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Słowo wstępne

W tym  dziwnym  czasie  witamy  was  
w  najnowszym  wydaniu  "Świata  
wg  Zośki"!  W tym numerze  dowiemy
się jak przetrwać tegoroczną Wielkanoc,
znajdującą się  w ogniu koronawirusa,  
w którego temat również się zagłębimy.
Dowiemy się z nich m. in. jak spędzić
ten czas pozytywnie w domu. Przeczyta-
my również recenzję, a w świat kulina-
riów zabiorą nas przepisy na wegański
smakołyk,  idealny  na  tę  porę  roku.
W przeszłość zabierze nas sprawozdanie

z wyjątkowej, sentymentalnej podróży
szlakiem  bohaterów  dobrze  nam
wszystkim znanych "Kamieni na sza-
niec".  Na  deser,  w  tym  numerze,
wskazówki jak stworzyć własny pokaz
mody z lat 30., które idealnie wprawią
nas w wiosenny nastrój. 

Miłego czytania!

Weronika Czasak i Karolina Janicka
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Uratuje nas tylko spokój

Do niedawna wizja pandemii była nam znana jedynie z amery-
kańskich produkcji czy gier wideo. Okropna choroba wybuchała
niespodziewanie i szybko się rozwijała, dziesiątkując ludzkość 
i zmuszając ocalałych do życia w okrutnym, trawionym zarazą
świecie. Od pewnego czasu jednak wszelkie media mówią prak-
tycznie tylko o jednym – o panującej pandemii koronawirusa.
Coś, co do tej pory wyobrażaliśmy sobie jedynie w fikcyjnym
świecie, stało się naszą codziennością, przez co zapewne wielu 
z nas czuje się jak bohaterowie książki postapokaliptycznej. Jed-
nak nie zdajemy sobie sprawy, że równie poważnym (a w nie-
których  przypadkach  nawet  poważniejszym)  zagrożeniem,  co
sam wirus, mogą być skrajne reakcje społeczeństwa na niego.  
Na całym świecie wybuchła panika, zwłaszcza wśród osób star-
szych, które przecież znajdują się w grupie ryzyka. W Internecie
znaleźć można mnóstwo zdjęć i filmików pokazujących opusto-
szałe sklepy oraz ludzi robiących zapasy jedzenia oraz środków
czystości na następne parę miesięcy. Na półkach już od dawna
ciężko jest zobaczyć jakikolwiek żel antybakteryjny lub chus-
teczki higieniczne. Od niedawna w śmietnikach zaczęło znajdo-
wać się coraz więcej przeterminowanego jedzenia – a przecież
można byłoby tego uniknąć, zachowując zimną krew i robiąc
zapasy rozsądnie. W zakupowej gorączce maseczki chirurgiczne
również zaczęły być towarem luksusowym. Warto przy tym za-
znaczyć, że dla zdrowej osoby są one niemal bezużyteczne. Wi-
rus może przeżyć na naszych dłoniach, ubraniach, pieniądzach.
Co prawda, nie jest to długi okres czasu, ale z pewnością wy-
starczający, by przedostał się do naszego organizmu, chociażby
przez nieświadome przetarcie  oczu.  W szpitalach ten produkt
jest  jednak koniecznością,  więc jego braki  powodują  niemałe
utrudnienia, co na większą skalę może przynieść naprawdę opła-
kane skutki.W panice związanej z chorobą zaczęły również po-
jawiać  się  wszelkiego  rodzaju  fake  newsy,  teorie  spiskowe  
i niedopowiedzenia, które tylko podsycają strach przed wirusem
oraz wprowadzają w błąd sporą część społeczeństwa. Takie nie-
pozorne plotki mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje. Po-
wodują dezinformację, nieufność w stosunku do służby zdrowia
i innych organizacji oraz inne zjawiska, które stanowią poważne
utrudnienia w walce z pandemią.
Niestety,  jest  też  druga strona medalu – zupełne ignorowanie
niebezpieczeństwa i  zaleceń lekarzy oraz rządu. Najlepszym,  
a raczej najgorszym, przykładem takiego podejścia było zacho

