- 

Hutniczej. Większość zesłano do 

obozu koncentracyjnego w Sach-

senhausen. Wielu z nich było scho-

rowanych i starszych, dla nich obóz 

był jednoznaczny ze śmiercią. W 

Sachsenhausen zmarli m.in. Stani-

sław Estraycher, Ignacy Chrzanow-

ski, Władysław Konopczyński. W 

wyniku międzynarodowych prote-

stów  część uwięzionych Niemcy 

zwolnili.  Akcja  ta wpisywała się w 

niemiecki plan germanizacji ziem 

polskich i eksterminacji oraz wyna-

rodowiania Polaków.  

W nocy 29 na 30 listopada 

1830 r.  podchorążowie ze Szkoły 

Podchorążych w Warszawie wywo-

łali powstanie.  Owa sławna „ noc 

listopadowa” to seria  wpadek orga-

nizacyjnych i pomyłek, które posłu-

żyły m. in. Wyspiańskiemu do roz-

ważań o polskich cechach narodo-

wych.  Po pierwsze sygnałem do 

rozpoczęcia powstania miał być 

pożar szopy na Solcu. Pożar szybko 

ugaszono, a Rosjanie zwiększyli 

patrole. Co gorsza część oddziałów 

polskich – 4 szwadrony -  opowie-

działa się po stronie rosyjskiej.  

Podchorążowie nie schwytali wiel-

kiego księcia Konstantego – brata 

cara, mimo zdobycia jego siedziby -  

Belwederu.  Początkowo nie znalazł 

się ani jeden wyższy rangą oficer, 

który chciałby stanąć na czele po-

Listopadowe rocznice 
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wstania. Zdesperowani powstańcy 

zastrzelili kilku generałów,  m. in. 

Maurycego Hauke, płk Filip Maci-

szewski,  gen. Stanisława Trębickie-

go i przez pomyłkę gen. Józefa No-

wickiego.  Mimo to noc listopadowa 

dała początek powstaniu, które  

uchroniło Belgię przed interwencją 

Rosji i pomogło jej odzyskać niepodle-

głość. Polakom natomiast przyniosło 

represje i likwidację autonomii. Pa-

miętajmy, że bez niego Mickiewiczowi 

nie pękłaby w Dreźnie „ bańka z 

poezją” i nie napisałby „Dziadów”, 

nie byłoby Nie-boskiej Komedii, 

Kordiana, Etiudy Rewolucyjnej, 

czy wierszy Norwida.  

Anna Krawczyńska  

FRANCUSCY UCZNIOWIE DO WIECZORA SĄ W SZKOLE…. 

bardzo za Polską tęskniła. Marzyła o 
powrocie do  ojczyzny, o spotkaniu z 
rodziną, ale w tamtych czasach nie 
było to łatwe. Z  relacji mojej mamy 
wiem, że  to marzenie zrealizowała  
w 1963 roku.  Nazywała się Włady-
sława Sypko. 

Czy spotyka  Pani Francuzów, któ-

rzy mają polskich przodków? 

  Tak, znam osoby, które mają ro-
dziny w Polsce, ale podobnie jak ja 
też nie znają języka polskiego. 

Czy język polski jest trudny? 

Tak, bardzo! 

Czy to prawda, że Francuzi nie 

chcą się uczyć języków obcych? 

Nauka języków obcych to raczej 
konieczność, a nie kwestia woli . 

Jakie było Pani pierwsze wrażenie 

po przyjeździe do Polski. Co na 

pierwszy rzut oka różni Polskę od 

Francji?  

Polacy wydają się chłodni, zdystan-
sowani  - ale tylko na początku. Po-
tem okazuje się, że są serdeczni i 
bardzo chcą we wszystkim pomóc. Z 
Francuzami jest dokładnie odwrot-
nie.  

A Pułtusk? Co się tu Pani podoba? 

Ludzie! Spotkałam tu wiele wspania-

łych osób. Moi sąsiedzi są przemili, 

bardzo serdeczni, życzliwi, zawsze 

mogę liczyć na ich pomoc . W ogóle 

miasteczko jest bardzo ładne. I 

rzeka… 

A co podobało się trochę mniej? 

Może byłoby jeszcze sympatyczniej, 

gdyby więcej osób znało język fran-

cuski?. No i wieczorem Pułtusk 

staje się trochę smutnym mia-

stem, pustym, bez życia. 

Pracuje Pani  z młodzieżą w na-

szym liceum. Jacy są polscy 

uczniowie?  

Bardzo fajni, dynamiczni. 

 Czym różni się nasza szkoła od 

szkoły, do której Pani chodziła? 

Po pierwsze długością lekcji, u was 
są krótsze. Po drugie – liczbą lek-
cji w ciągu dnia – u nas jest to 
maksymalnie 9 godzin. Po trzecie – 
u nas spędzamy w szkole czas do 
godziny 18.00. z dłuższą przerwą 
w południe. Po czwarte – u was w 
szkole pracuje ksiądz. 

A co francuscy uczniowie robią 

po lekcjach? 

Do wieczora są w szkole, bo mogą 
korzystać też  z różnych  zajęć:  
teatralnych, sportowych, muzycz-
nych.  Niektóre z nich są na oce-
nę , ale na  inne uczniowie chodzą, 
bo po prostu chcą.  I nie jest tak, 
że po powrocie do domu nie siada-
ją już do lekcji. W domu też trze-
ba się pouczyć. 

 To pytanie musimy zadać. A 

jak smakuje Pani polskie jedze-

nie? 

Uwielbiam pierogi! Ale tylko te nie 
na słodko. Bardzo lubię sernik. 

W takim razie życzę smacznego! 

Dziękuję za rozmowę 

M.B. 

Specjalnie dla Was pani Zoe Ber-

trand, wolontariuszka, lektorka 

języka francuskiego, odpowiada na 

nasze  pytania. Ale że francuski 

to język bardzo trudny p. Lidia 

Ambroziak wcieliła się w rolę tłu-

macza. Dziękujemy. 

