Nazwa firmy

Witajcie, drodzy Czytelnicy po długo oczekiwanej
wakacyjnej przerwie! Na wstępie wyrażę radość z
faktu uzyskania tytułu redaktora naczelnego
„Kuriera z Paryskiej’’, ale przejdźmy już do rzeczy.
W naszej szkole od września bardzo dużo się dzieje.
Po wakacjach zastaliśmy mnóstwo zmian, w szczególności zachwyciły nas zupełnie jak nowe, wyremontowane sale. Trwają prace nad szkolnym radiowęzłem i w planach przygotowujemy już pierwszą
audycję. Mieliśmy też okazję poznać koleżanki i
kolegów którzy dołączyli do nas jako uczniowie z
klasy I G. Przywitaliśmy również nowych nauczycieli. Wrażenia były jak najbardziej pozytywne. Z drugiej strony żałujemy, że nie ma z nami ubiegłorocznej klasy I i III G. Będzie nam brakowało wygłupów
Fryderyka Neve, regularnej modlitwy z Maćkiem
Łukasikiem, jak też grania w piłkę na szkolnym korytarzu z Michałem Rączką. Trzeba jednak patrzeć
optymistycznie na nadchodzący rok szkolny, a na
razie wszystko wskazuje, że będzie on bardzo udany.
Jako nowemu redaktorowi naczelnemu bardzo zależy mi na tym, abyście włączyli się w redagowanie ,,Kuriera’’ i jestem otwarty na wasze pomysły i
działania. Razem możemy stworzyć naprawdę fajną
gazetę, która będzie autentycznym głosem naszej
szkoły.

pozycji) a także ,,Ślady jesieni na Saskiej Kępie’’.
Przygotowaliśmy dla was również quiz o Warszawie.
Przekonacie się, czy znacie swoje miasto. Klasa III G
przedstawi swoje stanowisko w chyba najważniejszej
teraz sprawie, która dzieli Polaków niezależnie od
wieku, mianowicie kwestii przyjęcia przez nasz kraj
uchodźców. W numerze znajdziecie argumenty za i
przeciw. Będzie ciekawie!
Jako nowemu redaktorowi naczelnemu bardzo
zależy mi na tym, abyście włączyli się w redagowanie ,,Kuriera’’ i jestem otwarty na wasze pomysły i
działania. Razem możemy stworzyć naprawdę fajną
gazetę, która będzie autentycznym głosem naszej
szkoły.
Do usłyszenia
Stanisław Łupiński
redaktor naczelny

Echa opisanych wyżej zmian, szczegóły na temat
nowego radiowęzła szkolnego oraz dwujęzyczności
(absolutnych nowinek w naszej szkole) znajdziecie w
tym numerze. Oprócz tego będą informacje o tym,
co warto przeczytać bądź obejrzeć w kinie,
(zaznaczam, że mamy naprawdę dużo ciekawych

Szkolne radio – kiedy usłyszymy pierwszy sygnał?
Na to pytanie dzisiaj nie możemy udzielić precyzyjnej
odpowiedzi, potwierdzamy natomiast, ze trwają wciąż
prace zmierzające do uruchomienia szkolnego radiowęzła. Mamy nadzieję, że niebawem usłyszymy sygnał –
„Tu szkolne radio Paryska 25”.
Prowadzenie radiowęzła, to prawdziwe wyzwanie. Podejmujemy je z dużą przyjemnością. Na antenie radiowej zamierzamy poruszać różne sprawy, będziemy się
przyglądać problemom z naszego podwórka gimnazjalnego i nie tylko a następnie relacjonować je.
W planach mamy zarówno rozrywkę, informację, jak i edukacje. Nie zabraknie słów o pogodzie, modzie, zdrowiu a nawet filozofii.
Chcemy, żeby było to radio dla Was i o Was.
Niedługo zaproponujemy Wam ankietę, w której będziecie mogli odpowiedzieć na pytania – jakie są Wasze

oczekiwania w tej kwestii. Zachęcamy do kontaktu z
nami poprzez „Skrzynkę 25”. Niebawem zostanie wystawiona, oczywiście także drogą poczty elektronicznej.
Każda opinia, informacja o istotnym zdarzeniu, opis
problemu będą dla nas ważne i pomocne w
„rozkręceniu” pracy redakcji.
Do współpracy zapraszamy
uczniów, nauczycieli i rodziców.
Dziękujemy pani Dyrektor Jolancie
Malesie za urzeczywistnianie naszych oczekiwań. Powstanie szkolnego radia będzie jak mniemamy satysfakcją dla nas wszystkich.
Redakcja RADIA Paryska 25

