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C arpe dieln
Czasopisrno młodzieży LO im. Piotra Skargi

w pułtusku

l0 tnainir :0 l ? r

||'tyln
lt lułt erźe:

!-elietort.

Nie oceniaj ksia_żki po

oktadce

D -,,J1ozmowa l L)Tnlą J
Anna Nlajelvską,
dyrektcrcm L,iceulrr
LJ Ę,) i lro ks Zt łlr ą ci] gc
irn. Piotra Siłargi
,l' l-irh r,,.liu

Wydarzenie teatralne 4

&foila na czytanie

I}rociz5,,- Uczn iowj e, lriauczyciele,

V clkazji zbiizając3,ch się
Sr,;iąt Bozcgo lrlłli,ocizenia
i Nc)\\,eg{) Rcku 2()2t) ż5czę

" wieltt krrloi,owyt trr ci-rwil.
i<tói,e s ti,volzą nicsa nru-
wite historie,

rra.dziei. zua łvSz!§tJ<r_r, c,;
Was s}.,oŁka ina cel i ser}s,

opt_l,njzłru. bo z nim ia-
tvrie; tść przez z:lcię,

rt,ilil,),. cu górr- pi,zcncsi,

sll nA Kule;llr,},()k W"V-

żwiJ łl"

Pracownicy i Rodzice

-\
i|,

!-' ' ,|:'

,,Przygocly T'ornka Sa-
rł,,ye|a" \! T ea'urze
I]uijc

dol;rir lia 6

Gdzie za.ptrszcza.ją sie 7

zające... Opo l ł, ! cl r! all i e

Iiącik krrlilal,ny

ĄąclK nItlz}-CZ,.]},

Ziemia pulttlska pcrl-
czas okrriracji hiile-
rolvskiej

Obrona Pułtuska we 11

wrześniu 1939 roku

Niech to bęclzle piękny
CZas,

Anna }lIajervslta

Oi,uleni rnagią Świąt . , -,,,, .,

stał,ieny w cisz,v " -'"' 
.

p oci ro zlwie żdżomy m nie,bem.

t,bdlr.;rr-;tła nasi.p o(.lij,
a cillotlrr_v i:owierv rvia{l,u
zatracił w słolvności,
Aby w Boze Nar,odzenie
wyŚpiewaĆ życzenia, i,, :

. które w sercu i,
już na zawsze będą -, :.;:| . .,.

rozbrzmiew_ać.,_-.
".,',." 1"": '' ': 

' ' ':':",,:,- -, Redakcja Cclrpe tliem życzy wesołych Świątl
.'.'-.
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Felietort

Nie oceniaj ksią"ki po okładce
, [iiedy .|est si" rlarlo]at,kiottl

urvaża srę, że jrłż lvsz;,sLko lvie się

o zy,.:iri; a na pewno lvięcej od rlcro-

stvt,h.'|',, [\|,I)]ost tttil,izr, łizi*clti-

sl,werrr a clorrlsłcścir. - kiedy cza-

serrr ciekau,ość i rr,ielkił nlal]zellla

łącz:1 się z ijewną p1 1lią i ilł.irgiiie-

nicnt nit,zal,,żrlr,śli.

Ja i,ak qrialarrr. kieCy koir-

CZ;.'irnl !ict,tllll: ivli1,1li- t,i,.,,,iłr,e!n

się furi.kzi Co b;,cia niezależlrą, ud-

porviedziair,rą osobą dc,rosłą, },fo-

głanr w koricrr ł,obić i,o, co r:hcę -
rrczr,ć: się t1,-lko iiitelesuiac;,clr rnnia

t,lłczy, nie nórvic n,ikom,-r. o której

l,ę,Jq ti,ł,rt li ił,..

"i:lK to sie nt.rvt: §v{,hrłżl1_

riił :u clr:r:z1,13" si17 z rzec;l_vx,istością.

}{l,: trtuir,!1,. ż.n lio.],::i łi.!Itie. zp

zr-lltrnę{y lvsZ! slEle in(łe ptally.

[',,r..,llt. l,z.,..,zi, znl iollil,, sin, 3 .1n

uśr."iai]omilarn sobie. ze je::t ina-

łzej niz myślało.m. l]okłarlrrie. rzecz

ujnrując, rrie wszystko lviern najle-

pjej. Najbalclziej i rra;szybciej prze-

konaianr się o t;r;1. iłied;1, ilosz}airr

na stuciia, na filoli,gię poiską rra

LJr,rir",,ers},lecie \ry'arsza,łskiin.

81,1aIir blr',1z,l ztiziu,ic,ria.

liiedy jrrż na pierwszyc.tr zajęciach

zobaczyłam, że lrie zrranr tak na-

pralvdę polskiego: nre rtnrielri lrló-

wić, pisać. Okazało się, że chociaż

jest to nasz ojczysty język, to czę-

sto go nie rozumiemy. Na początku

było to dla mnie zaskakujące i każ-

.,,le, . ttil\Ą-et najl;r,i,stszU słrl\\ (l.

sprarvdzałam rv słowniku - a jeśli

marn być lzczeta, to rvciąz tak ro-

l-,ię L\Itłsia]irril tt,ż ry;ięl2r,i się

z porvszechllie panttja.cr,;:r 1l,,glą-

clem, ze stlrCia poioni-<tr.czne nie są

rliczyni Łrl:rlnyłt. ą icizii; się tam.

ab1; zostać nauczycielenr. Oczi.rvi-

scie są Lu lalszvri,c op,lnie. łIe 1,1,7g-

konlrlic o l5,tn rudzi;r1, i zillr3uni5 r,lt

zajęło nli kilka rriiesięcy. }Jadal tez

stylkam sie z Lyrn. że kierl"v* rttórvię,

ccl studiuję. io ludzie st.vielcizają:

,,O, a .łięc będziesz liaircz_,,,cieikil]

.jesteś tegłl pervna? 'lł słabrl opłł-

.ainj za*u.i...".

|}1ai,ego circlałałlym przed -

itrrvi,; nli,,\,ilł. I]rlo1r;ir 1,nlskl, ni,

JC,.C. z,, jt.Jr Slosuiikolvo tLtIdllvlll
j,,r*t,unkipln. Lo jc5762. bar,l,r,o c,za-

S,,iilłc;tnvrtt, izir,}aszł,za. ki,,ci.. L

i,,,3,ol111,1 tl;r rJ,ti,.lit,tl tł1.1,-:nt5' ilł,z".

czf,t :rc krlkłnlści" tekstórr,). I nie

jesi ty]ko dia płzysziych niruczl,cie-

ii. ]et,z iakzc łi]ł r,ełlaktor,ów. edr,-

tor,ór.r, t,łutrtaczy, czy, fle przy,kłzirJ,

clzienrrikarey. ,}est t,o rra lyle szero-

ki kicrrłll+]<. :ie stano.,vi ideiirlą
p,,,Li.ltlrr,ę ilo iulij,c,h strr,lijiv na-

ił,et, tych. któr,e rla pierwszy lztrI

oka sa_ całkolviŁyni plzeciwień-

stwenr irunrarristyki. Daje on zde-

cydowanie więcej możliwości

i zdecydowanie rozwija umysł. Na

drugim roku wybrałam specjaliza-

cję redaktorską a potem postano-

rviłarn polą_cz.vć fiiologię polska_

z zarząd.zanieiil i c}loć jeszcze clc

kr;ńca rlie l,łierri. ;ra ;aka,. p.racę się

lloteni zdecycitrię. to r.ienl. ze bę|ę

rniała clriz5, rvybór.

Stuiiirrja.c fiio1o3ię p,ls1.::..

l),l|,](,ZJ 1,Irit si,,, in:r, Z*_l i, ,':,.. , il l

śrr iaL, ira Liziels - nir- t.r i§c, ]i:-:,,;e -

kie. DosLrzeglatn r,',ivltirż. .i;Ii: ir l..-

ie błęCów językłw3.cli pcp.:irlialli_i

lv życirł codziennynr, Plarr,c]a jest.

że rlzięłi temu redaktolzii ilii].J3i

pracę, ale rlim<; rvszystko .,,;iik_.za

ś\r,iacloruość swojego ..rjcż.,,st.go

.;ęą'ka ;est rvazna. Na pervn,l r.szv-

sc1. 1ubir;i11, kiedy i;lr:,e osoL1, rcz,l,

|,o znajnnti. c7}, (lzi.nni§r,t,z-, }:: l_

nię , i,.. r.,,. s ll,ł i.rj,i.

Ni,, kuzę tlikontLt s}li l,..

1-.aJ.;ier,ólv na fiioiogię poiska_, aie

zai:hi:cam łlc *,iększej czirinośri

pl'z;, płlslugirvaniu się p.llszcz,vzirar.

\Ąral:to łąltać i rł zbogacać -*rlo;e

sinrvntctwł.,l, rlnnirważ jęzvk. kt,,-

rynl sie postuguieln1-. przekazli1.,

{a!r.zt, ir,riorillucjł u niis sBlllJ, |1

o na§żyill kraji.r; pokaz,rrje, w jaki

sposób ,patrzyni1- na ślviat.

Patrycja Grąbczervska
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pełni pani frruk3rt |;.:t;;;;
I-icerun Ogoinoiiszr"ł.ą""""
inr" Piol,ra Skargi r'l. P,,rłłuskir.
Jak ceuje się Pani rv tej roli?
Objęcie starrowiska dvlekicra jest
iila rnrrie z perrncscią ,1"ł;.-n ,',1,--
zwarl ie,lt i splaw.dziant,ln.
Niespelna trzy rn;.esillce to jedrlrk
zbl-t mł!o, allyni rriogla .iokorra.
.ią(i1,1i, o(,pll.v. pnrrr.,i,,mv ',"i;; ,il
t,ego l}yiililia za kiika iniesięc_v.

C<; skloui}o Fania ł.io trlotijęci;rrlełyzji o objęciu f,i uktji '.t;,-

i,elito ra .i,it,e. unr?

l'rJzjłlri:łlli juz olillnlr.io,]z: ii.t t,,
pytanie łaszej loiłalnej prasie...
z pewrrością ie,:'1ilvtrr z illllr.olir;rł.
bylo zd o b",.r:ie l io ir.,,.c il Ccś tvia ticze ri.a i;rkię w lł"nl,- Ją.i* inl ol,ił..|-;l
,[unk,,jł dyL.,.k t cla Sl:;l r.si.

Gtizie pLnc,;ri.:,łł Pani 11.(.zc-
ślricj ?

Sivoją pra{_.ę z.l,.,..(r!iU§ it i.(,ZpLCZę-
łar:l w ].9t]9 r. ri, szkoie poclstaruo-
""vej w Fi,ł i cil.ie,- C złl_,iich;lch -\f/ żOfiJ r. ;.,,i:*lrni ;l,ł,,.,.r. PtL-
};it.,znyni e i;:llil,zjlllil 'i,l t ,. Pir.lrLł-
silir. Od \\-i,żLsl)ji ]ł):t, t,, L,..zl.iatll
js":i"_ ailgielskiego i1,. Zes1:olt
_Szkól Zar',r),.lu\\r.1 ii i;ti. .jana itll_.z_
lrtiv,,sk jcgo r.óil.niez t\. Frrłt,r.łs]<u
(br"łc to zasieL)-.t,t\.c z.n lli?ohecI,.t qc
llauczvfieial. Potl:rdt, praco*,alam
także w \Iazilrr-ieckin Sanlorzailo-
wyrn Centiunr j)oskorla]enia Ńa-
uczycieli ,,v Ciechancrvie jako kolr-
sultant do sprarr, edukacji języko-
wej i języka angielskiego.

Dlaczego wybrała Pani włąśniejęzyk angielski?