Dlaczego Polska?  Dlaczego Puł-

tusk? 

 Moja babcia była Polką,  więc chcia-
łabym lepiej poznać  ten kraj, jego 
kulturę i ludzi.  A Pułtusk – to wła-
ściwie przypadek. Mogę tu realizo-
wać założenia projektu, w którym 
biorę udział. 

To Pani pierwszy pobyt w Polsce? 

Dłuższy – tak.  Pięć lat temu byłam 
tu, ale tylko przez tydzień. 

Czy mówi Pani po polsku? 

Tylko troszeczkę, kilka słów. Po 
przyjeździe do Polski brałam udział 
w krótkim kursie tego języka. 

Ma Pani polskie korzenie, ale w 

domu nie mówiliście po polsku? 

Nie, tylko po francusku. Moja mama 
zna tylko kilka słów, a ja właśnie się 
uczę…  

A  babcia? 

 To długa historia.  Babcia pochodzi-
ła z Kresów,  w czasie  II wojny 
światowej była deportowana do 
Czech. Tu poznała mojego dziadka – 
Francuza, który przebywał w obozie 
jenieckim. Tak się poznali. To był 
1943 rok. Po wojnie rodzina babci  
rozproszyła się po Polsce. A ona wy-
szła za mąż i wyjechała do Francji. 
Choć nigdy jej nie poznałam ( zmarła 
przed moim urodzeniem) wiem, że 
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Napis na rozstaju dróg wstrzymał 

jeźdźca: „Lezros dwa kilometry w 

prawo”. Wyryte na wielkim granicie 

słowa nie dawały spokoju. Zyskać na 

czasie i pojechać ich tropem w lewo, 

czy skręcić w drugi gościniec i odpo-

cząć w osadzie?  Dzięcioł uparcie 

szukał korników w korze pobliskiego 

drzewa. W rytm jego stuknięć swój 

koncert rozpoczęło stado ćwierkają-

cych wróbli. Zdawały się przekrzyki-

wać jeden drugiego, jakby chciały 

pomóc konnemu w trudnej decyzji. 

Maladius zdjął skórzaną rękawicę i 

przetarł załzawione od wiatru oko. 

Lekko schylił się w siodle i poklepał 

wierzchowca po szyi.  „No już, już, 

rozumiem Cię. Dobrze się spisałeś, 

zasługujesz na dzień odpoczynku” – 

szepnął zwierzakowi do ucha,  po 

czym szarpnął lejcami  w prawą 

stronę.  

Po kilku minutach kłusa, w kierunku 

wskazanym przez kamień, był już na 

miejscu Lezros  - kamienne miasto. 

Jeden z głównych ośrodków wydoby-

cia wszelakich skał na południu. Moż-

na było się tu poczuć jak w innej 

erze. Oczywiście nie sposób porów-

nywać tego z klimatem stolicy, lecz 

mimo wszystko posiadało swój urok. 

Strażnik pełnił swą wartę na szczy-

cie masywnej wieży przy kamiennych 

wrotach. Maladius widział jedynie 

jego niewyraźny kontur, ale donośny, 

męski głos pozwolił przejechać. 

Większość osad budowano z po-

wszechnie dostępnego drewna, lecz 

tutaj każdy budynek lśnił w promie-

niach słońca, które tańczyły w kwar-

cowych cząsteczkach skalnych blo-

ków. Rzemieślnictwo wprost kwitło. 

Wszędzie dało się zauważyć noszone 

przez robotników kamienie, jedne 

jako niedawno wybite, chaotyczne 

bloki, a  inne już ociosane, o prze-

różnych kształtach . Miasto posiada-

ło dużą ilość kolumn, na których roz-

palano światła po zmroku. Nocą tę 

ogromną łunę da się zauważyć już z 

czterech kilometrów. Rumor panu-

jący na ulicy ledwo pozwalał na 

przejazd konno, co zmusiło jeźdźca 

do zejścia z wierzchowca. Z miej-

skiego szumu Maladius wyłonił 

krzyk pewnej kobiety. Zdawał się 

zbliżać w jego stronę: „Dziecko! 

Czy widziałeś…. Mały… O kruczych 

włosach…. Na boginię matkę po-

móż!”. Wtem z tłumu wpadła  

wprost na niego młoda kobieta.  

Jej włosy układały się w pelerynę 

nocnego nieba, a oczy pełne łez 

lśniły niczym gwiazdy wskazujące 

zagubionym drogę. Była szczupła, 

ubrana w wygniecioną i pobrudzoną 

zielono-kremową suknię. Po chwili 

przypadała do kolan najemnika i 

rzekła: „Panie, czy widziałeś małego 

chłopca? Proszę powiedz że tak, 

nie wytrzymam tego dłużej! Gdzie 

on jest?”. Maladius pokręcił głową, 

lecz wciąż nie mógł oderwać wzro-

ku od jej oczu. Czuł od nich ciepło, 

czyste dobro, ukojenie, a jedno-

cześnie strach, bezsilność i obawę. 

Dziewczyna spuszczając wzrok na 

bruk pełen kurzu,  pobiegła wypyty-

wać innych. Maladius po krótkim 

spotkaniu odnalazł stajnię. Próba 

targowania się z charyzmatycznym 

właścicielem nie wypadła najlepiej, 

przez co musiał zapłacić dwa razy 

więcej. Prześwitujące dno w sa-

kiewce zrodziło niepokój. „Godzina 

popołudniowa, przydałoby się wyjść 

w miasto, rozejrzeć za jakąś robo-

tą” – stwierdził spoglądając na po-

łożenie słońca.  

 Szedł na południowy 

wschód, wzdłuż ulicy „Arkadiasa 

III”. Na jej końcu miał mieścić się 

dom namiestnika. Domy po obydwu 

stronach stawały się większe, 

przyozdobione sztandarami i bor-

dowymi szarfami, a nawet posiada-

jące własne stajnie. Żaden jednak 

nie dorównywał temu na końcu. Stał 

pośrodku dwóch marmurowych 

bram prowadzących  do majesta-

tycznych ogrodów. W tej części 

miasta było inaczej. Większość 

budulca to czysty marmur, pięknie 

wpleciony zielony kolor drzew i 

krzewów sprawiał wrażenie raju, 

wyższej rzeczywistości.  Gdy zbli-

żał się do domu namiestnika za-

uważył w oknie  szczupłą sylwetkę. 