Za i przeciw uchodźcom
Przemoc zawsze zmusza ludzi do ucieczki z krajów
objętych wojną do miejsc, w których poczują się
bardziej bezpieczni. Obecnie Europa i cały Świat
maja niemały problem
Czy przyjąć uchodźców z Syrii, w której od czterech lat trwa wojna do własnych krajów?
W naszym kraju aktualnie tylko niewielki procent
Polaków jest za ich przyjęciem. Ludzie po prostu
obawiają się obcych w swojej ojczyźnie, boją się
szariatu, boja się zamachów, wzrostu przestępczości, konfliktów pomiędzy muzułmanami a katolikami.
Czy Europa wobec napływu uchodźców może czuć
Imigracja do Europy ma niewątpliwie związek z
się bezpieczna? Na to pytanie nie ma jednoznacznej
europejskimi wartościami, tolerancją dla odmienodpowiedzi. Myślę, że problem dotyczy każdego
ności, prawami człowieka do wolności, możliwością
mieszkańca Europy i moim zdaniem nie ma dobrego
wyboru kraju zasiedlenia. Istotną rolę odgrywa
rozwiązania tego problemu. Dlaczego?
relatywnie wysoki poziom życia w krajach euroNie możemy być pewni, że obcokrajowcy zasymilują
pejskich.
się. Z doświadczeń takich krajów jak Francja, w
Wielu Europejczyków uważa, że nasz kontynent
której żyją miliony muzułmanów wiemy, ze nie intezasilony przez uchodźców może znakomicie istnieć
grują się w wystarczającym stopniu. Wielu żyje na
i rozwijać się ekonomicznie. Jednak wielu i chyba
obrzeżach miast, w dzielnicach właściwie wydzielocoraz więcej osób uważa, że Europa nie jest w stanych, gdzie usiłują narzucać swoje zasady,
nie zapewnić godnego życia
obyczaje, swoje normy religijne, wprowatak dużej masie bezrobotdzać wręcz sądy szariackie, budują nowe
nych przybyszów.
Czy Europa wobec
meczety itp.
Ja jednak na pytanie za, czy
napływu uchodźców
W zdecydowanej większości uchodźcy, to
przeciw, zdecydowanie opowyznawcy Allacha, co jednak nie oznacza,
wiadam się „za”. Dlaczego?
może czuć się
że nie mogą być wśród nich bojownicy PańOtóż konflikty w Syrii i Irabezpieczna?
stwa Islamskiego.
ku nie zostaną szybko zażeWłaściwie nie mam pojęcia jak można ten
gnane tym bardziej więc nie
problem rozwiązać. Pomagać, czy nie pomożemy być obojętni na losy uchodźców.
magać ? Każda fala życzliwości może zamienić się w
niechęć czy wręcz wrogość.
Janek Szklarzewicz