Na swojej drodze spotkałam fanta-
stycznych nauczycieli języka an-

pracowników szkoły, a także
uczniólv i rodziców. Najtrudniej-
sze.". lrie nrźt fzeczy ii,uclrrych. jeśii
pracuje się rł, zgranyln, krezitv.,v-
nyll zes1lolc. \\'ipciv zawsze KTOS
znaj,lzie jakieś rozrr.iąz;l nie. Siłłi
tkrv,j iv.zespole. ,r ja pl,a"ę ,n.po}o-
v, ł_ }lardzo r..enię.

co ceni p;tni rv rłczrriach?
' L]czniów w nrr_linr ?0-letnini żvcitr
zrrworlor.v}"nr b5.ło i.,ouroru".J"o
,l,,lż.o.'Za !:|) lch cenięl' Pr.zerlp
wszystkinr za bycie sobą.. oiwar-
tośt:. szacrtnpl; okrzr, rr.any iniryni,
i< ł',,3{ .7v.,,n,,§l, !)o(.zlIfl,, humoru
i rrriodziericzą sponialliczrlclść.,.
T,ista ta mogłaby być je-czcze dłuż-
SZ.1,

Jakie jesf Pa,ni zarvtldowe trra-
rzt:uip?

,,i}cluczt,-,tie sil lo pacłcltelł, 1lo-:as!ttnie łGłem to pr"ięp,
u,spałna p,,u(i! fo sł/rr.es'1 l irl
j('§l jl!t;jF Z;)\\'uriltv\ P riliiJ.ZrtliP,

',11 którei każcly zrrajclz:e iliiej,sce i

{-zy 
_rrra 

Pani jakieś trobb3,? Jak :

rl:rjchętniej spęcIza Farri czas :

w,olrly?

.1,1u;e jli,|,|1. łlr,,z1 się z lrl.)Ja. l)i"6c:t.Bardzo 1ubję mel.odl,kę ięz3,P;3 3n-
5ieiskiegc. L'riic[bilinr,uożljd\.vilu
t,uznc norodr- cly,ł:,lriJ.czne otaZ
testoił.,aĆ j rver..,,fikor.,liłć je poclcza.s ,

!:l,;li,), z j.lc?l)t.llni" liriin jzlil-ę iigIn3
;,ozy cji :ile tut ir c; l-:yc li i ii. z:, Jrtxvycii
rlraz li|eratury angiojęz;lłznej. Ńie- 

:

stety. nie nram zb5,t dttżo czastt na

rvięcej poŚwięcam go tla [,,ktilrę
usiaw, rozparzą_dzeir i irrriych d,o- 

,

kułrentów oświaio,"r._v-ch. i

A jak spędziin ćzas rvolrry? Oc.zy-
ivićr:ie z rodziną, ot-ilz z przijaciół-
nl1.
Bardzo dziękujemy za tozrlro-
wę.

Rozmowa z panią Anna Majewską, dyrektorem
,Liceum ogólnoksz tałcącego im. pio traskar

gielskiego i ich pasja stała się moją
pasja..

Nie tęskni Pąni za naucza-
nienr?

r }, zl,iti.cie. źe ręskIti,: i t ą nalr-pt
Ł,,łl',iztl. Pt.acłlir-alatn Ilizłl.icż,
z uczniami przy tak zwauej tablicyj0 1aŁ i placa ta darvala n.i ogiorr,-
l:ą :.-ri3,.-ibkcję i,luzu l,cLl, lsci.

Cz.l- Fultusk to Pani miaslo rł-
clzinne ?

P1.1jtu"'i< nie jest mnim lniasfcm
rodzinrivtn Pr"zeprclłvaclziłam si1+
tLl rv ź002 roku. {Jrc.<lziłorn sii
i m in.,zkł[allt lr, ('iccha nurr.i.,

,Iak wspomina Fłni srł.oje !i-
<,eum?

( ]liociziIanl łio Liceu ni Ogolrlo-
ksz-tałciicego irii. Z1,.głillriŁa ifu,a-
";,iskisctl rv ('iec!lann\Ą.;i.. Br.};tllt
.,r, al,itors]tjej klasie o prc.filr.i hi_lma-
;l:.l','. Z;ir, ,i!.il!.].i_lillyin T,, i,, j rri._
zil;,.l.:ł1- cza,s. Poza na,,ł k:1, bialiś łrr v
uriziąi tr,,,.,.ilrsztafał.il teatrainr.ch,
:iil]|', ];1ii;xi}. cii z :1i:int.;111i. 

'*,u.

j.;;,,izaliśntv trn pt,zcgla,ly tł:łri.lłl.
lle. Ll,],.,liln lr:;;il3r;l!1r:i;;. fi::lc.
ot,r,i,zttił.

Co pcdoba się Pani l,r, rl;łsze,j
szk,lle. a co chciałab;. Irn o"i
zmienicl'

Cc nli siq poCcba,,..'U;. cirrzo. dr;,

i,.,.. . _1,ic rht ilr'laL; tll ;llkc il!,,\ },dylektor rvprcwaclzić też tl,oclrę
znrian, Jednak chwi]o",vo ;rie .lrarri
I)a_ io Jeszcze czu-§u. §Lii.ż p,l|i1 ę,1
r-ltla. crrergię :.kupilm ]la przilarva.
uiil szkr,i1'. ;cj sirultttr;y. dokunten-
iacjl. )iy.ślę je'lnłk. ze jelzczo
-rv t;rnr roku szkolnynt ;łozpocznie-
mv rvspólnrc_, Cokonyrvłć pervn5,ch
zmiatr zgoLirlie z rlloJg_ koltc,.,pCJą
aIa,ż pomyslariii i ;nic.Jai5 rr.llni-
narrczy,cieli.,.tczniórv, t a Ąz,lców .

Co w nowej pracy daje Pani
największą satysfakcję, a co
wydaje się najtrudniejsze?

Największą satysfakcję daje mi
wsparcie i życzliwość nauczycieli,

Pułtusku

Katat zy na Grąbczewska,
Aleksandra Rud
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Wyd atzenie teatralne

Szymort Racll,uba, Kacper
Sieł-lek, Jan IVlosalłauls]łi i fuIate,

u,sz'Gniectziejlło w1stcpi,łi u,,,szi"t,'ięi ",

teatraln;ej ,,O |Yolną i l{iepodległq_
: Prr!s'lłę", wysttlwionej ul płłłuL,sł,łi,n,

' iłinie, którq .nl.ieliśnty ohazję obej-

, r,zcć' takźe ul list.opacl:ie, Oto co

: n(lni potlierlzieli o stłoiłłl ut7ziale

ri 13n spehtakltt.

Jak zacz(,la sic W;rsze

, przygoda z teatrern?

' Byliśrły wterly uczniami,
, trzeciej kias;, gimnazjlrm, Pl:z3,szła
: tlo ńas pani Liliana Waleśkiewicz
, i powietlziała, ze.poszukrrje pięcitr

aktclrórv t1o przeclstarvienia, Zgło-

sitiśny się znając sam tyti,ił spek-

t akiu.

Czy u 5,st,ępowaliscic
rł-cześnitlj rrii scenie?

'rak. łl,,nie lilt tjc:ka,,l,
tPal flt.

Role w1,llieraliście s,i,
}111 j

lIieiilrny .1e pr'z.vt[zicI"n,,

oil p,rcząłk,-r. Na ,,połkanil-1, ciogta]i-

snry teksty i irritsir:liśn;; tyiko
przeczyŁać po kalvalku srvoir_,h

krve,.!ii. Si:o,,luLliiśinr rię, rr l,jc llip
llzeba }:3,ło nic znieniać,

Jokie to był5,role?

Szyrriorrl ja rvcieliłenr ,_si,;

w roię Ali,ura il{acieje-,l,slriego,
rrcznia n.,iszego Liceunl" Byi ł,o

jeclen z zalozyciel GOAK * Gl"upy

Opel,ac;ijirej Arrnii Krajowej. Zo-

stał aleszicwaiiy i skazany
v*, t].łvócli prot:esach (20 i 25 kwiet"

nie 1949 r,) na 10 lat u,ięzienia, 5

lat . utraty praw ol:az przepaclek
ł,ułego tnietlia.

Kacper: mnie przyclzielo-

no rolę Kazimietza Witkowśkiego
(pseudonim,,Wierzba"), siedemna-
s1oletniego ucznia Liceum im, Pio-

tra Skargi. W 1949 skazany został,

między innymi za posiadanie bro-

ni.

Jagiek: (iranr rolę T,eoira

Szymczaka o pseudonimie ,. Tclpoi-

a". N'liał on 36 lat. Zastał skazani,
na 2 lata ivięzierria, r<;li rrtraly

}]raw oraz pruepedek całego mie-

nia za porviązania e organizacją
CoAK

Matetrsz: ja lł,cieirłenr się
w r-olę plot,ckoln111a $riki,<,ra N,[tr-

iusiaklr. Był on cdpr_lrvietiziatły za

sfaiszoyranie ca-łego protclkołu roz-

l)ri]wv sądowej.

Kto Was przygotowy-
rtai'l

Profesjonaliści: pan Grze-
goL-z ,{ilczarczyk, aktor, autor
lscenai:irrsza i łeżyser tegc spekta"
kltr i pani }{oni!ltr Zebi,.;r,,sku,

Co było najłrudniejsze
i"v przl,gotow,ytv*nitt waszyclr
tror j

Szymon: najrrudniejsze
było ,11a itrrrie wczucie się lv r,lJ,ę,

oi],darrie kiirniriu tarntycil czasow,
Tr:u,lrro rł1,obrazić -*obie, ze rvŁerl;l'

ltldzie w r}aszynr ivieku by)i zCr;]ni

d_o t,irkicii L*z{:cżv i ta}: rł,,ielu po-

śiv ię,,* 1i.

Kacper,., najlviększyin lr _1*-

zwaniem byłc cila rr'nie granie po-

.|:,t,,i nbecil"j nn .,vidorvni.

.}asieił: glaicrn tlorrć,clci2,

rlięc :uttsi;,lie|)} ir;luuZy( si,, !,i)ilsZi)-

rować i lv_vtlarvać wojsli,owe konren-

cly. rĄ moini podrvładn_vmi b_vł_v

osoby orle mnie starsze i cbeznane
z nrrrsztrą, N{usiałenr irn doróivnać

l\{ateusz: norvością było
cłla mnie pisanie lla nrasz;vtrie

i chodzerrie lv ztr clużych butaclr,

Ile czasu poświęciliście
na próby?

Próby odblłvały się prawie
codziennie od godziny 16,00 do

20.00.

pracowaliście z osoba-

mi dużo od rvas starszl-nri, Cz1,

był to dla rvas dtlżr, stles]' Jak
to wsponrinacie';'

Osoby te ł-lr-lr, ,,]lą :-",_: -,,,-, _-

rem. Wie].e się oti ilic,,, "-:,,-__,,:.-,-,
Wyjątkowa atnosierii. i,l_:,_, -l-,, -

rzvli sprawiła, że nie i,"-i,, _:__,,,,,

o stlcs.ie. Birdzo i1.1i::i-.::." ::,

by. Z rzeczllvistn,ci 'r\i ,r_,t
l,TZAnos,il!Śln.\, w i;1l:t l ,,, ]l l l:-
ś-,viaiorvej, kŁóre zrlaiiślr;, :i _,::I

z lekcji histcrii iub fi]no",v, ,-_,i,_l,:-

liśin_v się rv role slvoich r,ó,;,-1,::ll_-

kót,, którzy żyli lv zrrpelnie inl,,ll
śrvieeie łiiz niy, riz;ś, 1-,o,s "",,-]".'-
spi:arvi}, że ,,łcześlłiej 

","a,52]1 "r- :i,:,-

I,osle ż5,i,ie. Itr i,,Iż.ri.tł ,,:i :l,, :",
bezpieczeils|rvo, r,ei,l,e:je i,,- :n:i;
walki o rvolnośrj Ojcz1,-zn1 , i'o o_, to

dla rras waż, rc tioślviaciczenie

Cr, jliko lkt,lr,li, ,i"ł,
wiło lVam największa satl,sfak-
c ję?