wanie dużej  części  mieszkańców Włoch,
którzy  zbagatelizowali  wprowadzoną
kwarantannę,  traktując  ją  jako  idealny
czas wyjść na miasto i imprez w klubach.
Właśnie to sprawiło, że Włochy stały się
największym  ogniskiem  koronawirusa  
w Europie.  Jak  głoszą  najnowsze donie-
sienia, choroba ta nie oszczędza też mło-
dych ludzi, jak to się do niedawna wyda-
wało, co prawda mogą przejść ją dosyć ła-
godnie za  to, jej zaraźliwość jest niestety
wysoka. Nawet, jeśli my sami nie odczu-
jemy jej  skutków,  ludzie starsi  lub prze-
wlekle chorzy mogą umrzeć z jej powodu.
Poza tym,  zarażeni  muszą przebywać na
oddziale  zakaźnym,  a  miejsca  tam  są
ograniczone. To właśnie, dlatego tak waż-
ne  jest,  by zmniejszyć  ryzyko zakażenia
do absolutnego minimum.  Z pozoru nie-
groźny wirus może zebrać pokaźne żniwa
jedynie ze względu na ludzką nierozwagę.
Co więc my,  jako ludzkość,  powinniśmy
zrobić,  by  zatrzymać  koronawirusa?
Przede wszystkim, nie popadać w skrajno-
ści.  Najlepiej  zachować jest  spokój,  ale  
i  ostrożność.  Nie  potrzeba  wiele,  by
uchronić się przed zarażeniem. Wystarczy
regularne mycie lub odkażanie rąk przez
regulaminowe 30 sekund oraz stosowanie
się do przepisów dotyczących przebywa-
nia w miejscach publicznych. W przypad-
ku wystąpienia objawów charakterystycz-
nych dla COVID-19 należy bezzwłocznie
zadzwonić  na numer  ratunkowy,  zamiast
samemu wybierać się do najbliższej przy-
chodni. Te zachowania, choć mogą wyda-
wać się niepozorne, zdecydowanie pomo-
gą  nam zwalczyć  pandemię  i  wrócić  do
codziennego życia.

Oliwia Borucka

Koronawirus- czy powinniśmy się
obawiać?

W  styczniu  obiegła  świat  informacja  
o  wybuchu  epidemii  w  Chinach,
koronawirusa  COVID-19.   Teraz,  kiedy
wirus dotarł do Polski zagrożenie stało się

poważniejsze, możemy dostrzec, że wielu ludzi wpadło w panikę
tym.  Mimo wszystko powinniśmy zachować spokój i  wszelkie
środki  ostrożności,  ponieważ  tylko  spokój  i  racjonalizm może
pomóc  przetrwać  nam  obecną  sytuację.  Jak  wiadomo  typowe
objawy  to  kaszel,  ból  gardła  i  gorączka,  jedynie  w  ciężkich
przypadkach,  zazwyczaj,  kiedy  chory  ma  inne  problemy
zdrowotne  zdarzają  się  problemy  z  oddychaniem.  W  obecnej
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sytuacji powinniśmy stosować się do zaleceń WHO i śledzić ich
aktualizacje,  aby zmniejszyć ryzyko zakażenia tj.  często myć
ręce wodą i mydłem, zasłaniać twarz łokciem, gdy kichasz lub
kaszlesz, nie dotykać twarzy i jej okolic rękami, nie wychodzić
z  domu,  a  jeśli  jest  to  konieczne  to  zachować  minimalną
odległość 2 metrów od innych. Te zalecenia są o tyle ważne, że
choroba  przenosi  się  drogą   kropelkową,  czyli  przez  kaszel,
katar,  czy  nawet  podczas  mówienia  i  jest  wysoce  zakaźna.
Wszyscy razem musimy jakoś przetrwać ten czas, dlatego nie
bójmy  się  i  nie  siejmy  niepotrzebnej  paniki  tylko  dbajmy  
o higienę, zdrowie własne oraz naszych bliskich stosując się do
wytycznych.  Pamiętajmy,  że  każdemu  z  nas  jest  ciężko
wytrzymać  w  domu  zwłaszcza  przy  tak  pięknej  pogodzie,
dlatego  wykorzystajmy  dobrze  ten  czas  np.:  nadrabiając
materiał  do  szkoły,  czytając  interesujące  książki,  oglądając
filmy  i  seriale,  rozwijajmy  pasje  odkładane  na  później,  czy

chociażby spędźmy czas z najbliższymi, dla
których często  nie  mamy czasu  w natłoku
codziennych obowiązków.

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1463627,koron
awirus-w-belgii-liczba-zakazonych.html

Klaudia Tembłowska- Surowiecka

Jak spędzać czas podczas koronaferii?

 Pewnie  wszyscy  zauważyliście,  że  wychodzenie  
z domu w tych dziwnie zwariowanych czasach jest nie-
bezpieczne nie tylko dla nas, ale i dla naszego portfela.
Kary są wysokie a służby nieubłagane. Trzeba zostać,
choć nie oznacza to, że musimy się nudzić! Poniżej po-
daję kilka rozwiązań na wasz nadmiar czasu. Przecież
mamy mało pracy domowej .� �

 Praca nad swoim ciałem!
Tęsknisz za lekcjami wychowania fizycznego? 
Już nie musisz! Możesz przecież ćwiczyć sam 
w domu. W zasobach Internetu można znaleźć 
mnóstwo filmów, które pomogą Ci dobrać ćwi-
czenia do Twoich możliwości i sprawić, że na 
koniec kwarantanny nie będziesz ważył 10 kg 
więcej.

 Czytania nigdy za wiele!
Dla wielu z was czytanie książek jest nudne, 
ale nie zawsze musi tak być! Macie teraz 
ogrom czasu, aby zmienić swoje zdanie, co do 
literatury. Mimo tego, że nasza szkolna biblio-
teka nie funkcjonuje, książki można uzyskać 
w inny sposób, na przykład poprzez sieć Em-

pik, która udostępniła wiele e-booków zupełnie
za darmo. Miłego czytania.