Maciej Antoszczyk

Saska Kępa pod lupą
Historia Saskiej Kępy sięga czasów bardzo
odległych, wręcz prehistorycznych. Ta dzielnica
zawsze wyróżniała się spośród innych i była jedną z
bardziej pożądanych w całej Warszawie. Zawsze
miała w sobie ,,to coś”. Z chęcią osiedlali się tu artyści, twórcy i znane osobistości. Stanowiła również
obiekt westchnień turystów z całego świata. Ostatnio w sąsiedztwie dzielnicy powstaje wiele osiedli
mieszkaniowych, deweloperzy wciąż podkreślają, że
sprzedają mieszkanie znajdujące się blisko dzielnicy
drzew i ogrodów. Wiedzą, że w ten sposób od razu
wzrośnie atrakcyjność oferty.
Historia Kępy również jest wyjątkowa,
zwłaszcza, że miała zupełnie inny przebieg niż historia pozostałej Warszawy, a wiele faktów wciąż
budzi spór i nie pozostało do końca wyjaśnionych.
Najwięcej sporów budzą pradzieje Saskiej Kępy.
Jeden z nich dotyczy kwestii terytorialnej, czyli tego
gdzie pierwotnie znajdowały się grunty starej dzielnicy, na wiślanym prawym czy lewym brzegu.
Saska Kępa miała też wiele nazw, najpierw
nazywano ją ,,Kępą Wiślaną”, później ,,Kępą Kawczą” zapewne ze względu na głównych jej mieszkańców, czyli kawki. Kolejną nazwą była ,,Kępa
Solecka”, a wzięła się ona stąd, że dawniej pod
względem prawnym i parafialnym dzielnica
należała do wsi Solec.
W XIV wieku Kępa znalazła się we władaniu
dwóch mieszczan - Piotra Bruno z Warszawy i
Mikołaja Panczatki z Rawy. W maju 1382 r.
sprzedali oni wieś Solec księciu Januszowi. Kępa,
gdyż według dokumentów należała do Solca, też
znalazła się w obrębie Warszawy. Mimo to ze
względu na częste wylewy Wisły nie była ona dobrym miejscem do osiedlania się i nie miała stałych
mieszkańców. Zyskała ich dopiero pod koniec XVI
wieku. Wiecie jednak co jest najdziwniejsze? Ci mieszkańcy nie byli nawet Polakami. Na Kępie osiedlali się uciekający z powodu prześladowań religijnych z Europy zachodniej Holendrzy, Flamandowie i Fryzowie. Tak więc dzielnica stała się osadą
holenderską z przeróżnymi sadami i ogrodami
warzywnymi, w dodatku zamkniętą dookoła gęstym
lasem. Ciężko jest mi to sobie wyobrazić, na pewno
daje to wrażenie z lekka klaustrofobiczne. Holendrzy chcieli na stałe zamieszkać Kępe, jednak
umowę podpisano dopiero 13 listopada 1628 roku.
Na jej mocy wydzierżawiono Holendrom Saską
Kępę na 40 lat. W tych czasach nazywano ją Kępą
Holenderską, Oleandrami, a nawet Holandią. Obszar ten zaczął się też zmieniać. Z czasem przybywało pól, łąk i ogrodów, a także drewnianych
budynków i stylowych dworków.

Było natomiast co raz mniej terenów
leśnych.
Niderlandczycy dość szybko wyprowadzili
się z terenów Saskiej Kępy. Nie przetrwali na jej
terenach nawet do końca terminu dzierżawy. Historycy spekulują, że wpływały na to liczne ograniczenia religijne narzucone przybyszom przez
umowę, ciągłe wylewy Wisły i walki prowadzone w
ramach wojny ze Szwedami, które miały bolesne
konsekwencje dla Kępy.
Jednak prawdziwie bolesnym wydarzeniem
dla Saskiej Kępy była Wojna Północna. Bardzo
często stawiano wojenne mosty między nią a Solcem. Na przemian stacjonowały tam wojska moskiewskie, saskie i skandynawskie. Najpierw
stacjonowały saskie pułki Augusta II. W 1702 r.
August wycofał się ze stolicy. Wtedy Kępę zajęły
wojska Karola XII. We wrześniu na Kępę
powrócili Sasi - Kępa ucierpiała po raz enty stając
się ogromnym obozowiskiem dla kilku ich tysięcy.
Wtedy właśnie zaczęto ją nazywać Saską Kępą.
Zresztą nic dziwnego, Sasi bytowali na tym terenie
dosyć długo.
W roku 1735 August III wydzierżawił tereny Saskiej Kępy. Sasi byli jej właścicielami aż do
upadku I Rzeczypospolitej, z czego i Warszawa

miała niemałe korzyści, bo król płacił za swoją posiadłość pokaźny czynsz. To właśnie on sprawił, że
miejsce to nabrało zupełnie innego charakteru. Dla
Augusta III Saska Kępa stała się miejscem do urządzania modnych wówczas, rokokowych "fetes
champetres" czyli pikników na łonie przyrody.
Kępa stała się wtedy miejscem towarzyskich zabaw
i uczt.
Mimo tego przez cały XVIII wiek dzielnica
była skazana na dwa ogromnie mocne w skutkach
czynniki, mianowicie powodzie i wojny. Wylewy w
1774 i 1782 roku przyniosły dużo nowych szkód.