\\'r,,lk.ii, 1,rzoż,l ł :, :i,, _ _

clla nas d"-rigi spei,-tzlkl, Na 
"",ir],c,r-"-

lri sieilziirło rviele osóh spokrc,,i,ilir;-
rr_r,ch z'bt,lraról,:rrili; a talize saii,;
bcllra Łe,tllvie r.yd a rze ii, n;l 1-, 

o,j s l li -

.,vie któr5,r:lr porvstał nasz speki:akl,

Po przerlsta,wieniu lvielu z nicil
r:liało w oczaclr łzy i,,rb rł,,ęcz pła-

},lrio, \\'iJzorvic,iystaii i biii nl;il
blawo. Było io doświatlczerrie, kiró-

rego nie możĘa polórvnać do żac1,

iiego inltcg;,. -l'Jli k,_,rliec lysz\ cc,,

zaspie,,r ali-nl} K zIL!szaJą(,ą iJli K-

na_ pił-,setlke pt.: ,.(łdv ltad Pirliu-
skiem noc zirpada". Jej słolva si-li-
sał w, slvoich wspomnielri,ach pan

Siauisław Urbitnołvski. Wedhrg

3t,go reił,,jr auI,Ui,C!n IP; 1l11l 
,-;,;Ii,

śpiei.vanej w ptrłi,-łski.n ri,ięzielrirr

iv 19a9 roku byi prarv,3opodobnie
pan Jacek Bełcik. li,ski; r""ięźrriorvie

bardzo ją lubili-

Dziękujemy za tozfiIo-

Natalia Gos,

Monika piekutowska

wę.

t
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Uczniowie naszej szkoły
trl.stępujący w spektaklu i posta-
cie, rv które się wcielili:

sTR.5

OCZAMI WIDZA...
snowik ps. Zołądź

:

',

Gratulujemy doskonałego występu. 
.

]

' Oglądanie sPektaklu ,,O Wolną Szymon Rachuba - Artur Macie-i Niepodleglą Polskę" bylo clia nas :: ogromnym pr""z}.i'",ri"i"ii;,;i;: jervski Ps, Długi

l :Tv nie tylko historię końcówki lat },Iikołaj Kisiel - Czesław Sobolew-, 40, ale także efekt wielogodzin- ski ps. Żałoga' nych prób i wia]rr starań ,i-sz.,;i-
kich osób to pi,zeclsięrvzricie lillr:pei Sieniek - Kazirnierz Wii,-
zaangażorvanyclr. W ro..ydarzenitl iroir.'.ski,ps.Wierzba
b'a]i udział także ucznicwie iraszej ,\Jicja Marcrnko*,eka .- 

^'{aria
szkoĘ". Główrre przeclstaivielrie -
oclbyło się Iż ."".*."'rirr-r"r. Tli,ballor,vska. ps. I{rirszynka
o godzinił 1?:00. Ną rvi,lol.,.;li iii- i llj,t Cl,zJ,Jr'.1(,z _Jacluigii
sied.li nlietizy inIlynli boltalerorrip'.jc,.dr,,,insk.r
rvvdat,zeIi z 19Jg rr,krł ł,l,łz ich r.o.
ciziny. \\rł,rvołało ono r,,.iele enir>cjj .lilIi lir;sakowski - Leorl Sz}.rnczak
i vrzruszeń. i-,s. 'Iopoiłr

Szczególriie poruszone irl-ł5,
rlsohy 1l6rl-i6?.a^p 7, pi,€zr.'łto,,v1 ;i1.,
iiri iv;,riałzcrliarni. Naszvln z i'a
ni+ill b3,1n to (..cIlna lc,kcja dIlr ,l.,,',i,.
którs lljgdl ilie zetknęlv sie z ,,r.o.
jenrrą rzeczy,,vi..tością. Dzięk,_ijelni.
za wspaniałe przecistalvielriie i rlre-
złrykłą lekcję lris toi.ii.

DanliaIi Gier.ek - Herlr_r,,k Zw l jiń-
:łi lls. Sostla

\1ateusz CnierJzrejko * ch,.lr. Wik-
ior: h,[atusiak - Protoliolarr|

Weronika l{alik - Kł1,5io

Sara Szczygiel - Sekretarka llr 2

Ol,ĄZ

1,, il;r[ai Chrui-ic.,r,skj Sreiln Sr;-

Natalia Gos,
&Ionika Piekutowska

Xt{xt!ł nG tz;l.t clnie !t, Liłłunt
trwa, \Y listcpcd:ie łnogiiśt:ie
włqcz,;-c sfę do akcji C.ł,l,taj PL,

, na stroni ł bibiiaie!łi ł-:łalrie,ź
w ząIłładce,,Foiecunły'' recelL-
zujełn,j- tila ,i|'as u.;;brune hsiqż-
ki. Dłiś ir stałei t,itbl?.ce:ras)łj
ga.zetkź,,11ołil łż{t c*,y*tiłni,e''
tłsiążhi pł,zertsiauia \Yusła tło-
Xcżąn ku.

liełia książeił ploti tyiułe;ł ,,Fercy
Jackson i bogorvie olimpijscy''
autorstrva Ricka Riordariłi jest riie-
zw;,kłą_ poivi,eścią która. pocl 1;łasz-
czykiełr histcrii o dysiektycznym
nastolatj<u z problemanri ukryrva
skomplikowany ślviat mitów i le-
gend, znanych ze szkolnych pod-
ręczników.

Seria ,,Dary anioła'' autorstwa
Cassandry Clare to złożona po-

MCDA,hIA CZYTANIE

wieść trle}na hrtrnotir, łczrii] i rozte-
ięk ntir,C..'cll lLtd:łi. S]c€n}. iikcji
pl,ze1l'|x[2 jn cię zę skr,rlllilrcrł a-
ii}''l'1 \!''Li kj,I.lil t_l{.Zucio\.\\'lil, ir j.li\
rra fatr[łrsiykę pizy§tało, nie brak-
trii, m.rsiczni,cil post aci

..Iniię róż.r." IiinLor.I,.i [ł:o je.sr
pcrvieŚcia" zarvilą trapisaną pięk-
lr,vrni bogat},m, clioĆ ilol;Ć trudnvnr
jęzrvkiein, z, wielolna z,apar,y cz,eriia-
mi z łacirry i wąikalrii fiiozoficzity-
m.i. co tnożc utrittIn.rać iekrrrl,ę, leł.;
d,cdaje porvieści unikainego kiinla-
trr. Dzieki temu z przl,jemnoścja_
zrigłębiarrry się w orygirrallrie iiapi-
sany lrr5rrrrillal, który czyta się jed-
nym tchem i który nie taz zaska-
kuje.

,,Kroniki rodu Kane" autor§twa
Ricka Riordana są wyjątkową try-
logią która wzrusza, ale też bawi

do łez, Zrrajłlzi,ecie lv niei rvszysiko:
miłoŚĆ. \:llz,yjaź{l i nienav,,iść, waikę.
r;.z;lko, a także egipskie bóstią,a :

i zjl';r 1 iliqci,rtjącc w na.z śrviaŁ.
t)portiese JesŁ dohrze rr,yważolra
i clpkarr n zł.l,jrvil,, ,1ia stai.sz5.t,h, jak
i rrrlrlrisz_vch cz_lrŁeli- i k' -+;.

Tly,}ogia .,Magltus Cliase i hogo-
wie Asgałclu" auLorstlva Ricka
Riordir!]a 1es1, jcdyllą porł lcścia jaką
czytnłain. rv htór,e.1 g}órt,ny bohatei.
rrnriera w pier.rvszyrn rczdziale...
jako bezdorrrny... fulinro to rnatny
przed sobą nietlrzinkorvą historię
o r:lrłopcu z silrrą potrzebą wolności
i o specyfi,cznym usposobieniu,
w której autor sięga do świata mito-
logii nordyckiej.

,,Olimpijscy herosi" to kontynu-
acja ptzygód młodych bohaterów,
poznanych wcześniej w serii ,,Percy
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Jackson i bogowie olinrpijscy" au-
torstwa Ricka Riordana. Osią po-
wieści są różnice pomiędzy grecką
i rzymską wersją mitów, a także
zderzenie między tymi światami
a rzeczywistością znanych nam już
i nowych bohaterów.

,,Duma i uprzedzenie" Jirne Au-
sten jes| klasl,kieil wśńii t,ori.an
sorr ilo nip bpz po\\uLltl. Opistrlł

cARPE DlEM

skonrplikowarre relacje między
clwierna siostrami z niezamożllej.
szlacheckiej rodziny a dlvoma
dżenteimenarni o pokaźnym rnająt-
ku. Jednak, jak sam tytuł rvskazu-
je, na przeszkodzie do szczęścia
stają im dunra i uprzeclzenia, lly-
wołane plotkanli i niesłusznyrni

-- iióclej,_,ze'hianli. Rolnatrs cz_r'i]ty

imajesŁat;.czn1,. dzięki któr,errru
oclzyskuje się rł,iirrę rv 1ll:l.,vdzirl,ą
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miłość.

Z,:z:l:lIla S zia:ka

Wszy sthie recenzDwcrne książki mo-

żecie wypożyczyć zc szknlrlej bihlio-
teki. Zapraszamy i ż;;cz_łmy pasjo-

nujcLcej lektury.

Poe xja. jest clołlrłi na wszyst}ro,..

tersbrlrg in Amei:ica. Tlie action
takes place iri ilre rriileteenlj1 celi-
lrłry. The piot fc,cr,rses ori iwo boys

- 'I'orn Sawyer aliri ilis go<ld lrieirci
Hrrckleberry I'ilrn. Tlrey i.;ct,ir are
,łit,rresses to ir nrulder, irr thł:
si,avel,nrd liitl l,ilil J\ve\ |r,cnl
łrome tc play piłate-* on a nearb;;
Jac}:son's 1siirnd. A,Jilitiona1l1,,
tiiere is an cilgi]ge]lItllrt i-,i,,i,łr.,t,tl
'l'oln a n,J Brt itr . 'i ir,, pirl- 1\.,3r il

shorter: \refsion <lf tlrc irock, br.il,

il:ciiłłi,,,l iis nt,,l,,i i,,t1,,,1'' Jl:I l];,l'ij,
'lhe r.,h:rinr,tni,q !.\,Łl,,, i,t.,5.jll,,ł! i|,,,l

Rozurniern.

iecz lrie s!yl,zę.

Nie clrcę,

}.Iie słyszę

i :r ririąc_rcii,. I, ;,,,l

błesaiacvcii rnlrie

bym przestala zlli]iac -
jak postać z trvoich snórv.

Z kazclym drriem

I{ł zy c zy sz coraz więcej.

Spokojnie

Ćsii...

Między nami

very appealing way.

In,rpy opinion this play is wońh
recorrrmending. The ianguage used
in the play was especially striking.
trt was farrltless,, but also simple
and easy to understand. l think
that this kind of perfor:mance i_. a
good choice for anyone who learns
English and want§ to iest their
s-t:,1Iis.

NIt;nika Piekutorvska

ciszej rrie llętlzie,

Z5 glu9za§Z ntnia-

1

Zakl:3,rvasz się.

Jak pcnóc

ci
:

fi)a}Tt,

gcy

Csii...

Cisza

naS

trwa.

Pł"zygcd3l Tamlła Saw3*eTa łv Teatrze Brrffo

The A.d,uentlł,res af Tom Srlłłyer at the Buffo Theatre

On Si}r October, 2019 our school
rv.:rtt on a trip Ło a tireater per-
forLtrance, Ii took place iir tlie
Fufto Tiit,atei, in \Ą'al,słrl, 'l'}re 

i-,er,-

fi_l,rrrranłc rvas in Eilglis}i st) lve
could iry oitt our skills in t,lrad ian-
guirge. IŁ was łraeed cn ihe book
Thp .Ądrcn!l!r?s ą! Tłlll Słit,,r,cr h5,

]lIri,k Trvąin, ,\ltei, 1|o p;;,ii 1| .,i,,,

recei.,,e d iiciłets arrłi tcok orti: sea.is
i;l l,}l,, atl,i;,lnr;c.