 Czas na hobby!
Jeżeli twoje hobby nie wymaga tego, aby być 
na zewnątrz, to masz doskonałą okazję i mnó-
stwo czasu, aby się nim zająć. Nie umiem tutaj 
podać konkretnej rady dla was, gdyż ilu ludzi, 
tyle hobby, ale na pewno dacie radę.

 Zajmij się swoją rodziną!
Teraz, gdy przebywamy 24h/7 w domu, może-
my porobić coś wspólnie z naszymi najbliższy-
mi. Doskonałym pomysłem są gry planszowe, 
które najlepiej prowokują kłótnię. Ale można 
również obejrzeć razem jakiś film lub serial na 
Netflixie. Opcji jest wiele i wszystko zależy od 
waszej wyobraźni.

Rozwiązań jest naprawdę mnóstwo. Wybór pozosta-
wiam wam, drodzy czytelnicy. Trzymajcie się i nie wy-
chodźcie z domu.

Krzysztof Bolejko

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE….

**
Lata trzydzieste XX wieku przyniosły zdecydowaną "modową od-
wilż", odrodzenie mody dawnych czasów. Choć początek tej de-
kady nie zapowiadały się zbyt obiecująco, mając na uwadze kry-
zys  ekonomiczny.  Nastąpiło  pewne  uwstecznienie  na  "zegarze

modowym".  
Uzyskanie chłopięcej sylwetki, już nie fra-
powało  ówczesnych  modniś,  które  ponad
wszystko zaczęły przedkładać często skom-
plikowane  suknie,  z  mnóstwem detali  na
stanikach i rękawach, szyte również z uży-
ciem wstawek ciętych skośnie, nad proste,

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1463627,koronawirus-w-belgii-liczba-zakazonych.html
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1463627,koronawirus-w-belgii-liczba-zakazonych.html
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luźne suknie,  sięgające delikatnie za kolano.  Korzystali  na tym
oczywiście krawcy, którzy nie narzekali już wtedy na brak pracy,
gdyż w poprzedniej dekadzie nawet najmniej zdolna kobieta mo-
gła uszyć sobie modną odzież. Spódnice lat 30. XX wieku, te naj-
modniejsze, krojone były w kształt litery A i sięgały długości pół
łydki, choć z czasem ten model skracał się i doszedł do kolan. To-
warzyszyły im codzienne, proste bluzki wykonywane z delikat-
nych materiałów, wieńczone często przy szyi fantazyjnymi ozdo-
bami w postaci żabotów, falabanek, czy koronek. Choć i tak naj-
większym przebojem,  który udowodnił  swoją  wartość  na  prze-
strzeni lat były komplety, gdyż były także wielką miłością modniś
lat 20. Trzymano się zasadny jednolitości wzorów, czy użytych
materiałów, by uzyskać harmonię. Do tego były bardzo praktycz-
ne, gdyż można było je, w miarę możliwości, łączyć, zachowując
przy tym wcześniejsze wskazówki. Co się tyczy twarzy, to na niej
już bardzo często pojawiały się przeróżne kosmetyki, choć to wła-
śnie pomadka była szczególnie ważna. W czasach kryzysu pano-
wał "efekt czerwonej szminki", który w głównej mierze polegał
na tym, że kobiety chętniej niż kiedykolwiek wcześniej sięgały
bez wstydu po kolorowe kosmetyki i spora część wlanych pienię-
dzy przeznaczały na specyfiki  do makijażu właśnie.  Na głowie
królowały kapelusze, choć teraz zauważano jak istotne jest ich do-
kładne  dopasowanie  do  sytuacji,  pory dnia  czy nawet  humoru
właścicielki. Tworzono, więc bardzo ekstrawaganckie kapelusze,
do których w opozycji stały berety, bardzo modne zarówno wśród
wielkich gwiazd, jak i zwykłych dziewczyn i kobiet. Za kapelu-
szami musiały nadążyć fryzury, często pieczołowicie układane za
pomocą np. lokówek-szczypców. Królowały wtedy jasne włosy.
Nie noszono już wtedy krótkich fryzur, a ewentualne braki stara-

no  się  nadrobić  próbując układać  włosy,  
w  modne  o  wcześnie,  gładkie,  delikatnie
unoszące się loki. Były one synonimem do-
rosłości - proste włosy noszone były jedy-
nie przez nastolatki. 