XVIII wiek zakończył się natomiast tragicznym akcentem wojennym - Insurekcją Kościuszkowską.
W 1806 roku Saska Kępa została oddana w
dzierżawę rodzinie Habelmanów, którzy sprzedali
ją w 1811 r. Nowymi właścicielami stali się Jan
Jobs, Janold Danter i Krystian Winter. Wówczas
na Kępie zaczęły powstawać zabudowania, z reguły
były to domy parterowe, wytyczono pierwsze stałe
szlaki komunikacyjne, a z Pragą łączył ją
tymczasowy drewniany most.
Mówi się, że przez prawie 100 lat, cały XIX
wiek Saska Kępa była wyspą szczęśliwości, weekendowym Edenem. Ten rozrywkowy, przyjemny
nastrój został przerwany na skutek działań wojennych w latach 30-tych.
Następny wiek zapewnił Saskiej Kępie
wiele zmian. Pierwsze próby wytyczenia ulic zostały podjęte w 1903 roku. Nieco później, w 1912
roku wybudowano most Poniatowskiego, który
zbliżył Kępę do centrum. To właśnie on przyczynił
się do znaczącego rozwoju dzielnicy. Skutki obserwujemy codziennie, dojeżdżając do pracy lub
szkoły. Rozpoczęto też budowę luksusowych willi,
zamieszkałych później przez elitę rozmaitych artystów, prawników, architektów oraz inteligencję
warszawską.
Od 1930 r. teren Saskiej Kępy zaczął się
naprawdę znacząco urbanizować. Nadal z chęcią
osiedlali się tu artyści, twórcy i znane osobistości.
Dzielnica stanowiła również obiekt westchnień
turystów z całego świata.
Dzisiaj również spacerując ulicami starej
dzielnicy, możemy natknąć się na wielu obcokra-

naszej, pięknej dzielnicy. Nie bójcie się, pytania
będą na podstawie tekstu, z pewnością będziecie w
stanie na nie odpowiedzieć.
XIV?
QUIZ
1. Kiedy Saska Kępa została przyłączona do dzielnicy Praga-Południe?
a) W 1946 r.
b) W 1885 r.
c) W 1963 r.
d) W 1789 r.
2. Dlaczego Niderlandczycy dość szybko
wyprowadzili się z terenów Saskiej Kępy?
a) Król nałożył na nich większe podatki
b) Ze względu na ograniczenia religijne
narzu cone przybyszom przez umowę
c) Nie odpowiadała im lokalizacja
d) Znaleźli sobie lepsze miejsce
3. W którym roku Saska Kępa została oddana w
dzierżawę rodzinie Habelmanów?
a) W 1840
b) W 1806
c) W 1599
d) W 1911
4. Jaka była pierwsza nazwa Saskiej Kępy?
a) Kępa Kawcza
b) Kępa Zielona
c) Kępa Czerwona
d) Kępa Wiślana
5. Do jakiej wsi należała Saska Kępa w wieku XIV?
a) Do wsi Solec
b) Do wsi Jastrzębowo
c) Do wsi Głychowo
d) Do wsi Czady
SASKA KĘPA
Saska Kępa piękna dzielnica
swoją urodą wszystkich zachwyca
zatopione w zieleni ulice
na balkonach pełne kwiatów donice
liczne kawiarenki zapraszają do środka

jowców. Współcześnie kępa przyciąga również
ludzi młodych, chcących się zabawić, między innymi ze względu na coroczne Święto Saskiej Kępy
organizowane od 2006 roku. Na ulicach wtedy
tłumy, niemalże jak w centrum stolicy. Na co dzień
spokojna dzielnica zaczyna nagle tętnić życiem.
Saska Kępa stanowi również doskonały punkt komunikacyjny, ponieważ leży bardzo blisko centrum naszego miasta.
Tak jak obiecaliśmy, mamy dla was quiz o

można tutaj ciekawych ludzi spotkać
tworzyła tu Agnieszka Osiecka
teksty jej piosenek znam na pamięć od dziecka
Wisła na pewno zazdrości,
że w jej starym dorzeczu żyło i żyje tyle
znakomitości.
Piotr Kowalski