!'jtł .',4t,.-;llitl,1§ 1ll /t,ll12 ,słi1,1,, l i* lt

s'rc,lrv abcut a yoiing bll;" glo,,ving
ui, irl |he fictional tort-n clf St. Pe-

Pced sr4 łt,śrótl n,os, fuIijunry iclt, ł,url

s :lłcllt.y tlł. lł.or,1ta.r zac'!i, rl i ę ti.: ie t] :ą,:
f!,cu:ct, że tttor:t1 ttspanicie tLlier-
sze . Zacłtęcant1 do pLł,bliiłou;ania
łł,; nłszł-ch łąnnch. ;tlła.snej htór-
c ł ł ś i: [, p,ł,J zie irl,i. o s lę s riclią tl : r t; z! i "

ił oo(,iq i pułts,łkttłt 1;csłr:t,gurtiellt
,']L'( ,--J,l{'is iU5icl ,

Widzę,

zalrikałl sanra iv soi:ie.

RuZtinl juln,

kazdą ryse,, tr.rojego strłchu.

Myślę,

że nie zattzymasz procesu

mojego zanikania,

Widzę. Kiyomi Ayano
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Gdzie zapus zczają się zające...

Słońce wysoko stało na niebie,
gdy moja mama oświadczyła rado-
snym tonem: Chodźmy do lasu,
Jest cudowna pogoda. Oczywiście
w§zyscy ją poparli. Wszyscy, z jed-
nym wyjątkiem. Nienawidzę le-
śnych spacerków, szczeg6lnie
z moją orientacją w terenie, ale
niestety zostałem przegłosowany.
I w taki właśnie radosny sposób
zostałem zmu§zony do spaceru w
upalny kwietniowy dzień. Czułem,
że to się źle skończy. I miałem ra-
cję. Nie minęło nawet pół godziny,
a zostałem sam w środku leśnej
głuszy. I nie pytajcie mnie, jak się
tam znalazłem. W każdym razie
wylądowałem na jakiejś małej,
okrągłej polance usianej żółtymi
kwiatkami, gdzie zapuszczają się
chyba tylko zające. Obmacałem
kieszenie w poszukiwaniu telefo-
nu, ale szybko przypomniałem so-
bie o rodzi_ieiskiej konfiskacie za-
raz ptzed, wyjściem z samochodu.
Naprawdę, nie mogli zabrać mi go
w lepszym momencie... Cóż, je-
stem zdany na siebie, jak zawsze.
Tylko... z któtej strony ja tu wla-
złem?

Przeklinając swoją głupotę za-
cząłem okrążać polanę parę razy,
szukając punktu zaczepienia. Ja-
kiegoś kamienia, gałęzi, choćby
liścia, który okazałby się choć
w minimalnym stopniu znajomy.
Niestety, wszystko wyglądało tak
samo, czyli zielono. W końcu się
poddałem, siadając na ciemnym
kamieniu w samym środku łączki.
Słońce chyliło się już ku zachodowi
co oznaczało, że zabawiłem tu dłu-
żej niż myślałem. W sumie mój
wuefista byŁby ze mnie dumny.
Więcej niż godzinę robiłem k6łecz-
ka i ani razu się nie zatrzymałem.
Więcej wam powiem, chodziłem
w równym tempie.

Jednak razęm ze znikającymi
promieniami słońca zaczęła ogar
niać mnie panika, a głowę wypełni-
Ły czatne myśli. Noce były tu sro-
gie, a jeśli szybko stąd nie wyjdę,
to stanę się atrakcją dla tutejszej
fauny. Taki duży bufet dla padlino-
żcrców... Cickawc, czy ktoó mnic
szuka i czy w ogóle zauważy|i, że

mnie nie ma. Westchnąłem, opie-
rając głowę na rękach. Do oczu
cisnęly mi się łzy, ale nie zamie-
rzałem pozwolić im wypłynąć. Sie-
działem tak dłuższą chwilę, wal-
cząc sam ze sobą i pewnie siedział-
bym tak dłużej, gdybym nie usły-
szal dźwięku pękających gałęzi
i szelestu liści. Poderwałem się
uważnie patrząc w kierunku,
z którego dochodził hałas. Szyko-
wałem się na wilka, sarnę, nawet
na zająca, ale na pewno nie na
młodą dziewczynę.

Była piękna, nienaturalnie pięk-
na. Całkiem jak te modelki z ma-
gazynów, ale w inny, mniej
,,plastikowy" sposób. Wszystko, od
włosów po sukienkę, przypominało
mech, było niesamowicie nasycone
kolorami. Cała jej postać jakby
promieniała, niczym małe słońce.
Od samego patrzenia bolały mnie
oczy, ale nie mogłem się zmusić, by
odwrócić wzrok. Czy jestem ma§o-
chistą.,.? Dziewczyna uśmiechnę-
ła się, jakby usłyszała moje myśli,
a w jej intensywnie zielonych
oczach zapłonęły psotne ogniki.
Machnęła na mnie przywołująco
ręką i bez osttzeżenia puściła się
biegiem przez las. Mimowolnie
pobiegłem za nią przedzierając się
przez ścianę lasu. (Dla wyjaśnie-
nia: nie, żebym na co dzień uganiał
się po lesie za dziewczynami, ale
teraz i tak nie miałem nic lepszego
do roboty). Z minuty na minutę
robiło się coraz ciemniej, ale dziw-
na aura dziewczyny nie pozwalała
mi się zgubić. Taka mąła lątarka
na nogach. Ciekawe, czy d,a się to
wyłqczyć? - pomyślałem, biegnąc
jak głupi jej tropem. Była szybka.
O wiele szybsza niż ja, a na doda-
tek w ogóle nie wyglądała na zmę-
czorlą) podczas gdy ja już prawie
wypluwałem płuca. Nie powiem,
żeby podniosło to specjalnie moją
§amoocenę. SzczegóInie, że zaha-
czylem nogą o wystający kotzeń
i upadłem twarzą w ściółkę. Leża-
łem tak chwilę na plecach łapiąc
oddech. Bolały mnie wszystkie
mięśnie, że nie wspomnę o płu-
cach, palących żywym ogniem.
Podniosłem się z trudem, rozgląda-

jąc się na wszystkie strony, ale po
dziewczynie nie było już śladu.
Czyli jednah tę aurę da się zgasić..,
pomyślałem, nim dostrzegłem ra-
diowóz i mamę szlochającą w ra-
mionach taty, który zawzięcie coś
wyjaśniał zdenerwowanemu funk-
cjonariuszowi. Z westchnieniem
wytarłem ręce w i tak już brudne
spodnie, które na dodatek były
rozprute na bokach przez ostre
gałęzie, i ruszyłem w ich kierunku.
Mimo mojego stanu jakoś się do
nich doczłapałem. Na mój widok
mama krzyknęła, po czym osunęła
się nieprzytomna w ramiona taty.
Musiałem wyglądać jak człowiek
lasu, który spędził 10 lat na tapla-
niu się w błocie i listowiu. Tata na
szczęście nie zemdlał, choć spojrzał
na mnie tak, jakbym zabrał mu
kanapkę. Jednak nic nie pobije
reakcji funkcjonariusza. Ten zdzi-
wił się najmocniej, bo stał do mnie
tyłem. Wystraszony moim wido-
kiem wylądował siedzeniem na
masce samochodu, po czym, jak
ra§owy akrobata, zrobił kozła do
tyłu lądując na asfalcie. Na szczę-
ście nie strzelił. Ba, nawet nie się-
gnął do kabury, choć zamierzał, ale
tata go powstrzymał krzycząc, że
ja - to ja. Punkt dla taty za ptzy-
tomność umysłu w stresujących
sytuacjach.

Po godzinie w końcu udało nam się
odjechać. O mało co nie dostaliśmy
mandatu za nieuzasadnione we-
zwanie policji. Nawiasem mówiąc,
to chyba miała być zemsta za tę
akrobację. Mama odzyskała przy-
tomność w samochodzie tylko po
to, by zakomunikować wszystkim,
że jedziemy do szpitala. Niestety,
i tym razem moje protesty nic nie

:::

Minął miesiąc od mojej przygody,
a rodzice jakoś nie mieli od tamtej
pory ochoty ani na wycieczki na
łono natury, ani na odwiedziny
w pobliskim szpitalu. Ale to inna
historia. Za to ja bardzo polubiłem
chodzenie po lesie i wykorzystywa-
lem do tego każdą okazję, dopro.
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wadzając przy tym nieraz moją
mamę do stanu przedzawałowego.
Niestety, nic oprócz zająca i sarny
nie zobaczyłem. Za to zna|azłem

Kqciłł łeulinarny

Młodzież rzadko kiedy ma czas na
gotowanie złożonych i trudnych
dań. W ogóle młodzież rzadko kie-
dy coś gotuje, Dlatego pokażę Wam
łatwe, ale jednocześnie niebanalne
przepisy. Na samym początku za-
czniemy od czegoś naprawdę pro,
stego, tak la tozgtł,ewkę. Oto, cze,
go będziecie potrzebować:

dwie kromki jasnego chleba
dwa małe jajka, albo jedno
duże
sól i pieprz ota.z inne przy-
prawy wedle uznania (od
siebie polecam paprykę słod-
ką i trochę ostrej)
kilka kropel oleju
wasz ulubiony §os
sprzęt kucheuny: patelnia,
szpatułka i widelec
(opcjonalne) dwa plastry żół-
tego sera

Myślę, że po składnikach domyśIa-

X Jubileuszowy Powiatowy Kon-
kurs Pieśni Patriotycznej

,rPieśń ujdzie cało ..."

Pieśni patriotyczne odgrywały nie,
zmiennie ogromną rolę w dziejach
Polski. Jak mówiła pani dyrektor
Anna Majewska pieśń jest świadec,
twem historii i tradycji, niezniszczal-
ną wartością i najtrwalszym skar,
bem kultury. Stanowi skarbnicę na-
rodowych pamiątek i jest ,,arką przy,
mierza między dawnymi i młodszymi

l lat/'. W naszej szkole Jubileuszowy
; X Kon}urs Pieśni Patriotycznej od,

i był się 14 października 2019 r. Na
i scenie zaprezentowało się 22 uczest,
i ników w trzech kategoriach. Orga,
! nizatorami konkursu było Liceum
. Ogólnokształcące otaz Związek Pił,
; sudczyków RP Oddział w Pułtusku-

podgrzybka
o zielonych
zobaczyłem.
łem się na

ćo*r, o,r"

i kurkę. Dziervczyny
oczach już u,ięcej nie
Jednakże dorviedzia-

jednej z wycteczek, że

Kuchni abez tajemnic

cie się co będziemy gotować. Jest to
oczywiście chleb w jajku. Dla
niektórych może to być
,,pstryknięcie palcem", a dia in,
nych piękny początek kulinarnej
przygody.

Ptzejdźmy w końcu do przygotowa,
nia. Najpierw należy toztrzepać
jajko na głębokim talerzu ra-
zettl- z wybranyrni przyprawa_
mi. Polecam użyć do tego widelca.
Wiem, że może Wam to sprawić
problem, ale najważniejszy jest

efekt. Jajko na ta}erzu ma być jed,
nolite, prawie spienione. Jeżeli
Wam się udało, to gratulacje, mo,
żecie ptzejśó do następnego kroku,
jest dużo łatwiejszy. Nalejcie tro,
chę oleju na patelnię i tozgtzejcie
go. Wystarczy naprawdę mała
ilośó, tylko tyle, żeby nawilżyó
powierzchnię patelni. Następnie
uasączcie kromki chleba we
wcześniej przygotowanym jajku.

sTR, 8

takie historie nre sa tLr rzadko,

ścią...

zttzatlna szlaska

W tym czasie olej pori,inien bl,ó już
tozgtzany, chyba ze jesteście szl,b-
cy w nasączaniu chleba, \\' takim
wypadku poczekajcie jeszcze chlli-
lę. Teraz możecie rvrzucić kronki
na patelnię i smażyć z obu stron,
Poziom wysmażenia zależy od

Was, ale pamiętajcie, że jajko nie
potrzebuje wiele czasu na ścię-
cie się i będzie gotowe po chrvili.
Dobrym pomysłem jesŁ położenie
plastra żóŁtego sera na chleb
podczas ostatniego momentu sma,
żenia. Ser roztopi się i urozmaici
nasze danie. Możemy przejść do

ostatniego, najbardziej wycze-
kiwanego kroku. Chleb należ1,
podawać z ulubionym sosem, ale
nie bójcie się eksperymentować i
odkrywać nowe smaki. No i nie
przejmujcie się bałaganem w kuch-
ni, ja sprzątanie zostawiam na
koniec. Srnacznego!