Wysokie acz wąskie drzwi z nie-

zliczoną ilością płaskorzeźb same 

rozstąpiły się przed przybyszem. 

Wszedł do obszernej sali z dużą 

ilością kamiennych ław i krzeseł. 

Na końcu, pod oknem roztaczają-

cym światło na całe pomieszczenie, 

stał stół z granitu najwyższej ja-

kości, za którym siedziała piękna 

pani w białym stroju.  Nie licząc 

dwóch strażników pilnujących 

wyjścia, byli sami.  

- Słucham? Proszę podejść bliżej 

– rozległ się wysoki głos  

- Witajże pani, przyszedłem spo-

tkać się z … 

- Z miłościwie nad nami panują-

cym, wykonującym wolę najwyż-

szego cesarza, panem namiestni-

kiem. Proszę poczekać, zaraz za-

pytam, czy będzie łaskawy pana 

przyjąć.  

Kobieta sięgnęła do jednego z 

kolorowych pudełek stojących na 

blacie. Wyszeptała do niego kilka 

słów, po czym wyleciało z niego 

coś o żółtawej poświacie. Poleciało 

ku małemu otworkowi w suficie, by 

zaraz wrócić w kolorze zielonym. 

Pani w bieli schowała go z powro-

tem do pudełeczka: 

- Proszę oddać miecz, namiestnik 

przyjmie pana za moment. 

Maladius położył broń. Dama przy-

sunęła ją do siebie, zaczepiła na 

niej sznurek z kamieniem w 

kształcie czerwonego trójkąta, po 

czym dała właścicielowi osobną, 

acz o identycznym kształcie i ko-

lorze. 

- Przed wyjściem wydam sprzęt z 

Legenda Maladiusa 
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powrotem. Tymczasem proszę za 

mną. 

 Mimo iż budynek posiadał kilka pię-

ter, nigdzie nie było widać schodów.  

Gdy podeszli do jednej z ozdobio-

nych freskami ścian, ledwo widzialna 

w nich szczelina niczym pionowe pęk-

nięcie rozwarła się na dwie części. 

Biała dama weszła do małego po-

mieszczenia i skinieniem głowy kazała 

najemnikowi stanąć obok niej. Zaraz 

potem słychać było jakby strzał z 

bicza, kilka jęków, a pokoik ruszył do 

góry. Maladiusowi podskoczył poziom 

adrenaliny, nigdy wcześniej nie wi-

dział czegoś takiego. Kilka sekund 

później wszystko ustało. Drzwi roz-

stąpiły się przed nimi tak jak po-

przednio. Wyszli do średniej wielko-

ści izby. Cała była przyozdobiona 

bordowymi dywanami zarówno na 

podłodze, jak na ścianach i suficie. 

Na końcu znajdowały się drzwi w 

krwistoczerwonym kolorze. Kobieta 

zbliżyła się do nich, wyjęła złoty na-

szyjnik w kształcie  gwiazdy i przy-

stawiła do znajdującego się w ścianie 

otworku.  Kiedy zabiła z niego zielona 

poświata, wrota poczęły rozjeżdżać 

się na boki.  Kolejne pomieszczenie 

pełne było malowideł przedstawiają-

cych motyw sadu i ogrodu.  Maladius 

wszedł sam, a zaraz za nim drzwi 

zatrzasnęły się.  

- Co Cię do mnie sprowadza mości 

panie najemniku? 

- Witajcie namiestniku. Radem was 

widzieć, ale skąd wiecie kim jestem? 

- A zapomniałeś już, czyje to miasto 

panie najemniku? Uszy tego mia-

sta to moje uszy,  a oczy jego 

moimi tak samo. Mnóstwo i jed-

nych i drugich w każdym zaułku, 

zapewniam panie najemniku.  

- Zatem wiesz zapewne w jakiej 

sprawie przybywam? 

- Domyślam się, że jakiej roboty 

szukacie? Cóż, jest coś, z czym 

tłamsimy się od jakiegoś czasu… 

- Słucham zatem, namiestniku, 

przedstaw problem a ja przed-

stawię Ci jego rozwiązanie. 

- Jakiś pewny siebie panie najem-

niku!  Ale cóż to, siadaj więc i 

słuchaj: pięć dni temu, ni wieczo-

ru wcześniej, nocą z krypty trupy 

wylazły. Wzięły się podniosły i 

zbrojną interwencją, wyobraź to 

sobie panie najemniku, w miasto 

bitki szukać ruszyły. Mnie ze snu 

budzą, straż już cała na nogach i 

dawaj wejście do cmentarnej 

części góry blokować. Ni się obej-

rzymy, szczęk kości, biel gołego 

szkieletu widać, co miecz i tarczę 

w łapach dzierży! I charcze toto i 

warczy i rusza na nas rozrywki 

najść, co by to jej mało za życia z 

kurtyzanami zaznał, ot co!. Pod-

szedł, wyobraź to sobie panie 

najemniku, jeden z naszych i 

zdzielił przez hełm zardzewiały 

jednego z  sześciu. Wojowie ucie-

szeni bo czaszka bez oporu spa-

dła i poturlała w dal niczym urwa-

ne koło. Nagle to, truposz miecz w 

żebra wkłada a ręką łepek urwany z 

powrotem nasadza! No takie rzeczy? 

Mości panie najemniku, takie to tylko 

bajarze najwięksi na lutniach wy-

brzdąkują! Ale nic, wojowie nasi mur 

z tarcz utworzyli i wpychać zaczęli 

zmarłych do środka góry. Rozkaz 

zaraz wydałem, by najlepszych ka-

mieniarzy budzić i głazami wejście 

zatarasować, szybko wrota wymuro-

wać na magiczne zamki zamykane. Od 

tamtej pory nikt do krypty wejścia 

nie ma, a trupy walą i tłuką jakie bar-

barzyńskie rytmy w naszą barykadę 

od zmierzchu do świtu. Głosy chodzą 

że więcej się tego zalęgło jeszcze! 