Suknie  wieczorowe  fabrykowane  były  
z tkanin niezwykle lejących, takich jak sa-
tyna  czy jedwab.  Krój  pozwalał  tym kre-
acjom opływać naturalne kształty ciała, ak-
centując przy tym biodra. W zestawie znaj-
dowała się oczywiście para rękawiczek, tak
jak w stroju dziennym, jednak te sięgały za
łokcie.  Ubiór  dopełniała  modna,  futrzana
pelerynka,  chowająca  głębokie,  bardzo
modne wycięcie na plecach sukni.  Często
także przystrajano fronty sukni sztucznymi
kwiatami.  
Jak widać, ubiór na kanwie tych zaledwie
dziesięciu lat, zmienił się diametralnie. Na-
stąpiło odrodzenie wcześniejszych marzeń
o sylwetce, czy o romantycznych upięciach
i ubiorach. Kobiety stały się odważniejsze 
i samodzielniejsze niż kiedykolwiek wcze-
śniej. 

Weronika Czasak  

Z życia szkoły

 Sentymentalna podróż szlakiem bohaterów
„Kamieni na szaniec”.

Czas, który teraz przeżywamy zachęca nas do przemy-
śleń i wspomnień, także o tych, którzy w swoim życiu
zrobili wiele dla naszej wolności. Niedawno obchodzi-
liśmy kolejną rocznicę „Akcji pod Arsenałem”. Pamię-
tam taką wycieczkę ze swoja klasą, szlakiem ważnych
miejsc  dla  Alka,  Rudego i  Zośki.  Było  to  dla  mnie
duże przeżycie. Mam nadzieję, że czytając je przenie-
siecie się w te miejsca.

Pierwszym  punktem  naszej  wycieczki  było  miejsce
"Akcji pod Arsenałem", gdzie odbito Rudego. Wysie-
dliśmy z autokaru i od razu pożałowałam, że nie wzię-
łam czapki. Przeraźliwie mroźna pogoda dała się we
znaki. Przeszliśmy kawałek i zatrzymaliśmy się. Pani
przewodnik  opowiadała,  jak  wyglądała  cała  akcja.

Mówiła o tym,  jak osoby,  które miały sygnalizować
przejazd  karetki  wiozącej  Rudego  na  Pawiak,  stały
wzdłuż ulicy Bielańskiej, a jedna z nich, stała tyłem do
ulicy. Stała tak, ponieważ w odbiciu w szybie sklepo-
wej było doskonale widać, co się dzieje. Oczami wy-
obraźni widziałam karetkę więzienną, która przewozi-
ła Rudego. Rozglądałam się po okolicy i starałam zo-
baczyć całą akcje ze swojej perspektywy. Widziałam,
jak jeden z policjantów wyjmuje pistolet i strzela. Wi-
działam, jak Rudy zostaje zabieramy z karetki i prze-
noszony do wozu marki DKW. Widziałam, jak szybko
działo się to wszystko.  Czułam się przez chwilę jak
uczestnik akcji. Słyszałam ciche krzyki Zośki i Alka, 
i padające, głuche strzały.

Kiedy już odchodziliśmy, zatrzymaliśmy się kawałek
dalej,  przy  pomniku  postawionym  26  marca  2003
roku. Pomnik Akcji pod Arsenałem. Znak Polski Wal-
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czącej  dumnie  stał  przy  Kamiennej  pamiątce,  przy
której co roku harcerze zbierają się i oddają cześć. 

Kolejnym punktem naszego szlaku, było Liceum im.
Stefana Batorego, powstałe 1 września 1918 roku. Do
tego liceum chodzili Rudy, Alek i Zośka. Trzej przyja-
ciele i bohaterowie. Pani przewodnik mówiła nam, że
w czasach wojny były gimnazja i licea, z tą różnicą, że
licea były żeńskie i męskie. Dowiedziałam się też, że
trwały też tak zwane "tajne komplety", podczas któ-
rych młodzież uczyła się polskiej historii bez przekła-
mań, a czasem nawet studiowała. Spotkania były tajne
i kategorycznie zakazane, dlatego były też ryzykowne.
Nawet polscy nauczyciele brali w nich udział, przeka-
zując wiedzę. Co prawda wiedziałam już, że były ta-
kowe spotkania,  ale  kiedy mówiła  nam o tym pani,
czułam jakbym nabywała tą wiedzę od nowa. Czasami
się nawet zastanawiam, jakby to było, gdyby taka na-
uka funkcjonowała współcześnie. Na pewno było trud-
niej, kiedy grupa młodzieży przebywała i wspólnie od-
bywały się tajne lekcje. Powoli wszyscy wyszli z po-
jazdu  i  pokierowaliśmy  się  do  szkoły.  Przeszliśmy
przez niewielki plac z wielkim krzewem i dotarliśmy
do drzwi. Zeszliśmy po schodach do szatni, a po odda-
niu  kurtek,  pokierowaliśmy  się  na  parter.  Naszym
przewodnikiem był  uczeń liceum. Pierwszym ekspo-
natem w muzeum szkolnym, była tablica upamiętnia-
jąca uczniów i nauczycieli poległych w czasie wojny.
Po  chwili  ciszy,  przewodnik  opowiedział  co  nieco.
Obok było popiersie patrona szkoły - Stefana Batore-
go. Był królem Polski w latach 1575-1586. Tuż obok
popiersia, była makieta szkoły. Na tej makiecie szkoła
wydawała się jakby większa, bardziej przestronna. Po
drugiej stronie, naprzeciw tablicy, były sztandar szko-
ły i sztandar harcerzy, a także tablica z imionami i na-
zwiskami tych, którzy dostali odznaczenie wojskowe -
Krzyż Walecznych. Na sztandarze szkolnym była po-
dobizna patrona, rok założenia szkoły, a także biegną-
ca na skos flaga Polski. Był tam również jeden tajem-
niczy element; zielony pasek, biegnący tuż obok flagi.
Przewodnik wytłumaczył nam, że symbolizuje on Wę-
gry, ponieważ Stefan Batory był właśnie Węgrem. Po
przejściu korytarzem, dotarliśmy do okien, z których
było widać dziedziniec.  Na samym środku stało ka-
mienne popiersie patrona,  a w rogach stały dwa ka-
mienne cokoły,  na których namalowano znak Polski
Walczącej. Jeden z nich znaleziono po wojnie w gru-
zach i oddano do muzeum, ale ponieważ był za duży,
został stamtąd wyrzucony i stanął na dziedzińcu szkol-
nym. Drugi wziął się właściwie znikąd. Później,  po-
kierowaliśmy się na schody. Przystanęliśmy i spojrze-
liśmy przez okna. Przewodnik powiedział, że to wła-
śnie przez te okna Niemcy strzelali do okien bloku na-
przeciwko. Pokonaliśmy stopnie  i  zatrzymaliśmy się
przy kamiennej tablicy z pierwszą nazwą szkoły, która