Filip Graczyk

ło się, że muzyki słucha 99% nastolat-
ków, W tym numerze przedstawiam
wam Pop listę radia RMF FM, ale
mam nadzieje, że już od przyszłego
wydania będzie to ranking stworzony
ptzez uczniów LO Skargi.

l.Czułe miejsce - Baranovski

2.Torn - Ava Max

3. God Is A Dancer - Tiesto & Mabel

4.Superhero - Viki Gabor

5. La La Love - C,BooL & Skytech
feat. Giang Pham

A jaki gust muzyczly ma młodzież
Skargi? Czekam na Wasze opinie. Naj-
ciekawsze opublikujemy.

Huber Ćwikliński l

Kącik muzyczny
Honorowy Patronat objął Starosta
Pułtuski, Burmistrz Miasta Pułtusk
oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.
Młodych artystów oceniało jury
w składzie: Józef Frakstein, Ryszard
Poznakowski, Wanda Koniecka-
Pieńkos, Artur Miller, Anna Rope,
lewska- Gerek oraz Sylwia Grzesiak.
Wszyscy wykonawcy prezentowali
wysoki poziom i wzruszali nas swo-
imi wykonaniami. Drugie miejsce
w kategorii szkoły ponadpodstawowe
jury ptzyznało Martynie Cwik,
uczennicy naszej szkoły. Serdecznie
gratulujemy!

Ra,nking tnużyczrly

W grudniu 2018 roku Narodowe
Centrum Kultury przeprowadziło
badanie wśród osób w wieku od 12

do 1? lat na temat popularności róż-
nych gatunków muzycznych. Okaza-
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ziemia p ułtuska p o dczas okup acj i hitlerowskiej
Referat tuygłoszolt y rta sesji popttlarnonclulłotuej

w rantach projekttl,,Tych drui historia nie zapomrri..,''
Historia często zapomina o tych,
którzy w, czasie wojerr nie dzierżvii
bloni, Dla rnieszkar]rcórv Prrłtuska
po wycofanirr się li,.ljsk polskich lra
iewy brzeg Fjarwi i r:.rkroczenirr
utltlzialurv \\'pllrtll,tc}it,t,irl tltia>ia
7 września 1939 riokir rozpoczął się
krwarv_1. r azdział lriilerorvskiej oku-
pac,l1.

Pil.],lvSz},ijt ,..t,icilt pos|ł,^ iolr} Itl

pl'zez RgI,.sola by,l,; zclt br"cie tnfcr,-
nracji o cz1,1nkacll (,rganiza{.ji s;]o-
łeczno-poliiy,:zn!,ch,, s}użb porząd_
kow,ych. eiiL rlrtelłkluairtr.t.h.'lot,eż
wkraczające zataz za trVe}rrmach-
terr odclzia}1, pciicji bezpiecze ń-
stwa rozpoczęł;, akcję przeszuki_
,,vania łlokurnerrtórv. akt i list
rl, 1,ucl},llllr,,i, są,-1ii r1.orlzkit$o.
starosi,rva cz;. rv siedzibaclr lvła,dz
zt..,i:iz!,.,:rv ł or:.rnizac.li. freir izl'c
ul'łelli"ł,,,ir.ł:.,,rln tltl.,Ż. \\, l,,,\\ i:li.)
',u1,,ll i {lilitlril,,,ll |tt,l,,,.rr,;,r,,h P,,li-
lji Fr:';sl,ip11,:1,,,,, Prllr,:.liLi. Pt:,,.
woilcr,, ii j ;i.,.-ie i,,;zi: cir. pize;l:: tl;ąc
ilłoń .iręiiąi:ą 

]ia !\ai]oJiizr_]rlrrt funk-
cjonariusz_l,.

Jlr ż rv pierlvs z-i"t:ir cirriai: ir ciitl1.1 l,cji
łriileroivc1,. ]lie i)t)zosia\\iir .ł.a_rpli-

rvości co rio bezrvzglęclnej re alizacji
p.olit5,ki nalodołlościolvej T1I Rze-
sz}, 1l3 zi.;ni nlrlt tlskioi, r,mi^vz.:ja..
,,l j tlu l,ksi,,illlillut,ji lL;llri,lst.l. Z;i-
Iaz p0 rvl:roczeitiu clo miasta z,rł-
nicrze \\'ehrmaclliii rozsti,ze]aIi
pLży niiejscoivej synagodze 11
czionkow Zyrlc,lvskiej Glniny \\'y-
z.Itunioivcj, Rai;orvitno zycloivsiiie
nllenie . dem,.-li,-rjoc prz5, t5.nl micsz-
karria; sz;;kał-ic:ivałlo, znruszarlo,Jo
poniżających zajęć. oclzierano
z ludzkiej goclności, Terror wobec
miejscowej ludności wyznania moj-
żeszowego był obecny także w wie-
lu innych miastach Mazowsza,
gdzie ]iczne egzekucje okupant
usprawiedliwiał absurdalnymi

przewinieniami. Skazywano m,in.
za lł1,,łolarrie rvojriy, za saboiaż, za
zi_li"l,i,ę 1li.iriez.Irą na rzęc?, Ftrndtl-
sz u Ol,,r,c,ll1 N a ł,odowej.

.I,.iz lI rt,rzcśnin zolnj..l.z,, \\'elr,..

litl.htrt v,l1,płrlzili z miasLl ,..,kolo

{Qt} r,5ri|l. Heilcja !'iąi,\ zlicqfi śtr t:.r,i-
ka - rnieszkairca PriłŁuska Kazi-
nrierza Nickiego - ukazr_ije prarv-
,izirr,,, oi'liicze l.ej a kt.ji:

Pl,:,,: ,;lo.s1 łtą /{nl.łr,i :ołnipr:c
\I: e hr łn, ą c hl tt p o zu; o li.l i, pr z ej ś ć j e tł"ł -

n i.ł h.oł:iet cr ttł : d zi.eć ni,!, łłr,łta n ri,ss t

ł L ęz c ź ), z 11. o n i ił rL, z r_t l i p r z e p ł 3, rłąć r z e -

l,,1. _\'ic l{ -.:j,J(,J ZlłJ:t tttnicli płs-
u,lć, !,,i, ! sl,, lt,,, ilIult,:l,.,. |\'śr,itl

1l/.t'o/u.( iąl;łc),t h. slę pl,:c: l,:e/ię
{l,vl t,,-, slrll,v l,rlbitt z l'ttłttts!łcl, lłió-
|'.\' |l!o :tl,ti,ti /,l,,.,ii rlc. l]llitl,i l,tlą-
t'l-'i',,ll,., t:"i,i;' l',iJi lr;j :J l'i( ,. 7 ,,i:il
,ii/i//l i łrl_"1,1 : ,Li;tt pt.--,.ł,t.,,t,.,ii

l-;ł_!,r. /;|111,.,l,:c s!ojil.cy :]t! li;wsci,
:,/lli{ rl:j 1i tu i i,o:J:łlzcłli c,t!t,j t rÓlr,c
i 't'i |'.!:,\" I))-:J!i!..,,r!ar f ?t,iłt., iunl
!: lj!ntrUlP||l, Z(t łl,:rtini t,!t:"llt,
iłi ł ri y ł r ó j ił a ? r n. c,t i, t. r e t o tt, a ł 1, r: h i o b t -

1tt!a r!t; t)l,zegrl , żołniłrzy slojttc,l,łto
nłc,śćie bau:ir4 się |"-tl-t ulid.o}ł.iełi
t L,s z.."- stlłic h. irzec: h zusłr zelili.

Pilzosl,aią część Iucltrości zydow-
L i,-r \,,,\ il,.,(lluilL, : Plliltl*k,ł :?

i.,.rzcślria, podczas ich śrvięi,a Suk-
k"i Tąk 1ł|pr-.,.1l1;'n fo Trl]jnztl,,
11,,.,'l111,7nlli1 i;l,zJ,j,źlJ iłjc;,ortlrii.
,\r,,hir,,,utn Pań§lil,ow(,go n! 5t.

Wai'szllt.,,;. Orjclziaju iv PulŁir,.kii,
}[ir,oli trwsiervski:

Ząłtrląrttlt potl:ie!eni na tllałc :J-
osołl oue pctrol;: itł,stl,au,al i łłolej ruo

poszczegÓItLe ni.eru,c:|tołroŚci, pole-
ctljqc Zyclanl natycilltLiastowe
opuszczerie mieszkania, Wypędzo-
nych na ulicę gromadzono w grupy
i przy dzikich ohrzyhach, wywija-
niu batami, łzczuciu psomi, pogno-
no w strorlę Rynhu. TQm, w pobliżu

Za,mku, pozorowono rejestrację
tłl5,si,etłlon,x-ch. W rzeczl,tLli,stości
Ó gr a n.i c zał a -< l,ę orlrl, cl.r,,, pr'z ep t,,L tl;,l -

rl:ettttl t-:,tł,i:ji i rł.l;tt,irotł ątti,t l;tls:-
!clu ttłści. Pa!cu ctt,L lło biut!,,rił,
zclzierajqc ją z palców i rqk. 'I'atł

ogołocon3,ch. ustau;iono w slereg
i noorrł:ono ltL slronI t!rr!,,Il i.I,!pĘĄ
n!l)s!lt pr:ł: r\iilt.tt,. t) l),,: r:,! lŁ.j.-

sied!on.,;, litiłł pr:ejść przez ntost,

cz3: przeb.,,ć l{rireul ł_upłaLu, ci.ecj,da-

tuali L.uachntą,ni" Za nlastełl,, n.a.

!,łl:rlrl,. l ą.:s!l :rląłLc p;e:,,t,s:ą grtł-
plę slatyclt i u.łołtttych Zydót.t,. Lrct,

skrz3żou:r.trłiłt. uLica Mastotuej
z Tarttlczlt ą konwó1 uiegł rozrlziele-
niu, I,lułej głtl,pie pozwalana pójść
u, lłierrtltlłlt abr.vte3a, :aś 7ncisttt-
tL'Ott'v l;ontt,ój polllQs:l_:ro!i,rt! tl kip-
l1i:1/,,; Ii".,l:_i,,r;li,.-. _\,,t ,:j 1.1:l tt !,,,,i,,

dulłuttłlłlu i;uir_iltr.; rlos(li /'v. Z,l
rl pl, 1, l i 1 11 ; e 1,1ol,s: i{ r,,,:,,,Il,aalł:1 {) l,jr,.

s111 -ł,tl,)ł"!l trsrjlr, ?|ł.bllf ił!t

w pl,z3,cirożn,|-nL rou)ie. Ocl lY;.r,szka-

1.1)r.|. l,ul,s!erl!t:łl,i shi,erc,l.:a!i. ^.^lę do
rÓ :n1, ch nti.ej s cai_u o ś cl,,i\l;rirr.lięl,35;61

!l'il-P(l It (i(ll t l :;it. dO i1 (-ł/',C_(l{]'.v/.

C,t:' lli,il:o.i.i ż3,Ju,,r,..kn rullrL;r iiit
Itlia,-',,. lv i:aźllzil.rtu].rl lg.j:} r,uiiu

wiadze okupac3,ine fczpoczęły bu,
rlo..ve ,łłasnej adrrrinistlacji w po-
i','i,,. :. i]liltli3l,.ilrl. }.'a lliu,,_v ,],,};1,g-

tri }1i|iela z E paiłrir,lerllika 19i]{_)

1,1}._tt )ii,,lli1,5, i!ckr,,i,l],,, l,n,lzi:tlll
uktip,,rr ar;3 ch ZiUlrI ptli..kicii Itil
nbsz;lt, bnzi;ł;śl,tr.llllo ttl;icz,lt,y do
ItrI Rzesz3, i Getrere,lrrą GuŁlcrrrie2.