Panie najemniku! Niczem tych gno-

mów z niewiadomo czego krzyżówki 

wziętych! No nic to. Panie najemniku, 

słychać również się dało, że niedawno 

przed całą sprawą mag-kupiec do 

miasta zajechał. Ponoć zysku z ksiąg i 

eliksirów szuka. Przesiaduje teraz w 

karczmie „Kłapnięty Krzywonos” w 

handlowej dzielnicy po drugiej stro-

nie miasta. Zajrzeć do niego upomi-

nam, przeczuwam, że ważną rolę w 

tym zamieszaniu odgrywać może. 

Załatw sprawę z zaświatami, a moje 

złoto załatwi sprawę twoją pustą 

sakiewką.     C.D.N…. 

 

Kronikarz Karkus 
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TEMPTATION znaczy pokusa… 

Udało nam się przeprowadzić 

krótki wywiad z gwiazdami progra-

mu Got to Dance!  Sizi, Gosia i 

Zuzia specjalnie dla Was szczerze 

odpowiadają na pytania. 

Jak i kiedy zaczęła się Wasza 

przygoda z tańcem? 

- Zuzia - Namówiła mnie koleżanka, 

która tańczyła już jakiś czas. Nigdy 

nie przypuszczałabym, że umiem się 

ruszać tak, jak się ruszam. Oczywiś- 

cie  osiem lat ciężkich, wyczerpu-

jących treningów swoje robi, ale 

mimo takiego poświęcenia uważam, 

że warto było spróbować. Niczego 

nie żałuję i jestem jej wdzięczna, 

że zaraziła mnie wtedy swoją pasją 

- Gosia – Moja historia jest bardzo 

podobna. Również na taniec namó-

wiła mnie koleżanka. To było jakieś 

jedenaście lat temu. 

- Sizi – A ja na lekcje tańca zapisa-

łam się sześć lat temu. Można po-

wiedzieć, że z konieczności. Znajo-

ma potrzebowała tancerzy do chore-

ografii i tak właśnie się zaczęło. Nig-

dy nie żałowałam tej decyzji, cho-

ciaż zawsze było pod górkę. 

Zmienił się Wasz sposób patrzenia 

na to, co robicie od momentu, w 

którym zaczynałyście, do chwili 

obecnej? 

- Tak! Pod każdym względem. Na 

początku było ciężko. Zaczynałyśmy  



w piwnicy z magnetofonem. Na 

szczęście wszystko się zmieniło. 

Teraz możemy ćwiczyć w profesjo-

nalnej Sali z lustrami, oświetleniem, 

dobrym sprzętem grającym… A 

wszystko to zasługa Olgi, która zało-

żyła studio tańca. Pewnie gdyby nie 

ona, dalej stałybyśmy w miejscu z 

tym wszystkim. Zmieniło się również 

nastawienie ludzi do nas. Na począt-

ku tok myślenia większości patrzą-

cych z boku był taki: „Tańczycie? 

Fajnie, ale co wam to daje? I tak nic 

z tego nie macie!... ” . Teraz,  kiedy 

odnieśliśmy jakieś sukcesy, ludzie 

zaczęli w nas wierzyć, okazywać 

wsparcie i sympatię. Szczególnie 

było to widoczne po programie. 

Jak powstała grupa Temptation i 

jakie są relacje między tancerza-

mi? 

Zacznijmy od tego, że na początku 

nazywaliśmy się „Show Dance”, ale 

nazwę musieliśmy  wybrać inną

(kwestia prawna). Członkowie grupy 

zmieniali się na przestrzeni lat. Na 

potrzeby programu Olga wybrała 

najlepszych, którzy, jak widać, nie 

zawiedli. 

A relacje?  Jesteśmy ze sobą bar-

dzo związani, spędzamy przecież 

razem mnóstwo czasu. Nie tylko na 

sali, także poza nią. Niestety, 

wkrótce może się to skończyć, po-

nieważ kończymy liceum i każdy pój-

dzie swoją drogą ( różne studia, 

różne miasta…). Trochę się tego 

obawiamy. 

Kto wchodzi w skład grupy? 

Zasadniczo Temptation tworzy dzie-

sięć osób: Olga Nitkowska- Brejnak, 

Sizi Javakyan, Gosia Warszawska, 

Zuzia Jaskulska, Mateusz Klama, 

Alicja Karaskiewicz, Paulina Befin-

ger, Wiola, Marcin i Oliwia. 

Czujecie się uzależnieni od muzy-

ki? 

Tak, jak najbardziej. Muzyka i ta-

niec płyną w naszej krwi (zamiast 

narkotyków J). A tak poważnie – bar-

dzo dziwnie czujemy się bez prób. 

Wszyscy przyzwyczaili się już do 

tempa życia, jakie narzucają nam 

ciężkie treningi. Bez nich nie wiemy, 

co ze sobą zrobić! 

Jak to jest, gdy pasja staje się 

sposobem na życie? 

Hm… W sumie współczujemy ludziom, 

którzy tego nie przeżyli. Taniec daje 

nam pewne doświadczanie, w tym 

przygotowanie do porażek . Dzięki 

niemu nie mamy czasu na głupstwa…. 

Nasz dzień składa się z nauki, trenin-

gów, treningów i jeszcze raz trenin-

gów. Nie mamy wiele czasu wolnego. 

Zdarza się nawet, że nie ma kiedy 

zjeść.  Po 5 godzin przez siedem dni 

w tygodniu zajmuje nam trening. W 

szkole często wyglądamy jak zombi, 

bo mamy niewiele czasu na sen. Jest 

ciężko, ale nauczyciele (przynajmniej 

niektórzy) starają się nas zrozumieć, 

wierzą w nas. To miłe. Po programie 

okazało się również, jak duże wspar-

cie mamy od pułtuszczaków. 