Bieg wolności
Będziecie mogli lepiej poznać Saską Kępę, biorąc
udział w biegu wolności, który planujemy zorganizować 10 listopada. Zapraszamy do udziału klasę VI i I
gimnazjum. Na jego trasie spotkacie różne ciekawe
postaci. Możemy uchylić wam rąbka tajemnicy. Jedną z nich będzie słynny negocjator i dyplomata,
Ignacy Jan Paderewski. Urodził się w 1860 roku
Jest to postać naprawdę warta uwagi. Paderewski
prowadził szeroką działalność dyplomatyczną na
rzecz Polaków po wybuchu I wojny światowej.
Pomagał ofiarom wojny i był jednym ze współzałożycieli komitetów pomocy Polakom w Paryżu i Londynie. Trzeba o nim pamiętać, ponieważ zawdzięczamy mu niepodległość. Oprócz tego był znakomitym
kompozytorem. W 1888 roku miał miejsce jego
pierwszy duży koncert w Paryżu.
Bieg będzie organizowany przez klasę III gimnazjum. Zachęcamy was do udziału, bo naprawdę
warto!

Owce wchodzą do książek
Nie tylko ludzie, ale i owce wchodzą do książek. W
tym numerze naszego Kuriera polecamy Wam urocza lekturę, filozoficzną powieść kryminalną Leonie
Swann pod tytułem „Sprawiedliwość owiec”. Poznacie świat widziany oczami zwierzęcych bohaterek,
które mówią , myślą, czują i marzą o podróży do

Europy. Jedna z nich Panna Maple to najciekawsza
istota w stadzie, może jest nawet najmądrzejszą
owcą na całym świecie. Nigdy się nie poddaje. Szukając sprawiedliwości wchodzi w rolę detektywa,
gdy stado traci swego pasterza George’a Glenna.
Czy Maple rozwikła zagadkę kryminalną, czy dorówna słynnemu detektywowi Poirot
z powieści Agaty Christie pod tytułem „Dwanaście prac Herkulesa”.
Książka
pod
tytułem
„Sprawiedliwość owiec” stanowi
intelektualna rozrywkę, jest pełna
ciekawych sytuacji, pokazuje prostą
logikę zwierząt. Dowiadujemy się z
niej co owce sądzą o ludziach. Ten
kryminał wydano w 25 krajach, czyta się go, „strzygąc uszami”, cokolwiek by to nie znaczyło. Ponadto
pozycja ta przynosi sporo złotych
myśli na temat ludzi.
Redakcja

Opera Wiedeńska
Wiedeńska Opera Narodowa należy do grona
najwspanialszych scen operowych na świecie.
Gmach Opery był pierwszym budynkiem
wzniesionym przy reprezentacyjnym bulwarze
Ringstrasse.
Wiedeńska Opera Państwowa jest przy ulicy
Opernring, stanowiącej część bulwaru Ring. W
szczególności warto zwróić uwagę na budowe
gmachu. Budowa Opery trwała 6 lat i zakończyła się w 1869 r. Niedługo przed zakończeniem prac budowlanych okazało się jednak, że
ciężka, konstrukcja gmachu nie spodobała się
nie tylko wiedeńskiej arystokracji, ale też samemu cesarzowi. Budowlę zaczęto powszechnie
nazywać „Sadową architektury”. Negatywne
opinie regularnie docierały do architektów budowli Eduarda van der Nulla i Augusta Siccarda von Siccardsburga. W efekcie pierwszy architekt popełnił w 1868 r.
samobójstwo, a drugi, kilka tygodni później
zmarła na atak serca.