była jeszcze w starych murach. Następnie weszliśmy
przez  wielkie,  drewniane  drzwi  do  szkolnej  auli.
Wszyscy rozsypali się na siedzeniach i tylko ja i Wiki
stałyśmy na  samym  środku.  Podobno  w  latach  90.,
przyjechał tam Michael Jackson. Wszyscy spodziewali
się wtedy, że wejdzie na scenę i zacznie grać, ale nic
takiego się nie stało. Michael wszedł na balkon z tyłu,
pomachał,  dostał  kwiaty od uczennicy jako od całej
szkoły i poszedł. Po krótkiej opowieści, udaliśmy się
naprzeciw sali. Na ścianie była tablica z informacjami
o  Kamilu  Baczyńskim,  jednym  z  najwybitniejszych
poetów. To był już ostatni przystanek w szkole. Po zej-
ściu do szatni, zabraliśmy kurtki i udaliśmy się do au-
tokaru.

Trzecim punktem, była dawna siedziba Gestapo, przy
alei Szucha. Obecnie, o ironio,  znajduje się tam Mini-
sterstwo Edukacji  Narodowej.  Weszliśmy do mauzo-
leum i usiedliśmy na schodach, czekając, aż inna gru-
pa skończy zwiedzanie. Przed nami była wyświetlana
projekcja  ze  zdjęciami  ofiar  Gestapo,  a  z  głośnika
obok, słychać było jak wyglądało wszystko, co się tu
działo. W tamtych czasach, kiedy ktoś usłyszał "aleja
Szucha", po prostu się bał. Każdy wtedy wiedział,  że
to siedziba Gestapo. Ludzie - nawet przypadkowi - tra-
fiali tam na przesłuchania, które z dzisiejszym określe-
niem  przesłuchanie,  mają  wspólne  tylko  zadawanie
pytań. Aleja Szucha była zamieszkana przez Niemców.
Czarne domy. Opancerzone wozy. I ten przeklęty bu-
dynek,  w  którym  wielu  doznawało  uszczerbku  na
zdrowiu i psychice. Hitlerowcy wykorzystywali różne
metody, aby wydobyć to, co chcieli usłyszeć od więź-
nia. Wielu jednak pozostało nieugiętych i nie dało się
złamać.  Metody fizyczne były krwawe.  Więzień był
katowany pięściami, rękojeścią rewolweru, żelaznymi
prętami, a kiedy to nie wystarczało, jego ciało przypa-
lano gorącym żelazem, traktowano prądem elektrycz-
nym, wlewano litry wody do nosa, wieszano za ręce, 
a nawet głową w dół. Jednak to nie wystarczało Gesta-
powcom. Aby więzień doznał uszczerbku na zdrowiu
psychicznym,  przyprowadzano  i  katowano  jego  bli-
skich na jego oczach. Czasem także mordowano. Kie-
dy inna grupa wyszła, zaczęliśmy kierować się do cel.
Na ekranie wcześniejszej projekcji, były wyświetlane
imiona i nazwiska katowanych. Poczułam się bardzo
dziwnie,  kiedy zobaczyłam tam również  własne  na-
zwisko. "Hipolit  Janicki". Te dwa słowa odbijały się
echem w mojej głowie. Po wejściu w wąski korytarz,
na ścianach którego wisiały telewizory z wyświetlany-
mi częściami egzekucji, pani powiedziała, że co jakiś
czas będzie można usłyszeć krzyki przesłuchiwanych
więźniów zagłuszane przez radio. Powoli kroczyliśmy
korytarzykiem,  a  ja  zatrzymywałam się  raz  po  raz,
przy ekranikach. Czytałam o wydarzeniach, które mia-
ły  tu  miejsce  i  niektóre  były  naprawdę  straszne.