Taniec wymaga czasochłonnych tre-

ningów. Co z Waszą szkolną fre-

kwencją? 

Oj, słabo! Oczywiście bardzo się sta-

ramy, ale grafik mamy wiecznie napię-

ty. Czasem nie zdążymy poukładać 

życia szkolnego, poprawić ocen, a tu 

już kolejne przygotowania do wystę-

pu . 25 godzin na dobę  i 8  dni w ty-

godniu na Sali. Taniec koliduje też z 

przygotowaniami do matury. Teore-

tycznie na pierwszym miejscu stawia-

my szkołę, ale wiadomo, że gdybyśmy 

się całkowicie poświęcili nauce, nasze 

hobby odeszłoby w zapomnienie ( o ile 

to możliwe…) 

Co na ten temat myślą Wasi rodzi-

ce? 

Zuzia – teraz mnie wspierają, przy-

najmniej częściowo. Na początku był 

koszmar – ciągłe gadki o szkole, na-

uce, maturze…. Z chwilą pierwszych 

sukcesów zaczęło się to zmieniać. 

Stwierdzili, że jeśli uda mi się pogo-

dzić te dwie rzeczy, to w  porządku. 

Jak pasja wpływa na Was? 

Myślę, że pozytywnie. Przede wszyst-

kim nie masz czasu na głupoty, na po-

pełnianie błędów. Nie nudzisz się, ży-

jesz cały czas według grafiku. To 

szalone i wciągające. Przecież żadne 

z nas nie narzeka . Pasja, to pasja, 

każda wymaga poświeceń. 

Dlaczego postanowiliście wziąć 

udział w programie Got to Dance? 

To jeden z miliona pomysłów Olgi. 

Dostaliśmy po prostu taka propozy-

cję i postanowiliśmy spróbować, 

sprawdzić się . Zrobiliśmy to również 

dla młodszych. Chcieliśmy dać im 

motywację, pokazać, że warto próbo-

wać. 

 …a strach przed porażką? 

Porażka to rzecz naturalna, nie bali-

śmy się jej i byliśmy na nią przygoto-

wani. Występ w programie był dla 

nas raczej zabawą i okazją do zebra-

nia nowych doświadczeń. Zawsze 

mieliśmy „pod górkę”, więc niepowo-

dzenia  nie są nam obce. Nawet w 

programie wiecznie było coś nie tak – 

a to stroje za ciemne, a to problemy 

z choreografią… 

A kontuzje? 

Po finale jedna z nas chodziła o ku-

lach, innych poważniejszych kontuzji 

nie pamiętam. Nie wspominam o deli-

katnych urazach i siniakach, bo to 

nieodłączna część tańca. 

Jaki jest Wasz udział w tworzeniu 

choreografii? 

Ogólnie choreografię „ogarnia” Olga, 

lecz każdy dodaje coś od siebie. To 

kwestia współpracy. Tak samo jest z 

kostiumami. Po prostu bierzemy 

kartkę, ołówek, siadamy na podłodze 

i rysujemy. Projekt oddajemy do 

krawcowej… I tyle J. Ewentualne 

drobne poprawki przed występem 

wprowadza koleżanka z grupy. Warto 

podkreślić, ze nie mamy stałych 

sponsorów. Wszystkie wydatki po-

krywamy z własnej kieszeni; władze 

naszego miasta w żaden sposób nas 

nie wspierają. 

Dziękuje za rozmowę  

Alicja Komkowska  
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Każdy polski kibic ze zniecier-

pliwieniem czekał na spotkanie Legii 

Warszawa z Lechem Poznań. Jak dosko-

nale wiemy, taką konfrontację określa 

się   mianem:  "Derbów Polski", co jednak 

wcale nie oznacza, że można porównywać 

je do Gran Derbi Europa. Nie zmienia to 

faktu, że do rywalizacji miały stanąć 

dwie bardzo silne drużyny i w rezultacie, 

jak się okazało, zaprezentowały wysokiej 

jakości widowisko - zarówno na murawie, 

jak i na trybunach.  

Na Stadionie Miejskim w Pozna-

niu zasiadło aż 40632 widzów, co ozna-

czało najwyższą frekwencję odnotowaną 

na tym obiekcie. Taki rezultat mógłby 

zawstydzić nawet rywalizację reprezen-

tacji Chorwacji z Włochami w ramach 

Euro 2012, którą oglądała dużo mniejsza 

ilość widzów. Taka kolej rzeczy wyjaśnia 

niemal wszystko - szlagiery polskiej ko-

lejki wciąż przyciągają sporą rzeszę 

sympatyków na trybuny polskich obiek-

tów sportowych.  

Przejdźmy do samego spotkania. 

Legia, tak jak w przedmeczowych wywia-

dach otwarcie mówił trener Urban, przy-

jechała do stolicy Wielkopolski po 3 

punkty. „Spotkanie z Legią Warszawa to 

dla nas najważniejszy mecz sezonu. Nie 

dlatego, że gramy z liderem, ale dlatego, 

że gramy dla Wielkopolan, a dla nich 

spotkania z Legią są bardzo istotne” – 

tak natomiast mówił trener Lecha Po-

znań, Mariusz Rumak. 

 Po 32 minutach gry trener 

Urban mógł się pakować i wracać do 

Warszawy z 3 punktami w kieszeni, bo 

jego podopieczni prowadzili już 3-0. 

