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  Minął marzec a prawdziwa wiosna jeszcze w drodze. Czymże jest wiosna, jeśli 

nie potężną, pierwotną siłą, która drzemie pod płaszczem zimy, a potem 

wybucha nagle i rozpala nowe życie – roślin, zwierząt i ludzi.  

Tym razem poprzez przyrodę nie przekazała nam jeszcze swoich znaków. 

21 marca wybuchła natomiast w naszej szkole. Było kolorowo, zielono, żółto i 

różowo. Przeczytajcie, z czym kojarzy się ta pora roku naszym nauczycielom, 

koleżankom i kolegom. Zachęcamy Was do lektury kolejnego numeru Kuriera. 

W kwietniowym wydaniu znajdziecie relację ze spotkania z Cezarym 

Łazarewiczem, laureatem Nagrody Literackiej NIKE. Zwróćcie też uwagę na 

artykuł Krzysia Galli, rekomendujemy ponadto wzruszającą opowieść pana 

Roberta o jego życiowych perypetiach. Mam nadzieję, że zaciekawi Was też 

tekst, o problemach z jakimi zmagają się nasze pieski. 

Zapraszamy też do spróbowania swoich sił w następnej serii zagadek. 

Redakcja 
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Wiosna już nadchodzi… 
Nauczycielom i uczniom 

kojarzy się: z nadzieją, 

radością, kwiatami, 

słońcem, bocianami, 

uśmiechami, ciepłem, 

krokusami, miłością, 

spacerami oraz 

zbliżającym się końcem 

roku szkolnego… 
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Spotkanie 

z autorem 

Cezarym 

Łazarewiczem. 
W piątek 2 marca odbyło się w naszej 

szkole spotkanie z autorem 

najgłośniejszego reportażu ostatnich 

miesięcy: „Żeby nie było śladów”, 

uhonorowanym Nagrodą Literacką 

NIKE. Książka ta przypomniała 

sprawę Grzegorza Przemyka. 

Spotkanie prowadziła pani Magdalena 

Rigamonti – wybitna dziennikarka, 

która za swoje wywiady prasowe 

uzyskała w roku 2017 Nagrodę im 

Dariusza Fikiusa. W zdarzeniu tym 

wzięli udział uczniowie klas: VI, VII i 

IIG, dyrektor szkoły- pani Małgorzata 

Tarka, przedstawicielka Zarządu- pani 

Dorota Robińska, fotoreporter- pan 

Maksymilian Rigamonti oraz 

nauczyciele. 

Cezary Łazarewicz, to wyjatkowa 

osobowość. Pierwsze swoje teksty 

publikował jeszcze w prasie 

podziemnej pod koniec lat 

osiemdziesiatych. Tematyka 

spotkania objęła czasy stanu 

wojennego, wydarzeń marca 68 i 

współczesności. 

Wydarzenie stało się żywą lekcją 

literatury i historii. Główni jej 

uczestnicy – Autor i 

Dziennikarka-  wytworzyli nie tylko 

ciepły klimat, ale także zaciekawienie 

i poruszenie wśród młodzieży. 

Zajmująca opowieść pana Cezarego 

Łazarewicza ośmieliła uczniów do 

dociekliwości i stawiania szeregu 

pytań. 

To spotkanie, bez wątpienia, tworzy 

kolejne karty historii szkoły utrwalone 

w kadrze przez pana Maksymiliana 

Rigamonti. 
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Mały 

chłopiec na 

nieludzkiej 

ziemi. 

Świadkowie historii 

żyją wciąż obok nas. 

Rozmowa z panem Robertem 

Rubowiczem. Pracownikiem 

naszej szkoły. 
 

Kurier: Jakie są pana korzenie 

rodzinne? 

p. Robert: Moi rodzice pochodzili z 

Kresów Wschodnich, mieszkali we 

wsi Łupandy na terenie dzisiejszej 

Białorusi. Ojciec mój po I wojnie 

światowej był zawodowym 

żołnierzem. Rodzina posiadała 

ziemski majątek. Po II wojnie 

światowej, kiedy granica Polski z 

ZSRR została uznana przez 

zachodnich aliantów, rozpoczęła się 

kolejna fala akcji przesiedleńczych 

Polaków. Narastały konflikty na tle 

narodowościowym i kolejne 
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stalinowskie aresztowania. Mego ojca 

na podstawie donosu skazano na 

karę śmierci, wykupił się złotem, co 

poskutkowało zamianą wyroku na 

dożywotnie osiedlenie na Syberii. I 

tak rodzice, dziadkowie, wujostwo 

znaleźli się w Kirgalach w obwodzie 

omskim. 