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Gdzieś w połowie ścieżki, zatrzymałam się i spojrza-
łam w prawo. Były tam cele, w których więźniowie
czekali  na  przesłuchania.  Stały  tam  małe  ławeczki
ustawione tyłem do wejścia,  przez które całość nazy-
wano "tramwajem". Kawałek dalej, było pomieszcze-
nie, w którym siedział pilnujący. Nagle po lewej stro-
nie, z głośnika, usłyszałam niemiecką piosenkę. Więk-
szość puściła to mimo uszu, a ja przystanęłam i posłu-
chałam. Po dłuższej chwili, usłyszałam łkanie. Chwile
później, przeraźliwy krzyk jakiegoś mężczyzny.  Spoj-
rzałam jeszcze raz na prawą ścianę i przeczytałam na-
pisy na tabliczkach. Na ścianach  "tramwajów" ludzie
którzy tam byli, ryli w ścianie różne napisy. "Boże, jak
biją!  ".  "  Jaka szkoda tak umierać".  "Śmierć  Niem-
com! ". " Jezu, dopomóż. " To i tak tylko część z nich.
Następnie przeszliśmy do kolejnego korytarzyka, obok
którego były cele. Więźniowie byli  przetrzymywani  
w celach około 2 na 3, może 4 metry. Stare, ponisz-
czone łóżka po prawej stronie. Co chwila było również
puszczane jak jedna z kobiet opowiada o przesłucha-
niu. Kolejne cele były różne. Niektóre wyglądały jak
pokoje w psychiatryku. Takie białe i puste. W jednej  
z nich, na podłodze, leżały kajdany. Ciężkie, żelazne
kajdany,  założone  niewinnemu  człowiekowi,  który
miał zginąć, bo był Polakiem. Oczami wyobraźni wi-
działam, jak katują tych biednych ludzi, jak krzyczą,
jak po prostu ich poniżają.  Słyszałam krzyki  dzieci,
kobiet. Każde z nich było niewinne, a mimo to, miało
umrzeć. Ludzie często po prostu umierali w celi. Sa-
motni.  Głodni.  Poniżeni.  Pobici.  Ich  stan  zazwyczaj
zaliczał się do krytycznego,  a mimo tego, byli prze-
słuchiwani nawet 50 razy dziennie, by dostać kilka no-
wych  siniaków  i  by  powiedzieć  po  raz  kolejny  to
samo.  Kiedy  już  wychodziliśmy,  mimowolnie  się
uśmiechnęłam, że te czasy minęły.

Następnym  punktem  wycieczki,  było  więzienie  Pa-
wiak.  Duży  plac  przed  wejściem,  przy  którym  był
fragment  drutu  kolczastego  ze  starego  muru.  Obok
drutu stał pomnik Drzewa Pawiackiego. Historię tego
drzewa poznaliśmy w środku, o czym opowiem zaraz.
Po zejściu, weszliśmy do sali, w której były przedmio-
ty więźniów, fragmenty gazet i rysunki, przedstawiają-
ce Pawiak. W sali były przedmioty codziennego użyt-
ku, takie jak grzebień, miska, czy pędzelek do golenia.
Były też dokumenty, z listami więźniów, a nawet gryp-
sy i  skrytki  na  nie.  Były nawet  fragmenty grypsów.
Druga sala, do której weszliśmy, była niewielką salą  
z makietą całego kompleksu więziennego. Puszczono 
z głośników co to jest Pawiak, co się tam odbywało  
i inne, ciekawe fakty. Wychodząc z pomieszczenia, za-
uważyłam, że znajdujemy się mniej więcej w połowie
korytarza, który wyglądał, jakby nie miał końca. Ko-
lejną salą, w której byliśmy, była sala z historią wcze-
śniej wspomnianego przeze mnie drzewa. Historia jest