Zwiedzając gmach Wiedeńskiej Opery Narodowej koniecznie trzeba zwrócić uwagę na marmurową Wielką klatkę schodową, udekorowaną alegoriami opery i baletu oraz rzeźbami
przedstawiającymi siedem sztuk wyzwolonych.
Późną wiosną i wczesną jesienią przed gmachem opery, na Herbert von Karajan Platz wystawiany jest ogromny ekran, na którym, na
wolnym powietrzu, można obejrzeć najlepsze
spektakle operowe i baletowe.
Bedąc przed samą operą pomyślałem, że będzie
to kolejna „niezwykle interesująca” budowla.
Po wejściu ku mojemu zaskoczeniu wszystko
wyglądało tak niezwykle, iż ciężko to opisać, ale
uwieżcie mi, że to nie jest kolejna nuda która
będą nas zadręczać rodzice mówiąc że jest to
codowny moment na pochłanianie wiedzy.

Tak więc polecam gorąco!!!

Into bilinguality
Stało się. Paryska przechodzi na dwujęzyczność. Pełną parą zaczęły maluchy i 1 gimnazjum. Klasy 4 i 5 weszły w nowe „jedną nogą”,
tzn. skorzystały z oferty przejściowej. Oprócz
tradycyjnych lekcji, po angielsku prowadzone
są takie przedmioty jak literatura, plastyka,
eksperymenty, muzyka, podróże, a w klasach
starszych dodatkowo fizyka i matematyka.
Oczywiście obowiązuje nomenklatura anglojęzyczna. I tak, na widok zbliżającej się do sali
lekcyjnej Pani Kasi maluchy z ekscytacją w głosie poganiają siebie nawzajem do zajmowania
miejsc, „bo przecież teraz jest ‘Science Geeks’!”. Innym razem można usłyszeć: „Proszę
Pani, my to wiemy! Uczyliśmy się o tym na
‘Travellerze’!”. To takie oczywiste. I o to chyba
w tym wszystkim chodzi - współistnienie języ-

ków ojczystego i obcego, które gwarantuje swobodę użytkowników w posługiwaniu się obydwoma. Chociaż minął dopiero miesiąc, my już
widzimy efekty. Czekamy na więcej.

Cefalu
Miasteczko na Sycylii
W tym roku pojechaliśmy do Włoch. Mieszkaliśmy
w Palermo. Pewnego razu wybraliśmy się do Cefalu(czytaj : Czefalu).
Miasteczko leży 50 km
od Palermo, dojeżdża
się pociągiem.
Miasto ma bardzo niezwykłą historię. Początki Cefalù są mało znane.
Kiedyś u podnóża masywu skalnego La Rocca
znajdowała się prawdopodobnie grecka fortyfikacja z V wieku p.n.e. W jaskiniach można znaleźć
ślady prehistorycznych ludzi. Ze Skały La Rocca
można podziwiać tu pozostałości po Bizantyjskim
zamku, fortyfikacjach oraz ruiny Megalityczne
Świątyni Diany. Wspinaczka na skałę zajmuje około
godziny.
La Rocca
Według legendy, w 1238 r.
p.n.e. przybył tu Herkules,
który wybudował na
potężnej górze świątynię
na cześć Jupitera.

Miasteczko jest pełne wąskich uliczek, sklepów z
pamiątkami, restauracji.
Na jednej z uliczek trafiliśmy
na średniowieczną pralnię.
Ludzie skierowali strumień
małej rzeczki w uliczkę i obudowali to kamieniami tak, że
powstały z tego małe baseny.
Mieszkańcy miasta przychodzili robić tam pranie.

Katedra w Cefalu
Budowę rozpoczęto po tym, gdy na plaży w Cefalù
wylądował król Sycylii Roger II, uratowawszy się ze
sztormu. Obawiając się o własne życie, przysiągł ,
że jeśli przeżyje burzę, wybuduje katedrę. Katedra
jest zbudowana w różnych stylach architektonicznych : arabskim, bizantyjskim, normańskim. Zwraca uwagę piękny obraz Chrystusa Pantokratora.
Mnie najbardziej podobała się plaża
w Cefalu. Była na niej płatna i bezpłatna plaża. Morze było ciepłe.