Pierwszy cios w 10. minucie zadał dobrze 

dysponowany w ostatnich meczach Ja-

kub Kosecki. Po fantastycznym kilku-

dziesięciometrowym podaniu Jakuba 

Wawrzyniaka Kosa wykorzystał swoją 

szybkość, wybiegł zza pleców obrońcy 

przyjął piłkę i kapitalnym precyzyjnym 

lobem pokonał Buricia. Legia War-

szawa 1 : 0 Lech . Zawodnicy, sztab 

szkoleniowy jak i kibice gospodarzy 

byli zszokowani, ale za chwilę Legia 

zadała drugi cios za sprawą asysten-

ta przy pierwszej bramce-

Wawrzyniaka. Wawrzyn otrzymał 

piłkę na lewej flance od Miroslava 

Radovicia i z  pełnym impetem popę-

dził lewą flanką, wpadł w pole karne i  

nie zważając na atakującego go Ra-

fała Murawskiego posłał piłkę do 

bramki Buricia, a ten odprowadził ją 

wzrokiem. Analizując  pojedynek 

Wawrzyniak-Murawski— Muraś ła-

two przegrał pojedynek bark w bark 

w polu karnym i to zdecydowało o 

stracie bramki. Murawski stał się 

antybohaterem, podobnie jak w me-

czu z Czechami na Euro, kiedy to 

stracił piłkę w środku pola i Czesi 

strzelili bramkę, która wykluczyła 

nas z Euro 2012 – małe przypomnie-

nie.  Przejdźmy do nokautującego 

ciosu zadanego przez legionistów. W 

32. minucie Dominik Furman odebrał 

piłkę w środku pola, podał ją do Jan-

ka Gola, który obsłużył prostopadłym 

podaniem Radovicia, a ten swobodnie 

wbiegł w pole karne i pokonał golki-

pera gospodarzy. Defensywa Lecha 

przy stracie bramki popełniła mnó-

stwo błędów i nie okazała się  najlep-

szą obroną w ekstraklasie, o czym 

świadczyły statystyki. Lechici pierw-

szą połowę zakończyli  ze spuszczo-

nymi głowami, a Legioniści mogli 

otwierać szampana w szatni. Na dru-

gą połowę Poznaniacy wybiegli opty-

malnie, ale potrafili tylko strzelić 

honorową bramkę za sprawą akcji 

Huberta Wołąkiewicza. Wołąkiewicz 

dryblując prawą flanką dograł piłkę 

w pole karne do Ślusarskiego, a ten 

z najbliższej odległości wślizgiem 

wbił futbolówkę  do bramki Kuciaka. 

Lech w drugiej części gry stworzył 

kilka dogodnych sytuacji, ale 

słabo dysponowany Ślusarski 

marnował je. Nic dziwnego, że 

kilka godzin po spotkaniu w wielu 

portalach internetowych można 

było przeczytać o tym, że Kole-

jowy Klub Sportowy Lech Poznań 

poszukuje napastnika.  Po stracie 

bramki przez Legię żaden z ze-

społów nie potrafił stworzyć so-

bie klarownych sytuacji. Po 

ostatnim gwizdku sędziego Hu-

berta Siejewicza Warszawiacy 

schodzili z obcej ziemi zwycię-

sko, a Lechici szybko opuścili 

murawę. Ruchy kibicowskie obu 

drużyn jak zawsze zaprezento-

wały się znakomicie. Wiara Lecha 

(nazwa fan clubu) zaprezentowa-

ła oprawę „Ona tu jest i tańczy 

dla mnie”, przyjezdni sympatycy 

Legii aktywnie wspierali swoich 

ulubieńców przez cały mecz, a na 

koniec odpowiedzieli na oprawę 

Wiary śpiewając: „Ona tu była i 

dla was zatańczyła!”  Warto na 

zakończenie wspomnieć, że w 

pierwszej jedenastce Lecha wy-

biegł 17-letni Karol Linetty. Mo-

że nie był to wybitny występ, ale 

grać musi cała drużyna, a pozna-

niacy ten mecz przespali. Brawo 

dla Linettego za grę i liczymy na 

więcej zawodników młodego po-

kolenia! Spotkanie jak na derby 

Polski przystało było na wysokim 

poziomie i Legia Warszawa poka-

zała, że w tym sezonie będzie 

głównym kandydatem do zdoby-

cia mistrzowskiego tytułu.  

 

Filip Kaczmarczyk 

„Ona tu jest i tańczy dla mnie”, czyli Legia show w Poznaniu 
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SKYFALL  - czyli Bond 
całkiem nowy 
WITAJCIE! Pewnie zastanawiacie 

się, co nad artykułem robi tytuł 

SKYFALL, skoro miałem mówić o 

filmach mniej znanych. Jednak ten 

o słynnym agencie 007 bezsprzecz-

nie zasługuje na miejsce w naszym 

filmowym Kąciku. I nie dlatego, że 

jest tak rozreklamowany, ale dlate-

go, że filmy o Bondzie to dobry 

kawał światowego kina (pierwszy 

nakręcony był  50 lat temu!) i  nie 

mogę się powstrzymać, by nie 

przedstawić wam moich  wrażeń z 

najnowszego filmu o agencie 007. 

Fabuła filmu jest nieco zagmatwana i 

wielowątkowa, lecz w sumie układa się 

w spójną, przekonującą  ca-

łość .Twórcy SKYFALL, jeśli chodzi o 

tempo rozwijania się fabuły, przyjęli 

tutaj styl filmów o Batmanie Chri-

stophera Nolana. Rozkręca się ona 

powoli, lecz im dalej postępuje ak-

cja,tym bardziej pragniemy się dowie-

dzieć, co będzie dalej. Napięcie i cie-

kawość rosną. I to jest według mnie 

największy plus nowego 007 -  rewela-

cyjny, logicznie układający się scena-

riusz.  Moim skromnym zdaniem jest 

najlepszy ze wszystkich, jakie znamy. 

Wielu fanów Bonda zapewne ucieszą 

również liczne nawiązania do poprzed-

nich filmów z bohaterem Ian′a Flemin-

ga. 

Twórcy filmu nie stawiali jedynie na 

akcję oraz bezbłędne działanie głów-

nego bohatera, a wręcz przeciwnie. 

Bondowi nie wszystko układa się tak, 

jak by tego chciał, momentami wyda-

je się nawet, że stanie się emeryto-

waną maszyną do zabijania.   Wyraź-

nie widoczne więzi między bohatera-

mi są nieodłączną częścią tego filmu. 