K: Ryszard Chodźko w swoim 

opowiadaniu „Białe pierze” pisał: 

„…Matki ujrzały stepy bezkresne. Bez 

żadnego drzewka […] Rozpaczały. 

Gdzie nas przywieźli?...” 

Jest pan dzieckiem urodzonym na 

Syberii. Jak pan zapamiętał tę 

przestrzeń? 

R: Było zimno, bardzo zimno, 

marzliśmy wszyscy. Pustkowie, 

dokoła biel. Wiosną robiło się zielono, 

wokół dużo wody. Dokuczała wciąż 

bieda, mieszkaliśmy w ziemiankach 

(wykop z dachem z darniny). Trzeba 

było jakoś żyć. Rodzice mieli nakaz 

pracy. Mama wychodziła rano, „dom” 

zamykała na zapadkę, ale ja 

potrafiłem się uwolnić i biegłem do 

dziadków.    

Pamiętam, że dziadek odłupywał z 

bloku kawałek sacharyny i dawał mi 

do ręki. To była bardzo słodka 

błogość. Jej intensywna słodycz była 

aż gorzka. Wieczorem, kiedy mama 

mnie zabierała od dziadków, zawsze 

spałem. Czasem byłem częstowany 

alkoholem przez żołnierzy rosyjskich 

ze stróżówki. Swojej siostry nie 

widywałem, bo uczyła się w szkole z 

internatem. Pamiętam także Tosię, 

córkę któregoś z wojskowych, 

częstowała mnie konfietkami. Były to 

moje pierwsze cukierki w życiu. 

Miałem 6 lat. Moje łóżko stanowił 

hamak zawieszony pod sufitem, żeby 

uniknąć kontaktów z insektami, 

których wszędzie było pełno.  

K: Mówił pan o głodzie. Co jedliście? 

R: Mama przygotowywała jakieś 

poidło, dla smaku do wody wkładała 

kawałek czegoś takiego, chyba 

suszonego mięsa.  

K: A co ze szkołą, czy rodzice 

opowiadali panu o Polsce? 

R: Chodziłem do niej. Było dwóch 

uczniów, jeden nauczyciel. 

Zdradziłem się, że odmawiam Ojcze 

nasz po polsku, rodzina o mało nie 

przypłaciła życiem mojego wyznania.  

Ojciec ciężko 

pracował w tajdze, 

mało mówił, ale 

utkwiło mi w 

pamięci jego zdanie 

– „Prędzej upadnie 

Kościół niż 

komuna”. 

Pamiętam tylko 

pewien epizod, 

kiedy to ojciec 

odmroził sobie 

palce u stopy i aby 

uniknąć groźnej 

infekcji sam 

dokonał ich 

amputacji. Mama 

czasami snuła 

opowieści o Polsce, o jej uroku, o 
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przyjaznych ludziach i o tym, że nikt 

w niej nie będzie na mnie „warczał”, 

krzyczał. Nie mogłem sobie tego 

wyobrazić. Dzisiaj mogę stwierdzić, 

że obraz ten był trochę 

wyidealizowany. 

Doczekaliśmy się amnestii, która 

objęła nas w roku 1957r. 

K: Jak wyglądała droga do Polski? 

R: Pamiętam, jak co i raz zadawałem 

pytanie: mamo, czy to już Polska? 

I głośne objawy zdziwienia – Mamo 

na drzewach rosną kolorowe 

ziemniaki.  

Powrót był długą tułaczką, przed 

granicą zatrzymano nas w Brześciu. 

Tam mieliśmy dokonać wybory 

miejsca osiedlenia się w Polsce. 

Proponowano tak zwane tereny 

odzyskane. Rodzice wybrali 

Świnoujście, żeby być jak najdalej od 

Rosjan. Adaptacja w nowym 

otoczeniu okazała się niestety bardzo 

trudna. Z pierwszej szkoły polskiej 

zapamiętałem wielki harmider, tłok, 

dokuczanie starszych kolegów. Nie 

radziłem sobie z niczym, a przy tym 

byłem obcy, dziki, dziecko 

zesłańców. Z klasy do klasy 

„przeciągano mnie za uszy”. Dużo 

zawdzięczam polonistce pani 

Podkowskiej. Chciałem za wszelką 

cenę udowodnić, że zasługuję na 

miano Polaka. 