Fl,av,,ie cały powiat, ptrłtuski zira-
lazł się w granicaclr Rzeszy i tzrv,
rejerrcji ciecitanolvs;kiej, rvchodzą-
cej rv ,"kłeid prcrvincji P,lłltclirioli.e
Plusy W-qchodnie.

Hitlerowskie 1vładze okupacyjne
zmieniły nazwy miejscowości i na-
zw ulic w miastach. Pułtusk
otrzymał nazwę Ostenbrrrg
flMschodni Gród)" Ulicę 3 Maja
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l nazwano Erich Kochstrasse (na: ,,l cześć naczelnika prus wschod-
; nich), ulicę Warszawską - Bret-
: mannstrasse - od nazwiska nie-
, mieckiego oficera, który poległ

' przy zdobywaniu Pułtuska. Mia-
: stem zarządzał burmistrz urzędu-

zeńskic,go, JaJic pierr.,,sz,u, rrr.złltl
teii objąl Rrrdoif ReLrŁer, a od 19,13

, roku - PauI I,agies.

CARPE DlEM

po paru dniach wypus:czeni ncl
wolność.

Niestety, dni bez przelewu krwi
były rzadkością w okupowanym
Pułtusku, Pierwszą egzekucję wy-
konano 7 listopada 1939 roku na
przedwojennym komendancie dru-
zvl i1' .. St rze,|cll".'l'5 nl,,t e rrszrl }iola-
kor,,.skirrr. Foclstarł,ą clo rr-Jdariia
lvyroku hyło zrraiezienie ,"l, tloinu
łuski od rraboiu do fuzji irr1,,śiiw:-

skiej. iioleina egzekucja. lla ludrro-
óci poiskiej Ł;l7ia u,yznaczona r,a ZiJ
liSto1l,'lcił l]a r,melltarzll s,,l,iętu_

krzy,-skinl. gilzie rozsirzeiano Karo-
ll. [{aziillięr,za. .]atia i Eurlacileło
Dltrż"lvslrlcll z:l r.nalazipnic ii tijr-łl
akcesorIórł, rnv,ślrlr.skich nrłz \\'ik.
ioia Arciuitorvskiego za znalęzie-
nie ri iriego pogl,zebacza wr.konane-
go z biigrletrr z czasórv 1 ..r.ojny

,św iirtolveJ.

\Ą'oLec puiIuszczan stOso\\.ano upo.
iiarzajape pr:aktl,ki, Na chodrrikacłr
ilrieli oi]i obor.viązek usłęilo,,vać
}Iient,:,,ltr i ..,tllksrlcurslh,,ln o),p]z

z,IpJincil,,,,.' lll,zr{ł niIllj nłiir.,.cill
ilł*.t, Ii,.lllkt,ni rlii, rir]l)u L3 l,
ir cli,ltlzić tl,; parków l inie jskich
t,gl c;dół, , \\ *jsi:ilr ric parkó,,v l,pa-
tl,z,.lncl l-iapiseirl: ,.Pciakonr i psorł
lt,- t. ,\ ,,,,, l,..^..: -.,.,J { l,ilJł\P -vŁJ!UI:lur]) }ł Lćit:ic P,;
.il.ż.r, l ttinLlrts,,ln zltht.oni,,I:o inl
st.r,la(i, n;lv,.i jpsii l))Ioi1 r:1.,1",11,.-

zozr.,,oloni* ,i1 p1,7:ojaz,J i iii1\.,,?T

;eśli iv autobusie był1- rvolne rrriej,
3(il.
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schutzu _ zbrojnej organizacji, któ-
ra przeprolvadziła pierwsze akcje
terrorystyczne przecilvko ludności
żydowskiej i polskiej. Po rozwiąza-
niu Selbstsclrutzu rv dniu 26 listo-
pada 1939 r, pułtuscy volksdeut-
sche zasilili szeregi policji, żandar-

. merii i adłn;nisti,acii. Bi"li clrri bar,-
dzo polrroctli i] f z} s i,, or.zi]_liz :iili,.l ]is r
prosklypc;rilil,ch Poiakórr-. .,reriłltg

którl,ch ijoko nvii,a n.l a i,,: s zt,ł,,r,a ń.

6 kv;ietriił_ i9-10 1,okl.r C;i:,rtiri]o ,.1.-

konało !v l,Łllnacil ir§c;i prl;1 l-:l,rl:i,:_

lliitlr,,tll .AB' n)i,.,:\",,,,i. .1], t,:
ivllń rra,_rczycieii. rrl'zec1llikć,,r,.
praivnikólv, iekarzv. a nli,,-.,el_, siar,-
szej młoclzieży. By1o to łączilil i.Q
l,nężczyzn i 10 kobiet. P::zetrz.-l:li--
lvaiio ich w puttrrs}iirn r...ięzioiiiLl.
a I!astępnie wl7wiezionc cio obąz,.t
lr I]ziałdcllvie. 'farn zginą1 ()sta,L]li

IlrZeCrvojpllny httrnristrz Pitil-rl.'i,,,
- Stanisław Zalrokrzycki, Fesztę
ałe,qżtowanych łozt.łłiłtlo rlc :,Ł-,c-

zó'ł }ioircentl,acyjli;.c]-l l ci,,-,:l.,r:,

njllit,i'Ul: _\lautirauspr1-1,1rt-:ll, L)1.
, ii:t,i. R:tvt.tlsbi,iir,k,

\Y l:linlaclr repxeliii itoljec iti.ltl,_.-,
poiskiej rvładze 1rri]elorvskie iii_li-
lev}y równicż lv pułtrłskie szki,:ili,3-
ti.,,l i śrł,ią|ynie. żaniknięto \Ł.,sż},si,

i,ie poisiiie szkoi;, i iłitre piacu,,r,ki
ośrviatcwo-w1,chotvarvcze. Po,,,,,tlż-

nie zniszczon5, rv czasie rrrrześnio-
u5,clr rvaJk 8.jna(,li l,,littisiłtt,Eł
Girrirrazjurn ItlęskieBo im. Piotla
Skargi został <ioszc;lętnie zd,eiva-
siU\l'anV pi'zez :rtuCj,)n u illt,t_ ttt llip.
niiet:ką kr,lumnq zlłc,lor3,zo,,ialrii.
l(i}lnp](,1Ilenlu Z,l}lsż.cZelliri tr!egl;,,

ce:tlr1, szknlriy l:sięgozbińt,. }l"mr;,,c
t}.l\tkłl\\,e, 11,Jpo§az(:llie. sa] j"kc),j_

n.\ ch- Większosc 1lult tlskie lr tla-
uczycieli została łvyrvieziolro do
lritlerowskich obozórv koncetrtra-
cyjnycit, jak i na plzylllllsowe robo-
ty do I1I Rzeszy.

Zamknięto także kościoły: porefor-
macki, pobenedyktyński i kolegia-
tę, Po ich obrabowaniu ptzeznaczo-
no je na magazyny. Ludność kato-
licka mogła jedynie chodzl,ć do ko-
ściola św. Klzyża. 1 października

'fert,cr r,,"ylnicrzotty b5 l nio t1-1Ęo

w l,,lrillość ż,5,.lowską, Rr}/resjoilc-
: Wftlo pozostałych lrrieszkaltcórv

Pulfrrska. kŁón clr t:ikże obejm,lwa-
11, p}anl, wvsleclle|lix, Jlż ż paź-
dzier:iika 19ł9 okuparit zor3anizo-

, t,ał w pultuskim zamku zebranie
poiskich rrauczyciel,i z tercnu |ul-
tuska r ukoUc. .ł.kcjq aresztnwatlia

: i rvy.ł,ir_lzienia' Ilau.cz_j-cieli ocirvoła_
nc ze ,.r,zględu lti bi.ak Ll,.insptrrtu.
Niesiet3,, natlcz5,t.iele z Crncheno-

: wa nie rrrieli takiego szczęścia, jak
relacjoniije lo w sr,vciin l,iilliięttliiiLl

' Irena §ltr"ołvska, jeelna z naućzy-
cielłk p:;l t u., !,ic]r;

il.rl;, /.l p,;c;"1ilir (,j;:ipui,J! Jr,pt ct.o.

nil.:l :;ias ltic urientowdl się, do

': cze€o ll,iileraucy są zdclai i co nanl
: grcłilo. Szczęśliłtic u"niknęłiśl.łt.y

ąrłs:!łlr:lnil l lł,.,.,il i,:iłl:ią lł. łił.
:nąnc, |\ lłrólcł /){) /idś--\,Ii; :rht,o-
łtiil tioszły do rLąs t:_:ieści, że z Cie"
cltcłtołL,a ulyłl;ieźli łlitLerotłcy lłił,-

łcd:;csiqt osab nauc:l.cie!i
i si,Ld pry tłir,h. :agilLqł.

ż koieinych §ir,On paaiętnika ,lo- konfiskar:ie uiegły w§zy§tkie zapa-
rviacl'-rjein}' się o dzitłłniach. pocl- s}, art"l,klrłór.," zi,lvrrościo,ły,cir
jęLtrh plzcz óiiulJ;1l)lii na w.\ patiek rv siliąriacii i skit,liatli. ł llil\\ nL
prch ułzcr.ęnia pl7ęz P,liakóir- nlieszkłniechpl.),lyatriych. }.,rietnc.
Srt.ięta §leplod1o*1o.,,', zarządzilr rórvni"ż rekrviz) eje mn-

Przed 11 iistaparla }9,39 r. }iieł;tcy bii, meta}i i fuier. Biula i urzęciy

aresztowali llillłtłnasfut ob;,wuteii zaPełnialY się urzęd,nikami z Rze-

nliaskl,,:ił,;zlii,*:,.::,:^L:",,::: :i:':' Jll.l:,n§H; ""1*§,
Zamyłłrlli icit. w miejscowyrn wię-
zieltitt,. \|, razie jakiś ekscesa, ," zasiecilonycil p!-zęz niemieckiclr

strony polaków w dniu święta Nie_ kolonistów, Wiosną 1940 roku wie_

pod,legtości mieti być ,irorrni. lu 
_volkscleutschom 

w starszym

W d,niu tym do :actnyclt, ząburzeń wieku wYdano zezwolenia na pro-

nie d,oszło, więc zakładnicy zostali wadzenie Piekarni, masarni i in-
nych sklepów. Młodzi volksdeutche
masowo rvstępowali do Selbst-
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1941 r. władze rejencji ciechanow-
skiej zabroniły Polakom zawiera-
nia związków małżeńskich. Księża
otrzymali kategoryczny zakaz
udzielania ślubów. Młode kobiety,
które potajemnie zarvarły małżeń-
stwo wzywano na posterunki zan-
rlai,nrerii i bito zl_ urodzenie poi-
skiego dzieci<a, N,Iiało to ogralli,_:zl-c
pf./vftJSt itatrt,r,itltl! rv poislrich ro-
rlziniich.

(],-,dziellllośc w okrtpotvąn;,ni Plłł-
ULtsku nrzllaczutla llvJa niplnipckiln
1-1oi:ząrlkiein: ntieszkairr:órr. niiasta
tra k |clr.,,:r no j ir k ili c. rvo 1 t.i'tć-,,.ł,, ; 3 r-, i,,
siłę rcll-.oczą. Lr_rtlrrość poiska obu
płł'i rv rvioktt lti-60 lut zJ)luszun3
była rltl bezpłatn;,-ch prac porzac1-
konlch nar terenic i)ij.asi,a: rozbla-
jarria nrin, oce},szc:zartia i układa.-
nia cegieł, rrywozenia gruzu, piarr-
torvania zierui. _itd. ZalejesLrorvalri
vr n,ier,ieckim L'rzę,izi- Pr.ac5 llru-
sieli zgłaszac slę rli}] ctl tl,rlzian.
Zźiłv§ze lr" tynl sżllil-1;i]) dniir i_:-;go-

iillia, Na rviostlę 19-10 r.. Ai,ile-
it,riąlrit, ztlcza_l kit,r,,llł,ac Inioii;,,ch
rliitszkulli,órl lriir,r.-,i;I iirł ii, lil!i:ji
lekarską, po któr,e;. rlajczę-śglgj gd

Pułtusk bvł jeclrlynl z, waż-

irycir punktów nir iilrii obrolr.v j\{ł;r-

rva-trfociiin. Zaiiirllirlnr ila§zeg-o

niasta było opóźnieiiie nierrtieckie-

go af aku z Prlts iYsc]:oCtlit l; l;l
!'v'atszawę. Ze rvzględu rra srr,łlje

polożenie nacl brzegienr Narrvi

rtriastcl stairowiło rvażny elemerrt

rv planie obron1,. Litrzl,rnąli" ,r,.1_

tuskiego przedmościa wiązało się
z możliwością osłony i przeprawy

oddziałów w przlpadku odwrotu.