Jeżeli chodzi o sceny akcji w nowym 

Bondzie, to ich  nierówność oraz 

b ardzo  rzadko  w ys tępu ją -

ca ,,drętwota” są chyba jedyną bo-

lączka filmu. 

Technicznie SKYFALL stoi na bar-

dzo wysokim poziomie. Co prawda 

tytułowa piosenka Adele jednym 

podoba się bardziej, a drugim mniej 

(mnie bardzo), ale  reszta muzyki 

skomponowanej do filmu przez Tho-

masa Newmana(której właśnie słu-

cham pisząc artykuł) jest idealnie 

wkomponowana w to, co dzieje się na 

ekranie. Efekty specjalne robią du-

że wrażenie  - pokazują możliwości 

kina  XXI wieku. 

Aktorzy grający główne role w SKY-
FALL wypełnili w pełni postawione 

przed nimi zadanie. Uwagę warto 

zwrócić nie tylko na, jak zawsze 

bardzo dobrą, Judi Dench w roli 

szefowej Bonda  - M. oraz idealnie 

odnajdującego się w roli brytyjskie-

go agenta Daniela Craiga , ale na 

aktora -  czarny charakter filmu ( i 

na marginesie- mojego ulubionego)-

JAVIERA BARDEMA. Nie znam ni-

kogo grającego bardziej prawdziwie 

i lepiej wczuwającego się w rolę, niż 

właśnie on. Można śmiało powiedzieć, 

że Javier Bandem dodaje filmowi 

charakteru.   Chwała reżyserowi za 

trafną obsadę tej roli. 

SKYFALL jednak nie jest filmem 

idealnym. Niektórym może nie podo-

bać się ograniczona, lakoniczna, pra-

wie nieważna  rola ,, dziewczyny 

Bonda” (zawsze odgrywała ważną 

rolę w perypetiach agenta 007). 

Niektóre sceny akcji mogą się zda-

wać zbyt banalne bądź zupełnie 

abstrakcyjne.  Podążający nowym 

schematem, scenariusz może bu-

dzić zastrzeżenia wielbicieli sta-

rych Bondów. Mnie się akurat podo-

ba. 

UWAGA: Na koniec chcę jeszcze 

ostrzec tych, którzy nie oglądali 

jeszcze SKYFALL, aby pod żadnym 

pozorem nie wchodzili na fora po-

święcone filmowi oraz stronę inter-

netową, gdzie mówi się o nowym 

Bondzie. Roi się tam od osób spoilu-

jących zakończenie filmu, przez co 

całkowicie mogą odebrać wam przy-

jemność z jego oglądania. 

WBREW  WIELU  OPINIOM  NIE-

CHĘTNYM NOWEMU BONDOWI – 

JA TWIERDZĘ  UPARCIE- WAR-

TO  OBEJRZEĆ „SKYFALL”. JEST 

ON  NAPRAWDĘ NOWY. 

Gatunek: Sensacyjny       Reżyseria: 

Sam Mendes   Produkcja: USA, 

Wielka Brytania    

Scenariusz: Neal Purvis, Robert 

Wade, John Logan  

Występują: Daniel Craig , Judi 

Dench , Javier Bardem 

Aktualności filmowe: 

 W kinie warto zobaczyć  film 

LOOPER:PĘTLA CZASU 

Szymon Wotawa 

GAZETOWY  KĄCIK  FILMOWY 
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5.12.1766 – One of the world’s 

most famous auction houses – the 

Christie’s – debuted in Pall Mall in 

London. The items sold: 2 chamber

-pots, 1 bed-sheet, 2 pillow-slips 

and 4 irons. 

 

7.12.1550 – Against the will of 

the Polish nobility Barbara Radzi-

wiłłówna was crowned the Queen of 

Poland in the Wawel’s Cathedral. 

The wife of king Sigismundus Au-

gustus died five months later. 

 

What happened 

in December? 

Here’s some trivia from the his-
tory of the world J 

 

4.12.1956 – Elvis Presley, Jerry 

Lee Lewis, Carl Perkins and Johnny 

Cash met by chance in the Sun 

Recording Studio in Memphis. They 

arranged a spontaneous jam ses-

sion which is now known as the 

“Million Dollar Quartet”. The musi-

cian never played together again. 

 

8.12.1987 – An Israeli military 

transporter drove into a group of 

Palestinian refugees from the camp 

in Jabalya in the Gaza Zone. 4 peo-

ple were killed and 7 wounded. That 

event gave the pretext for the 

First Intifada – a Palestinian upris-

ing against Israel. It lasted until 

1993. 

 

11.12.1941 – Poland declared war 

on Japan. It was the only case in 

the 20th century when Poland was in 

a military conflict de iure 

ROZSTANIE    

ENGLISH CORNER 

ku jasny i klarowny. Twórcy stop-

niowo wprowadzają widza  w  fa-

bułę, dzięki czemu oglądający 

staje się w pewien sposób jego 

częścią i przeżywa to, co dzieje 

się na ekranie razem z bohatera-

mi filmu.  Myśli typu: Jak? Po co? 

Dlaczego? -towarzyszą nam przez 

cały film.  

W ROZSTANIU  twórcy w zna-

komity sposób ukazali kulturę i 

obyczaj regionów wyznających 

islam. Ukazują widzom, jaką wagę 

Irańczycy przywiązują do swojej 

tradycji oraz religii.. Religia jest 

dla nich wszystkim, kieruje nie-

mal każdą czynnością w codzien-

nym życiu.  Nawet w sytuacjach 

bez wyjścia potrafi pokierować 

człowiekiem tak, by powstrzymać 

go od popełnienia niegodnego, 

sprzecznego z Koranem  czynu.  

Warto również zwrócić uwagę na 

przedstawienie w filmie życia 

kobiet w krajach muzułmańskich. 