K: Dziękuję za rozmowę. 

 

 

Pieskie 

życie na 

Saskiej 

Kępie. 
Na terenie Saskiej Kępy, 

podobnie jak w całej 

Warszawie, właściwie nie 

funkcjonuje psia 

infrastruktura. Stołeczni 

właściciele czworonogów 

mają więc sporo kłopotów. 

Karolina Visan, 14 lat 

Mieszkam na Saskiej Kępie i jestem 

właścicielką niedużego psa, 

Cavaliera. Roni ma dziewięć lat, 

dlatego przez te lata zauważyłam 

brak wielu udogodnień, które 

powinny towarzyszyć właścicielom, 

jak i samym psom. 
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   Na trawnikach Saskiej Kępy 

zauważyłam dużo psich odchodów. 

Można pomyśleć, że właściciele psów 

nie zbierają ich z lenistwa, jednak 

moje spostrzeżenia są inne.  

   Odległość pomiędzy koszami na 

śmieci to jakieś dwadzieścia metrów. 

Szczerze mówiąc, nikt chyba nie lubi 

pokonywać aż takiej odległość z 

pełną torebką w ręku. Poza tym 

aspektem zauważyłam, że sporo 

właścicieli nie posiada torebek do 

zbierania odchodów, a niestety 

miasto nie zadbało o odpowiednie 

dystrybutory. Naprawa tego braku i 

dodanie większej ilości koszy, 

mogłoby znacząco poprawić sytuację, 

a pokonując trawnik, nie 

potykalibyśmy się o kupy.  

   W Warszawie znajduje się kilka 

ogrodzonych wybiegów dla psów, 

gdzie właściciele bez żadnej obawy, 

że ich czworonogi wybiegną na ulice, 

mogą spuszczać psy ze smyczy. 

Niestety na Saskiej Kępie nie ma 

takiego miejsca. Niedaleko ulicy 

Paryskiej znajdują się dwa skwery, 

skwer Ryski oraz skwer przy pomniku 

Zygmunta Berlinga, gdzie często 

chodziłam z moim psem na spacer.  

Są one położone przy ruchliwych 

ulicach, dlatego często rezygnuję ze 

spuszczania mojego psa ze smyczy z 

obawy, że może wbiec na ulicę. 

Niedawno została zbudowana trasa 

rowerowa na skwerze przy pomniku 

Berlinga. Kiedy jest ładna pogoda, 

można spotkać tam wielu 

rowerzystów. Dlatego, kiedy idę z 

moim psem na spacer, zazwyczaj 

wybieram inne destynacje.  

   Nie możemy zapomnieć o Parku 

Skaryszewskim, na terenie, którego 

znajdują się ogromne wybiegi dla 

psów. Park Skaryszewski jest 

wspaniałym miejscem dla 

czworonogów, które pilnują się 

właściciela. Jednak nie wszystkie psy 

są zdyscyplinowane. Miałam sporo 

sytuacji, kiedy przez wiewiórkę, jakiś 

odgłos lub innego psa Roni pobiegł w 

tamtą stronę, a ja musiałam 

sprintem biec jego śladem, by go 

zatrzymać. 

   Dlatego uważam, że zrobienie 

wybiegu w okolicy Saskiej Kępy, na 

przykład w Parku Skaryszewskim 

byłoby bardzo pomocne i 

udogodniłyby życie psom i ich 

opiekunom. Przydałyby się ponadto 

poidła na bieżącą wodę, kładki, tory 

przeszkód. 

   Podejrzewam, że nie jestem 

jedynym właścicielem, który chciałby 

wprowadzić jakieś zmiany na Saskiej 

Kępie. 

= 

 

 

Zofia Robinska, 13 lat 

Od urodzenia mieszkam na jednej z 

bocznych uliczek Saskiej Kępy. Przez 

ten czas zauważyłam wiele 

problemów, związanych z 

infrastrukturą dla właścicieli psów. 

Od roku mam też wyżła węgierskiego 

(psa myśliwskiego). Pesto (bo tak się 
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wabi) nie jest jeszcze świetnie 

wytresowany oraz potrzebuje dużo 

ruchu. Zapewnienie mu go, jest 

czasami problematyczne. 