W oparciu o ptzyczólek tozważano

Obrona Pułtuska we wrz€śl}iu 1939 rotrEu

R ł: f el,a t l il y- gło szc 71y na se s.i i, 1l o1:tłl, a ł.n a n tt t ł !ł ł l. r.j
L:.,:,,.rIIiutit 7.1t,ojrlł!;t.,'}'l.clt ttni hLslot"t(t nic:u!.lottlłli.,."

cARPE DlEl"l

razu, rvywożono ich lv głąb Niemiec
na przymusowe roboty. Nie infor-
mowano nikogo dokąd. Zrozpaczone
rodziny z trwogą oczekiwały na
pierwsze listy od swoich bliskich.

Największą grupę mieszkańców
Pułtuska i powiatu pułtuskiego,
iiczącą 2,5 t1.,siąca o.qób. tvyrvieziono
ilo Nienriec Irłr 1,1clczątk,.l czel\.yca
]1-1tloktr. Grl., ..2iyrftln' t,ekrtttRcla
zirlvodziła, c_.lkrri:iint stosor,",ał Łzw.
ilparrki. cz5 li mi].j(,\i,I- pulrr aItia
z trlic, tioinów. ii nł\\,(.r }:ościołll.
.,_lerirr"vm z przykładów bestialsiiiego
l i;ll;,iolr,lllill 1utlrrcsci p,liskirj przez
]iiilł1,oivl ó,,v jesr l;i-tur.ia lU-
csoborvej grup5, i:uit,rłskich cizieci.
które sprzedawano jak niełvolników
prirsliim chlopon na ryirkaclr .ł
I"1,,n'Lliłr,Hri i i| Iri.i;peJzrł. 1-1.czriie
p.l,_ił,z,rs ll,łojrr1. srviarowaj na
pLZvniusowe foiJo[v wvwieziono
2015 inieszkańcólv iniasta Pułtusk
uraz I06J miesz}iańcólv wsi porł.ia-
t r t pttł r_,,l ;.I j,. 96.

-^\il,pln2|111,p iect i]slĄlpnie pclnr.ch
:L;,:l r' Śr,ó,i lttlill,..t.1 l,łir ił11.1 1il.i1,;_

'k:,g., i,,,,i.,z,,s l:ir|,,,,,,l,,,.,ki. j n].ir], l-
cji. Wciiłrr3 o};liczeri ;:,r,zec1.,,;ojelny

takze .łprol,ładzł:nie przecirvnatar-

cia. Słan rł.vkollattja. pll1t,;,<kiłh

utnoł,itił,n.,,i tJ,]ll płutu z rir.rrl,u

liolczasiego, rolvóiv lączlliko."v:Jch,

j,rll l',_',ivtii,'. ł1.Il1,rl;111,. L1,1j,lv,.vcll

ołaz obserlvacyirrycir, oceniolro na

70% zapianolvan;r,ch fortyfikacji.

To dobry wyniil, ponie,,vaż. podczas

brrdowy,*,ystępcrva}y pl.zeszkocly

logistyczne, często też zdatzały się

braki w materiale budulco,,vym,

Pomimo tych problemów saperom

oraz dowódcom armii udało się
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Pułtusk liczył około 17400 miesz-
kańcórv, w sielpniu 1945 roku było
ich zaleciwie 8770. Był to wynik
m.in. eksterminacji i wysiedlenia
ok. 12600 pultuskich Zydów, wysy-
łek na przymu§owe roboty do III
Rzeszy (3978 osób) oraz zesłania
do obozóiv zagiatly 625 osr,b ncru-
,i,,1,. r.,., 1,,,Iski,.j.

!V cał5,6 porviecie prrłttiskim zrrisz-
c:zol\o lrrb spalorro 4000 srodół
ij8i0 ,,l,,,t,. Ruin1 l)t,zosiał}. po
3571 iiont;r, li 1rv rniasrach 2l00l.
l0 szkllr,,h. ?l z;rlrła,iac}l prcduk_
,,5,jrl;,,.il. 1j k,,.,.lolac}l. Saru Pul-
t,i.ii zltisz, z,,lry hv| w 80';o, lił t,z\v,

..1lLrlLriskiej wyspie" pnlOslai,, za]e-
clłr,ie 10 brłdl,n]1(11y nr!eszk_łrlrryeir .

ir:xlajecl,cir się rlo oclr-estarti:orva. 
I

\ll, jia.Jiuh łszłerr,,1-1ć ..i-r.piel: Iurl
tt^iłi }ltli.,,iltt u pułtu=kicgo i rrł-
git lli)', l) -kur,kłj,ł, okupat,;i nie.
lll,iul:kirj v,' l;,łuch 19.i9-i9ł5.'fen
,lj';{lIi;\l'!'t,Z,l\ (,Zit§ na żA\VsZa 0oZU-
sirllin \,§ nrinilcl 1ilir.7lilile61.,.
Pli ]r l,_ !1.,.

Kr:l.s tia n Pier:y, chn a

strvorz;,,ć oi:szaly uf,crti.fikoryane.

lłlcr,, spr-|tlii,., 5,,., rr,io zr,lnnio.

1]orólvnrijąc siły, rriervuąt,-

1, l i,.tą p r,z-.,va gą d.r,spniio waly rvu.;-

sklt nieIniecl:ie, Bvl to efckŁ rlic

t1,1ko ivięlrszego naoycenia ocidzia-

łórv blonią §rasuyr]ową_ i pojazda-

tnl mechaniczrrylrii, ale rórvniez

ilością artylerii i stanów kadro-

wych. Wojsko Polskie liczyło po-

nad 3,5 tys. obrońców. Były to:

1 Dywizja Piechoty Legionów,

5 Pułk Piechoty, III Batalion, 115
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Pułk Piechoty otaz 13 Pułk Piecho-
:

,, ty - rvszystkie oddziały dorvodzone

', prz", majora Jana Kazimietza
l Mazura. Oddziały niemieckie - 61

Dywizja Piechoty - liczyŁy 15,5 tys.
', żołnierry, Stosunek liczebności

zołlrierzy rv1,,ncsii 1;4,5, bioni nla-

szyrrowej - 1:5, artyierii kalibru
,D lnIn l \\l,Z3Zl,j - 1:j,ł, Te si:al}.-

styki dubirrlre obI,azują przewagę

rl,rogi,,!l rvoj:ik.

Dz jłlłnia l,,rJo,,v., fuzpLcze-

ty się 6 wł.ześ;l ic l$39 roku.

\Y godzinach pcpołuclniowych 61

Dy,wizjn I)ie,.1lot3 pi.z),sląpillt do

l]ałarciĄ d,.1,oma ],llrlka,ni, Kclunl_
jla 2motor},Zowai}.ą porLtszaia slę

glowllą. trasą z uiechanowlt na puł-

trisk przez Gł!5-łiill. Po 1lrzi.rotr,-
walliu at'ir,Ier],]"kim Iiprrysze nin-

lliieckic llaialcir, t,ozptrczęio $ię

o godz,inie 1ij:08. Piec]rotł nitłpł:z1,.

ja,'iela byla |lccili użotla sarltti,.h,lr'ła_

Ilti. Dł, tla{l,r,:ia rrr.cłlłlł!ziJr ltlłsn-
nri. niC, _r-r,vkrlt.z...-slillil z31|,:i.; ii,;,,..

tiolvycir, Ogieri płoi.l,a_dzorr1. byl lla
r,rlrsic rv t;kolit.aih cegił.'llLi. K<rtrtr,-

r-rrleli,,źEnie przelłiegało już x, goclzi-

net,lr l:t,,r,try,:h i zlkłńczrio się srik-

ff,*Cm. a Z".{rilZeiĘ tv} rzuc,:ltieltl

hjienrców z cdciii]ła ,,{je gieinia''.

Frzebieg wlparikórv, które rozegra-

11,się wieczoreiii 6 wl,ześnia poka-

zuje, że próba przejęcia nrosiów na

Narwj plzez zaskoczenie. .,z D\ar-

sztl"" tiie porviocll,r się Nł k:izticl

linii ll,takrr. lrnivel ntrlno silllcgo

wsparcia artylerii, Niemcy zostali

odrzuceni,

CARPE DlEM

gorlzin od ostatniego natarcia, ar-

tyleria niemiecka zajęła pozycje

w rejonie wsi Płocochowo, jednak

zaprzestano szturmów na polskie
stanowiska. Wraz z pierwszymi
promieniami słońca nieprzyjacie1

,"ł:zpccząJ ostrzał linii obronni'ch.

}luraganolv1, ogień sparił na od,ci-

ll,,k ..Jeżpvro". ia}i ró.,r,;linż orjci-

rrek ,,Cegielnia". Ostrzał tr,łał bez

plZFr\i,}' rio kł,ńr.a,,r,nlKi itlr iil,zi.,.l.

polll odrlin}:a Jeżelvo. Nieiirci, zor-

gatlizu:,.,:ll róivrli",ż gliiltzdo kal,a,

billów ntagzynolvych. Zilcei se l.,t.u-

nclł, orlczuly skLitki ost r.ząlrt. Bli-
skie * 1 Lu. h;, pcciskcw. lr ięlrszego

kaliblu ołaz jerlnoczesr}y ost rza}

karabilrów lnasżjłnowycir povrodo-

wal poff,sta}iie chmur kurzu. p1,irr

i ,lr mri. h{ c,r'_r, }lizlz sri,Li,j,1 gę5lg(l,

1.1łt,t;(|,llial r.,i.. ti,lko o,1,lyc],;-,itil,. a jt,

r{rli,,z:)1ll;e lułlzi r,. s, jlirtli,.. L)k,,-

lo gcLlzirry 8:00 ruszyło natarcie rra-

c,,i, ili+k ..Ct.greirii;'. Róti,n,,,,zl..:tlit.

1lo1ll,,"lti,łtizc,ilo itlok nŁi ilOlnil,i\.ty
popri:ecllriego dnia, oCcinek_,.F.ort

Li;l;riki". l.nję I... ,1.;iz,ez i 3 Plrli< Plr-

chr:ty. I,Tni66njenii: ii5,1.o obsaclzcne

z ilarilvyzek i;rłlku, a zrllłierze
,..,]ri,urc. rnri--i.'Ii sip 11.", ( cfrr: i si,luIl-

cępf 1nir734: ogicń na rlu.;l,.; r,Jzie;

za gfn701l).nr o,Jcin krl.

Około gocizilry t0:3U do-

,,vócica c,ticinków ..Cegielnia"

i ,.Cmeltta rze" oIrz\-mal 1,ozknz

rrłcc,fnnir się z zajrnoltell5.ch sir-
nowisk craz plzejścia r.r rejolr Po-

pław. Kapitan Stanisław Gustow-

ski zameldował dowódcy przed,mo-

ścia Janowi Mazurowi, że batalion

doskonale się trzyma. Zapytal, czy

sTR. 12

wobec tego ma wykonać dany roz-

kaz o wycofaniu się. Dostarczono
potwierdzenie tozkazu, w rezulta-
cie wykonano go o godzinie 12:30.