ciekawa, a zaczyna się tak. Drzewo przetrwało wysa-
dzenie Pawiaka,  podczas  którego ostał  się tylko ko-
ściół. Był świadkiem ludzkiego cierpienia, świadkiem
historii. Pierwsze tabliczki z nazwiskami ofiar rodziny
przybijały bezpośrednio do pnia drzewa już na począt-
ku 1945 r. W 1984 r. na skutek porażenia przez grafio-
zę, chorobę wiązów, drzewo obumarło. Dzięki zabie-
gom  konserwatorskim  drzewo  przetrwało  kolejne  
11 lat. Na początku 2004 r. na podstawie trzech spe-
cjalistycznych opinii  konserwatorskich,  które dowio-
dły, że dalsza skuteczna konserwacja istniejącej struk-
tury nie jest już możliwa, zadecydowano o zastąpieniu
oryginału  kopią  z  brązu.  Na  ostatnim  zdjęciu  było
drzewo współcześnie.  W trzeciej  sali,  usiedliśmy na
ławkach, przy starych fragmentach ogrodzenia. Nasta-
ła zupełna cisza, a z głośników, leciały odczytywane
grypsy więźniów Pawiaka. Pojedyncza łza spłynęła mi
po  policzku,  kiedy słyszałam jak  straszne  warunki  
i  przeżycia  były zawarte  w  grypsach.  Wyobrażałam
sobie wszystko, co mówili. Nie było kolorowo. Ostat-
nie odczytanie się skończyło, wstaliśmy i pokierowali-
śmy się do ostatniej sali o nazwie "Dzień Pawiacki".
W sali był spisany przez więźniów dzień na Pawiaku.
Na  ścianach  wisiały  rysunki  przez  nich  zrobione.  
W gablotach leżały przedmioty codziennego użytku.
Pani  przewodnik opowiadała nam o nich.  W niektó-
rych gablotach były napisane rzez więźniów wiersze  
o  dniu  pawiackim.  Rano,  gestapowiec  przychodził  
i  budził  wszystkich.  Później,  była  higiena.  Na  cały
dzień były tylko trzy pory na to. Były także trzy posił-
ki dziennie, z czego posiłek na Pawiaku składał się  
z  "zupy",  w której  skład  wchodziła  brukiew,  zgniłe
ziemniaki  i  inne  tego  typu  przyjemności.  Chleb  był
wydawany w dekagramach, w związku z tym nie było
go  za  dużo.  Dzień  na  Pawiaku  wyglądał  strasznie.
Każdego dnia ci biedni ludzie modlili się o lepsze ju-
tro. Po każdym posiłku byli bardziej głodni. Każdego
ranka budził ich krzyk i gwar. Wielu dokonywało sa-
mobójstw, po prostu nie chciało im się żyć. Każda hi-
storia była jakby coraz smutniejsza. Wychodząc, spoj-
rzałam na wiersze. Utrzymane w smutnym i ponurym
nastroju,  opowiadały  o  dniu  więźnia.  Wychodząc,
wróciłam się na chwilę po broszurę dla mamy i ocza-
mi wyobraźni widziałam więźniów prowadzonych na
plac. Słyszałam ich krzyki i błagania o to, by ich nie
zastrzelać. Niemiejący litości i sumienia Niemcy strze-
lali do bezbronnych Polaków. W tym ponurym miej-
scu, a właściwie w jego murach, na zawsze zostały za-
klęte  losy ludzi,  którzy do  niego trafili.  W murach,
które przesiąknięte są smutkiem.
Ostatnim już -  i  chwała  za  to Bogu -  punktem wy-
cieczki były Powązki Wojskowe. Od razu po wkrocze-
niu na teren cmentarza, podążyliśmy do kwatery Sza-
rych  Szeregów,  gdzie  znajdują  się  mogiły,  także  te
symboliczne, harcerzy tej organizacji. Raz po raz za-
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trzymywaliśmy się przy jednej z mogił. Dwie ostatnie
należały  do  Zośki  i  pochowanych  razem  Rudego  
i  Alka.  Pani  przewodnik  opowiadała  nam  trochę  
o kwaterze. Na wielkiej tablicy były wypisane nazwi-
ska harcerzy, będących w poszczególnych np. batalio-
nach.  Przeszliśmy między mogiłami  z  brzozowymi
krzyżami i wróciliśmy do autokaru. 

Kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy o punktach i tema-
cie wycieczki, nie wydawała się ciekawa. Teraz jed-
nak, patrzę na to wszystko inaczej. Mimo iż ta droga
była wręcz usłana ludzkim cierpieniem, była bardzo
ciekawa i interesująca na swój sposób. Nauczyłam się

też dużo o II wojnie. Bardzo dobrze mi się słuchało 
o wszystkich tych wydarzeniach. Podsumowując: wy-
cieczka bardzo mi się podobała i była ciekawa.

Karolina Janicka

Recenzja książki 

“Genialna Przyjaciółka” Elena Ferrante 

  Książka Eleny Ferrante opowiada o dzieciństwie i dorasta-
niu dwóch przyjaciółek: Eleny i Lili. Gdy druga z nich nie-
spodziewanie znika bez śladu, przed tym niszcząc wszyst-
kie oznaki swojego istnienia, jej przyjaciółka wcale nie jest
zdziwiona.  Elena  od  zawsze  słyszała  od  niej,  że  kiedyś
zniknie bez śladu,  to  było zaplanowane już dawno temu.
Jednak po jej zaginięciu, kobieta przypomina sobie wszyst-
kie wspomnienia z dzieciństwa i postanawia je spisać, aby
jakiś ślad pozostał po Lili. 
  Książka przenosi nas w lata 50 na przedmieścia Neapolu,
w otoczenie gdzie bohaterki dorastały. Autorka nie dostar-
cza czytelnikowi niesamowitych wrażeń i nieprzerwanej ak-
cji, natomiast zwykły codzienny obraz Neapolu. W ten spo-
sób porusza wątek, w którym przedstawia problemy powo-
jennego świata, gdzie każdy walczy o to by wyrwać się ze