   Wychodząc na spacery staram się 

omijać ruchliwe miejsca i chodzić w 

spokojniejsze zakątki Saskiej Kępy, 

takie jak brzeg Wisły. Jednak, mimo 

to, mijam dużo innych osób, co 

rozprasza mojego psa i tak naprawdę 

prawie nigdy nie ma okazji się 

porządnie wybiegać. Zdecydowanie 

przydałoby się miejsce, w którym 

Nasi ulubieńcy mogliby spokojnie 

pobiegać. 

   Problem, który zauważyłam tej 

zimy jest, według mnie, bardzo 

ważny i powinien zostać rozwiązany. 

Dotyczy on soli sypanej na ulicach i 

chodnikach po opadach śniegu. Wiele 

ludzi pewnie zastanawia się jak coś 

takiego może szkodzić zwierzętom 

domowym. Przeszkadza to tak, że 

wychodząc na spacery, psy ocierają 

   Wychodząc na spacery staram się 

omijać ruchliwe miejsca i chodzić na 

spacery po spokojniejszych terenach 

Saskiej Kępy, takich jak brzeg Wisły. 

Jednak, mimo to, mijam dużo innych 

osób, co rozprasza mojego psa i tak 

naprawdę prawie nigdy nie ma okazji 

się porządnie wybiegać. 

Zdecydowanie przydałoby się do tych 

celów specjalne miejsca.  

   Problem, który zauważyłam tej 

zimy jest, według mnie, bardzo 

ważny i powinien zostać rozwiązany. 

Dotyczy on soli sypanej na ulicach i 

chodnikach po opadach śniegu. Wiele 

ludzi pewnie zastanawia się, jak coś 

takiego może szkodzić zwierzętom 

domowym. Przeszkadza to tak, że 

wychodząc na spacery, psy ocierają 

opuszkami łap o chodnik. Powstająca 

w taki sposób malutka ranka zwykle 

nie przeszkadzałaby nikomu, jednak 

kiedy od razu wdaje się do niej 

chlorek sodu, będący substancją 

żrącą, coś tak niepozornego staje się 

powodem wizyty u weterynarza i 

kończy się na łapce w opatrunku. A 

ponadto należy stwierdzić, że ranka 

często powstaje za sprawą samego 

NaCl. Znam paru właścicieli, którzy 

mówili, że ich pies musiał przez coś 

takiego przechodzić. 

   Myślę, że miasto powinno używać 

zamiast soli, piasku, popiołu lub 

chlorku wapnia. Można by stosować 

te alternatywne metody tylko na 

chodnikach. Aktualnie 

wykorzystywana sól, poza 

zwierzętami, szkodzi również 

samochodom i roślinom rosnącym 

przy drodze oraz niszczy obuwie. 

   Następna sprawa dotyczy braku 

barierek i ogrodzeń przy ruchliwych 

ulicach. Nieświadome szczeniaki 

często próbują wybiec na ulicę i 

szczekać na samochody, ponieważ 

się ich boją i starają się je 

przestraszyć, co, oczywiście nie jest 

możliwe. Mimo, że coś takiego 

naszym psom wydaje się niewinną 

zabawą, jest często niebezpieczne 

dla naszych podopiecznych, a brak 

ogrodzenia przy chaotycznych 

skrzyżowaniach sprawia, że muszę 

szukać obchodów, które oferują 

bezpieczniejszy spacer. 

   Mam nadzieje, że w najbliższych 

latach inni właściciele zauważą te 

problemy i zaapelują o wdrożenie 

zmian. Mógłby np.: powstać jakiś 

projekt obywatelski. 
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Polska  

w między-

narodowym 

sporze. 
W ciągu ostatniego miesiąca 

Polska popadła w dyplomatyczny 
konflikt z wieloma państwami. Być 

może nic o tym nie wiecie i 
właśnie czytacie moje słowa z 

niedowierzaniem. Jak to? Polska w 
konflikcie? Czy grozi nam wojna?! 

Śpieszę uspokoić- nikt do nikogo 
nie zamierza strzelać, ale nasze 

relacje z wieloma krajami są 

napięte. 

Głosami polityków PiS wprowadzono 
ustawę, która pozwala karać za 

przypisywanie Polakom zbrodni 

nazistowskich popełnianych podczas 
Drugiej Wojny Światowej. 
Wypowiedź musi być kłamstwem i 

musi być wyrażona publicznie. 
Wszystko wydaje się w porządku. 