Ze względu na działania ostrzeli-
wujące Że sŁrony niemieckiej, na

wschodni brzeg Nar,ę.i .przeszło

zaled,rvie 50% batalionu. {n_ni Co-

. 
wódcy obrony dostali taŁi sam roz-

kaz;, około gorlz. 12:00, \Vsz_l,stLie

oclzia}y ivycofały sie przez mosE dc

godzin} 18:00 Do fej też pory niost
byl utrzymany, potem został r+3sa-

dzony. Działairia opóźniaja_ce i.rn a-

ly rlalej na trasie do Wyszkow.a.

manie miasta i przeprawy prrz
Narew. W wyniku prowadzonych

wa!k, pornirno ogromnej przerr-ad

sil nazjstów. obrońcy nie oiriaH
jniasta atli mostu. \Ą/ykoilali wcze-

śniej zaplanowany rczkaz o w:.-co-

fanitr się, n,iszcząc przepraTfę mo-

stoivą. na Narrvi. N[ogli się bronić,

ale zc sŁrategicznego ptrnktu wi_

dzenia dalsz;, opór nie rnia} zadne-
go sensu.

Jest wiele miejsc, które

upanlrętniają te wydarzenia, mie-

(lzy illnynrr pomnik z ietvej strony

mosttl wyszkowskiego oraz zacho-

$/ane że,lbetonowe bunkry plzr-

ulicy Warszawskiej, Nasietśk;e;,.
Białowiejskiej, a ta.kże Aiei Wojska

Poiskiego. Symbolizują one zalcie-

,kty opoi,, z jakim spotkal.v się nie-

mieckie wojska 6 września 1939 
i

paweł Świerczewski7 wtześnia, zaledwie kilka
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)

. On the Zth of October I was at the
' theatre in Warsaw to see the pla1,
, in English titled ''The Adven-

ttlres of ]Tom Sarvyer'|. Tlri_. ls a
stori, of a yout}g boy rrame i.,. l:l
and his fi,,lld Htłck F,inlr.

Tolll arIri Hiłck are cll-piicns, T ill
is bcorrght rł1, by llis aunt; fol. :., l,
lre is a real pain in the lreck :l: ]l.
is ł r,:it.h,,r l)atl!]lt).bc5.. }lis fi;,:,.l
is alsu lloł, \.et,v welj-gr.i,.,r.= i.
'flrey łre bt;til rather iaz.,, ąllil g..i
lIitL, rl,n(ti,]r. r,,,,r.), easily. (Ji:,,iri.
]'crm and iJuck rr.iiness a -,.,,. ' ,.
at a cerlleŁóry. Injurr Joe kiii.. Jr.
Robinsori and rr.ani.s to pril .il..
blame for ii on a clrilirk nra,lt }lilfi'
Pottpr, Tlle llrvaraness that ::.; .l-
li0celIL l)el.srln lnąv go io 1l1,j. ,1 ;.

the time, which was very beneficial
for my English language skilts. I
also liked the .'moving'' 

scenogra-
1lhr'.'I'he lctoI.s cllt,ripd oleInonts c,f
tlre sceiiograph1, to change ił;. It
ivas yer._y artfrrl aircl one elenleirt
iv?]s use(l sever;tj, lilnes for severai
tlif[i.r,ellr p(ir.|i os.'s I łiirlIk it ,is rlot
gener':rlli, eż]sy io 1lrłi, lhe stnr1. o;rlloni 

rqą,ń:yer on stage but 1 rec].lon
lllis irltel]lijt \t.ii,i rt ilii. sr,r.;,:cssliri.
i' tecr; t]t ttl e ttil ilrls' i;iay io eve1.5-oire
as iŁ ivłs tialirllle,lv rr.c,r.t it ri.alcll-
ine

Pa..l.e i P; gń kc,rvs}: i

Od rerlakcji: '.Frzygody Tonka
Sawyei,a" tu ksia.żka autorstwa
_\larka Titłilia. 1laz}.\!.aj}eH,.; częsLo
ojceni iiter.atur.y amerykańskiej.

'oPąIe Blue Dot; A Vision of tire
FIitnratl Fttiitr,. iu Sl;łł-,,.. ;.,
Carl Sagtlri is :;: gr.eat Łrcok i j,e, l
WCuir] t'ecr.rnll)-Il:i ió p1,.cl,_\.t]_. :r_
terestr-d lri ,§ricll,,t, it1,1 nsti. , ji.,."-
iCs in 1:ur'ii,:r_l,iir. Er.,,n *"lioliiit rlre
bock rs,litlil:,llC Q_-ul;lisll l ill
11-}9 i) ł ł1,1 rl:. lłck ul l llc l,;;:sl
ittibrlillll,i,,il js łl,.filrire]y ilnip,i lt
(,clt|;ti)]i kn,,ivic,]ge tii:tt is .lt;i,, -l,-

Od reclałłcji:

CarJ Erlival,d S:rgan byl łItl.,r..,.,
kańskiti astr.onotileilt, kc,snto]o-
gieni. aifrotlz,,.kiplti i łstloilic],,-
gierrr, autoreilt popularyzuiacr.ril
naLrki pl,z}.rcclrricze. Jegc na;ilar-
,lziej zlratll.rlr u.iigltięcit,rti sli La-
dania nad życiem na innych pLane-
tach, w tym eksperymentalne §.v-
kazanie, że promienio*urri" poruo-
duje wytwarzanie aminokwasórv z
podstawowych substancji chenlicz-

"ToM SAWYER,, oN STAGE i

depressing for Tom. However, he
has his own płoblems. He is in love
with Becky Thatcher but she re-
jects lrim. After one rnore r.ejecticlrr
he arrcl his frienci-" T]uck ilnL1 Jrle
decide to r:ulr away to Jackson's
Island, Their iauii]ies lock for
them- Only lvhen t}re boys lealise
tli;rt tlrey rvill have their turrerajs
h" jd 

L_lł_, f ho]- cc,itte hac]i 1.11;.. 1'.1-
rlełiJes f,l tc,,,{i|1 in cłirl.t Ji)r.l sili.s
11llLr r1:]'tl]rlitla,I tl1,,,t.l,itit,, l,i tiił
ce|[e|pty^ Injun Jtlnes goes beiiirrci
lr3rs li)ri the iniiocent per.rrili j.*

acqrritied of thp chcrge nf 6,11y'",1,.
}'lrrali_'. T,-,r;r .f,lt,is ]tltllpjiicis łtrii
Huck rs iidopt,e,i.

Ił nt.,, o1;illion it rv,ts a \.pry q{).lrl
plav. The actors spcke Ens]ish a]l

F{UIVIA}{§ IN SPACE

sai anrl rvill be ti:ilg forevei:. f,lłrl
Snil1,1l t'.,i.i!.,-. ,tl;.,.1; ill.. iIi-t,.t,r t.l.
5p:łte, ĘIi/Joi'aliun. aLłl1,1 ,,,,a s"i"a
s}.-qtem anC 3,bortt ori_r łlttit,-itie tł
.',.,!og,.- ;tltrl olIL {'ill lrl.c. .\.ii, r. l.,.,rł_
i1,- 5Ąn hoł},: | (.;ltt C.]lr1,]iltic tjt,rl.
rhc: ił.trthcr's irrii:n|ion was t,r si1o.fil
that il' rve clon't tilke cate of oul
tlllilet wr, rr.i|| b,, fu,,,.,^,,{ l,n ]rr,,.c
,.;iil lrorne and settle dowrr iii a liew

r.'t'll. S:gal, lr-,-i też lrr,,t,.t_ l,i-:.,,,._
.ll,-ycir lł,iaclc,tiioŚci iyi,słanyc}r w
kosttics: tzw, Tablir:ze}r Fioneera
(są to cirvie rnetaiorr.e płyikl wysla-
tle w kcsnlos rra scinclach pioneer
10 i Picireer 11,
z wygl"a\f.elorr.a nynli i nfolnracjanri
dla istot pozaziemskich; to srvoisty
graficzny list stanowiący płzesła-
nie do obcych cywilizacji) ot&ż
Voyager Golden Record (dwa
pozłacane dyski umieszczone na
sondach wyst tzelonych

.,vc-,r]Ll, but to cbtair: thr: abilit}, to
]eai,c l]le Ea r.łh v,.e v;ij.j itilr,e ir,l
geiłl ł llr r,f'Inrii-ilil9a, _]nr! 1,,1|6
i-ro \\.e stii1 Łla.,,e to e-.<i;iol.e Łhe
rilJ N ( ,ir.

Akwaryst,a

p i,?.ę7, }iASA .tv Łgi T w l,a -

lnai,h pfogfanlu Vo_vagł1.: ,itl tigrl_
dzinlre nagfarli.e zarviela clźrvięki i
aht,azy lliające tłkaza,. pozłziclnsi<im
lvii,ilizłcji,ln rliżl]or.ut'lIlo ' ( życia i
kuitul na Zierni).



DlD YoU KNow?... cHRlsTMAs
CARPE DlEM, czAsoPlsMo
ńŁoDzlEżY Lo lM. PloTRA
SKARGl W PUŁTUSKU

Liceum Ogólnokztałcące
im. Piotra Skargi

ul. P. Skargi 2

]_. Christmas supposedly marks
the birth of Jesus christ on
Dec. 25. But there is no men-
tion of Dec. 25 in the Bible
and most historians actually

, , believe . he was born in the
_sp lriig,

2. Tlre Ohristłras tl,ee niłcle its
ir,,ay Ło America in tlre 1E3Os

bui, rvasn't popul:lr rrntil 18.1-

łj, afigl Clelnian-y's Prince
,\jl'lpi,l Ł;r,oltghl ii to }!ngiłrnd
-uvlren 1re rłarried Queeir
1yictoria. llhe two rvere ske-
tcherl in fi,ont of a christrnas
trec. alld the tlarlition in.tltn-
t]", ł:eeamc pcptrlar. ilu;,l1
t'c,,.er rvas Te al even ba_ck

rhett.

3. Because of its roots irr pagan
,festivais, christłras lvas riot

imnrediately accepted by the
religious. In lact, fucm i659
to 1681, tt,,łłas illeEal to cele-

i;rate Ojriistrria-" itl Bostort, oi

all pJ.aces. You rvere fined if
you \§ere caught celebrating-

4. Santa C]arrs comes fi,om St,
Nicholas. a Christian bishop
living in (rvhat rs now) Trrr-

key rn the fourth century
A.D. St. Nicholas had inheri-
teci a gr-eat deal of wealth
and ]ł,as kaow for gi,łing it
ąway to help the needy.

W.hen] sainted, ,he became
the protector of children.

5. And stockings come foom

, 
, this story: A poor man with
tlrree daughters'] couid_rt't

afford the dovr}- to ha,l-e

them malried_ $ng night. St.
Nicholas dropped a bag of
gold, down the ma_n's chim-
ney so 'lhat his qldest- daugh-
:ter would be able to get mar-

ried, and t}e łag fe1l into
'a, stocki:g that was dryins
by the ire.

; ,,,
Lraą{a:

htłIłs;. l / iLltłu: -etoąiiryęłąą J J §:fgęft,iotCićtł,
|. n ę LL,. ab ou t - r h 
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Skład retiakcji : Katalz3,na Grąbczevlska
(ieti.liacz), Nłlłlia Gł.,,., }ioni}ia Piekrrtorv,

ska, Jrrlia Nlościcka, Huberl Cwiktiiiski,
Filip Gr,,rt,zvk. l{'l,;,stiarl Piac5,chna. Pitwel
Śr.,ipl,czew,ski _łleksalicll,a Rud. \1rlnika
Glalewska. Zazalna Szlas},a. Julia Jeż

Qpieka: Marta Juzepczuk, Agnieszka Burczyńska,,
Lirlia Chyn-,kowska

TI?TEITrT T TTTRtr1/ qF.lP T}F, fl ZNTE".',
-LJ żJŁJiJŁ!- (J e' !_l j?ll _E- x-źlJ-Łt J-.' IJ \-/ .E-Jt ! t.u

wszyst}ij"rn artystom i orgelli"zatorom

XW§ SZKfiLI{YCH SPOTILĄN ZE SZ,TU$Ą

z,a wyj$kowy spektakl

niezwykle bogatą galerię.i
Dzięki Wam było to prałvdziwe

Szko'trne Swięto Sztuki!

Relację zamieścimyw następnym wydaniu naszego pisma.