ROZSTANIE pokazuje, wbrew 

moim dotychczasowym wyobraże-

niom, że sytuacja arabskich ko-

biet nie wszędzie jest bezna-

dziejna, nie wszędzie kobiety są 

istotami drugiej kategorii bez 

prawa do decydowania o swoim 

losie. Pracują, uczą się, są wysłu-

chiwane w sądzie, mogą wystąpić o 

rozwód, gdy są w związku nieszczę-

śliwe. Irańskie kobiety pokazane w 

Rozstaniu swobodnie chodzą z odkry-

tą twarzą i nie są traktowane przez 

mężczyzn z pogardą.  

Szczerze mówiąc,  rzadko oglądam 

filmy obyczajowe. Może dlatego, że 

zwykle są dla mnie zbyt przewidywal-

ne, proste,  nie mają niczego, co od-

różniałoby je od wszystkich innych 

filmów tego gatunku . Można śmiało 

powiedzieć, że często są to filmy, 

które mogłyby nie powstać i nikomu 

by ich nie brakowało. Kultura też nie 

ucierpiałaby, gdyby ich po prostu nie 

było. Ale irański film obyczajowy  

ROZSTANIE  jest absolutnie wyjąt-

kowy. Emocjonujący i tajemniczy. 

Pozostaje długo w pamięci. Absolut-

nie polecam.  

Gatunek: dramat obyczajowy                                          

produkcja: Iran     

Reżys er i a :  As ghar  F arhad i                                         

scenariusz: Asghar Farhadi 

Aktorzy: Peyman Maadi, Leila Hata-

mi, Sareh Bayat 

Szymon Wotawa 

  

Wtam! Tym razem opowiem Wam 

o filmie zupełnie innym, niż te z 

moich dotychczasowych recenzji. 

O filmie,który mimo to, że wielo-

krotnie nagradzany za granicami 

naszego kraju,  wyświetlany był w 

niewielu polskich kinach   (i to 

raczej tych niszowych). Wygrał 

też konkurencję do OSCARA  w  

kategorii  „najlepszy film niean-

glojęzyczny”  z polskim filmem 

Agnieszki Holland    „W ciemno-

ści”. Jest to film produkcji irań-

skiej ROZSTANIE.   

Jego akcja rozgrywa się współ-

cześnie w irańskim mieście. Fabu-

ła rozpoczyna się,  gdy małżeń-

stwo Nadera i Simin jest na skra-

ju rozpadu . Kobieta wyprowadza 

się z domu, jej mąż zatrudnia 

opiekunkę dla chorego ojca. Jed-

nak niebawem dochodzi do nie-

szczęścia. Kobieta wychodząc z 

domu , w którym pracuje, zosta-

wia chorego przywiązanego do 

łóżka. Kiedy syn znajduje go pół-

przytomnego, wypycha kobietę za 

drzwi. Wtedy to dochodzi do ko-

lejnego wypadku, który pociąga za 

sobą szereg niefortunnych zda-

rzeń .  

Przekaz filmu nie jest od począt-
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(according to law) and not de facto (in 

fact). What’s interesting is that Japan 

never accepted that declaration. 

 

14.12.1974 – “The Towering In-

ferno”, an American movie with Steve 

McQueen, was released at the cine-

mas. During its shooting a real fire 

broke out on the set. McQueen was 

helping to put it out. One of the fire-

fighters told him, “My wife will never 

believe it,” and Mc Queen replied, 

“Mine neither.” 

 

15.12.1967 – At about 5 p.m. the red 

light turned on at the end of the Sil-

ver Bridge on the Ohio River. The 

weight of the cars stopped on the 

bridge at that particular moment 

caused some damages in the construc-

tion of the bridge which broke and 

fell. 46 people died. 

 

20.12.1968 – The “Dziwny jest ten 

świat” record by Czesław Niemen sold 

in 150,000 copies and became the first 

Polish music record to have the status 

of the “Golden Record”. 

 

23.12.1972 – 16 passengers of an 

Uruguayan airplane, which had crashed 

high in the Andes on 13 October, were 

finally rescued. 27 people had lived 

through the crash; some of them had 

died later on and the remaining sur-

vived by eating the bodies of their 

dead co-passengers. The castaways 

owed their rescue to Fernando Parrado 

and Roberto Canessa who had managed 

to climb over the mountains and get 

help. (od redakcji: If the story has 
interested you, watch the film “Alive” 

– it tells the whole thing in details.) 

 

24.12.1818 – The world’s most fa-

mous Christmas carol – Silent Night 

(German: Stille Nacht) – was sung 

for the first time in St. Nicholas 

Church in a small Austrian town of 

Oberndorf. The lyrics were written 

by Joseph Morr, the priest, and the 

tune was composed by Franz Xaver 

Gruber who played the organs in the 

nearby village of Arnsdorf. 

 

26.12.1898 – Maria and Pierre Curie 

informed the French Scientific 

Academy about their discovery of a 

new particle, which they later named 

radium.  

 

28.12.1895 – The Lumiére brothers 

organized the first public movie 

presentation at the Grand-Café in 

Paris. They only sold 33 out of 100 

available tickets. The film – 

“Workers leaving a factory” lasted 

less than a minute. 

 

31.12.1759 – Arthur Guinness 

signed a lease on a small rundown 

brewery near St. Jacob’s Gate in 

Dublin. The yearly rent was 45 

pounds. The first guinness beer was 

made there. It was still a leger then 

– it was only in the 70’s of the 17th 

century that the famous porter 

started to be brewed. 

 

Want more? Have a look in the new-
est issue of the FOCUS HISTORIA 
magazine (12(69)/2012) J 
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Carpe diem, czasopismo mło-

dzieży LO im. Piotra Skargi       

w  Pułtusku. Miesięcznik 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Piotra Skargi 

Ul. P. Skargi 2 

06-100 Pułtusk 

Skład redakcji: 

Jakub Ptak ( red. nacz.), Maciej 

Duda, Szymon Wotawa, Filip 

Kaczmarczyk, Alicja  Komkowska 

Lidia Chymkowska, Joanna Gre-

gorczyk, Anna Krawczyńska 

Opieka: Marta Juzepczuk, 

Agnieszka Burczyńska 