Przecież kogo nie oburza 

stwierdzenie „polskie obozy 
zagłady”? Jednak diabeł tkwi w 

szczegółach. 

Ustawa mówi o prawdzie i fałszu. 
Jednak w badaniach historycznych 

granica między prawdą i fałszem 
często zlewa się, zaciera lub nawet 

znika całkowicie. Naoczni świadkowie 
przestają być obiektywni nawet na 
skutek traumy lub luk w pamięci, 

dokumenty są niszczone lub skażone 
propagandą, a dowody rzeczowe giną 

i ulegają rozkładowi. Tak więc 
ustalenie faktów bywa bardzo 
problematyczne. 

Poza tym choć większość zbrodni 
dokonywali naziści, niewielki odsetek 

przypada także np. Polakom. 
Niestety także w Polsce powszechny 
był antysemityzm. Najbardziej 

jaskrawym przykładem polskiej 
zbrodni przeciwko Żydom było 

ludobójstwo we wsi Jedwabne 1941 
roku. Polacy, zainspirowani przez 
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Niemców, spędzili do stodoły 

żydowskich mieszkańców i spalili ich 
żywcem. Właśnie takie wydarzenia 

rzucają cień na generalnie chwalebną 
postawę Polaków w czasie wojny. 

Oczywiście nie możemy zapominać o 

polskim bohaterstwie. Nasza historia 
jest pełna bohaterów, jak np. 

rotmistrz Witold Pilecki. Ten żołnierz 
AK z własnej woli dał się zamknąć w 
Auschwitz, aby wspierać więźniów i 

sporządzić raport o ludobójstwie 
dokonywanym w Obozie. 

Przez wielu naszych sojuszników 

ustawa została uznana za 
antysemicką i grożącą naruszeniem 

wolność słowa. Odnotować można 
przejaw bojkotu naszego kraju na 
arenie międzynarodowej, Prasa 

podaje, że Prezydent Andrzej Duda 
ma nie być zapraszany do Białego 

Domu. Pozostaje liczyć, że ustawa 
zostanie zmieniona, a nasze władza 
doprowadzą do porozumienia z 

innymi państwami. 

Krzysztof Galla 
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ZAGADKA  

TAJEMNICZEJ WILLI     

Spróbujcie rozwiązać tę zagadkę. 

W mieście został wyłączony prąd. Wchodzisz do ogromnej willi. Wokół wiszą 

barokowe obrazy oraz stoją marmurowe posągi. Przed sobą spostrzegasz zielone i 

niebieskie drzwi. 

Które wybierasz? 

 

                 Zielone                                                         Niebieskie 

Wchodzisz do długiego korytarza,                                     Niebieskie drzwi okazują się starą  

w którym ściany oświetlają świece                                    windą. Wiezie Cię w dół. Otwiera 

Po pewnym czasie się rozwidla.                                        się i Twoim oczom ukazuje się 

Możesz skręcić w prawo lub w lewo.                                 Jasne, klaustrofobiczne 

Gdzie idziesz?                                                                pomieszczenie. Aby się z niego 

     W lewo           W prawo                                 wydostać, musisz wybrać pomiędzy      

                                                                                    czerwonymi, a metalowymi  

                                                                                    drzwiami. Na które się decydujesz? 

                                                                  Czerwone           Metalowe 

 

 

Wchodzisz do dużego, ciemnego                                      Dochodzisz do małej garderoby. 

pomieszczenia, gdzie w oddali                                         Udaje Ci się przejść ponad kupką 

świeci światło. Kierujesz się w                                         rozrzuconych ubrań i wyjść drugimi 

tamtą stronę.                                                                drzwiami. 

 

 

 

                 Wchodzisz do ogromnego pomieszczenia z drewnianym biurkiem, 

                     na którym leży suszarka, akwarium, przedłużacz podłączony do  
                     kontaku i kartka. Na kartce jest napisane, że możesz dostać milion  
                     złotych za włączenie suszarki albo wyłowienie piranii z akwarium. 

                                       Co wybierasz? 
                                     Suszarkę                                      Piranię 

 

 

 

 

 

Imię i Nazwisko: 

Odpowiedź: Jeśli wybrałeś piranię dostajesz milion złotych, 

ponieważ nie ma prądu w mieście, więc nie da się włączyć 

suszarki. 
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