swojej  grupy  społecznej,  trudności  
w  kontaktach  międzyludzkich  oraz
wszechobecna bieda i ciemnota. Głów-
nym wątkiem oczywiście jest przyjaźń
bohaterek,  Elena  Ferrante  pokazuje
nam  obraz  bardzo  specyficznej,  lecz
trwałej  i  szczerej  przyjaźni.  Między
przyjaciółkami od najmłodszych lat pa-
nowała rywalizacja, można też dostrzec
odcienie zazdrości i zawiści wobec sie-
bie  nawzajem.  Mimo  głupich  kłótni
między dziewczynkami,  np.  o  zwykłą
szmacianą lalkę, zawsze wracają do po-
rozumienia  i  odważnie  razem  mierzą
się z ówczesnym światem i ludźmi. 
  Narracja  w książce  jest  nietypowa  
i ciężko się do niej przyzwyczaić. Ele-
na  Ferrante  w  nieoczywisty  sposób
operuje  anegdotami,  często  przerywa-
jąc w ten sposób dany wątek i powraca
do niego dopiero po kilku rozdziałach,
przez co łatwo można się pogubić w fa-
bule.  Porusza  również  mało  poważne
wątki przypominające historię jak z te-
lenoweli,  jednak moim zdaniem służy
to pokazaniu obrazu dziecięcej, niewin-
nej przyjaźni jak i braku porozumienia
między ludźmi w tych czasach. Ogrom-
na ilość świetnie skonstruowanych po-
staci,  pozwala  oddać  realia  i  klimat
tamtych lat. 
  “Genialna  Przyjaciółka”  budzi  tak
wiele sprzecznych emocji, że czytelnik
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Uśmiechnij się, proszę! 

mocno wczuwa się w historię. Osobiście zdarzały
mi się momenty, kiedy chciałam odłożyć książkę
ze złości na danego bohatera, a innym razem nie
mogłam jej zamknąć, bo chęć dowiedzenia się jak
przyjaciółki  rozwiążą  kolejny  konflikt  między
sobą była silniejsza niż chęć snu. Myślę, że lektu-
ra nie każdemu przypadła by do gustu, głównie ze

względu na ten specyficzny typ narracji i prze-
rywanie wątków, jednak historia jest naprawdę
ciekawa, zwłaszcza w towarzystwie neapolitań-
skiego klimatu. 

Karolina Kurasiewicz 

 Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie! 

 Dyrektor dużej fabryki wzywa do swego gabinetu sekretarkę.
- Pani Jolu! Czy, tak jak prosiłem, dała pani do gazety ogłoszenie, że poszukujemy nocnego 
stróża?
- Oczywiście, panie dyrektorze. Zrobiłam, jak pan prosił!
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy. Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn. 

 Rozmawiają dwie plotkarki:
- O Krysi nie można powiedzieć złego słowa...
- To porozmawiajmy o kimś innym! 

 - Mamo, czy łatwo jest dotrzymać tajemnicy??
- Nie wiem córeczko, nigdy nie próbowałam!
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Znajdziecie nas również w zakładce
 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

SKŁADNIKI:

-500 g mąki pszennej

-½ szklanki cukru

-skórka starta z jednej pomarańczy

-2 łyżeczki posiekanego rozmarynu

-50 g drożdży

-1 szklanka mleka roślinnego ( np. ryżowe, waniliowe)

-1/3 szklanki oleju rzepakowego

-2 łyżki żurawiny suszonej

-1 dojrzały i zmiksowany na mus banan

-½ łyżeczka kurkumy

WEGAŃSKA BABA DROŻDŻOWA Z ROZMARYNEM 
I  POMARAŃCZĄ

PRZYGOTOWANIE:

 Mleko ryżowe wymieszać z ½ łyżeczki kurkumy, doprowadzić do wrzenia i odstawić na bok.
 Drożdże pokruszyć, zasypać cukrem i odstawić na bok na 10 minut.
 Następnie dodać ciepłe mleko ryżowe i łyżkę mąki. Wymieszać i odstawić na 15 minut przykryte 

kuchennym ręczniczkiem.
 Następnie dodać skórkę pomarańczy, rozmaryn, olej i jednego banana, wymieszać i przesiać 

mąkę.
 Wsypać żurawinę. Wyrobić gładkie, lśniące ciasto. Odstawić przykryte ręczniczkiem na około 40 

minut.
 Ciasto powinno podwoić swoją objętość. Przełożyć do formy wysmarowanej olejem,. Pozostawić 

na 15 minut, aby ciasto delikatnie urosło.
 Następnie piec przez około 45-50 minut w piekarniku rozgrzanym do 190 st. C.

Źródło: https://hello-morning.org/2015/03/16/weganska-baba-drozdzowa-z-rozmarynem-i-pomarancza-wielkanocna/
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