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Każdy z nas zmaga się z nieprzyjemnymi 
mrozami i tutaj nie ma wielu fanatyków zimna. Idąc 
błotnistym śniegiem, z mokrą kurtką od bolesnego 
spotkania z lodem,    czerwonym nosem i bez czucia 

w palcach pamiętaj, że za niedługo przerwa świątecz-
na,     a lada moment wiosna.

Zuzanna Klassek, kl. 1f

WOLONTARIAT

Wielu kojarzy się z nudną pracą, za którą w dodatku
nie  dostają  wynagrodzenia.  Nic  bardziej  mylnego!
Wolontariat to nie tylko roznoszenie ulotek czy stanie
w sklepie z koszem na produkty. Dla mnie wolonta-
riat to forma spędzania czasu wolnego w taki sposób,
który pomaga mi się rozwijać i sprawia przyjemność.
Jestem wolontariuszką  w bemowskich  bibliotekach,
głównie  w tej  na  Batalionów Chłopskich  87,  gdzie
oczywiście  serdecznie  zapraszam.  Do moich  zadań
należy na przykład układanie książek czy okładanie
ich w folię, ale też nieraz pomóc czytelnikom. Może
wam się to wydawać nudne, ale dla mnie to fajny spo-
sób żeby się odstresować czy zabić nudę. Jako wolon-
tariusz  nieraz  pomagałam  paniom  bibliotekarkom,
kiedy tego potrzebowały.  Chciałabym was  zachęcić
do tego, żeby od czasu do czasu przyjść do biblioteki
nie tylko po lekturę. Od dłuższego czasu w wielu pla-
cówkach odbywają się bardzo ciekawe - i co najważ-
niejsze bezpłatne! - warsztaty, na które może przyjść
każdy. Warsztaty są w różne dni i w różnych godzi-
nach.  Przez jakiś  czas pomagałam przy warsztatach
dla  dzieci,  było  naprawdę  świetnie.  Wiecie,  co  to
„Miejsce Aktywności Lokalnej”? Ja też nie wiedzia-
łam, dopóki do naszej placówki nie przyszła pani kie-
rownik z  wiadomością,  że takie  miejsce powstanie  
w naszej bibliotece.  MAL to taka instytucja,  która  
organizuje i  finansuje różne projekty  kulturalne,  na
przykład

 właśnie warsztaty w bibliotece. Tematyka warsztatów
jest naprawdę szeroka. Przykładowo, ostatnio uczest-
niczyłam w "Pracy z mikrofonem". Przyjechali pano-
wie  z  profesjonalnym  sprzętem  do  nagrywania  
audycji radiowych. Było naprawdę świetnie! Właśnie
czekam na  płytę  z  tym,  co udało nam się  nagrać.  
Kolejnym przykładem są warsztaty wizażu, czyli, jak
to powiedziała pani prowadząca, "sztuka makijażu".
Ja sama będę niedługo będę prowadzić jedne z zajęć,
będą  one  o  Japonii.  Opowiem  nieco  o  kulturze,  
zwyczajach,  będzie  także  możliwość  spróbowania  
kilku japońskich słodyczy, więc gorąca zapraszam do
biblioteki  publicznej  na  Batalionów Chłopskich 87.
Zajęć jest  naprawdę dużo i  każdy znajdzie coś  dla  
siebie, dlatego zachęcam od czasu do czasu spojrzeć
na plakaty w bibliotekach. Wolontariuszem w biblio-
tece może zostać każdy, kto ukończył czternasty rok
życia,  dysponuje odrobiną wolnego czasu i chce się
rozwijać.  Jeśli  macie  jakieś  pytania,  to  możecie  
skontaktować się ze mną przez panią Annę Szymczak
bądź panią Agnieszkę Mosoń. Miłego dnia!

Link do strony biblioteki, na której  znajdziecie listę
organizowanych wydarzeń:
http://www.bibliotekabemowo.pl

Karolina Janicka, 1a

HE FACE SHOP
Ciemność otaczała  świat  ze wszystkich
stron,  gdzieniegdzie dając ujście  nikłe-
mu blaskowi księżyca, a gęsta mgła nie

pozwalała dojrzeć tego, co w tej ciemno-
ści ukryte. Czarny cień powoli sunął ku
niewielkiemu domowi, który stał na jed-
nym  z  pagórków  nieopodal  starego
cmentarza, gdzie, jak mówili ludzie, po-
noć  straszyły duchy.  Mały dzwoneczek

Wśród nas są 
talenty 

(często ukryte) 
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wydał cichutki dźwięk, obwieszczający przybycie no-
wego próżnego i chciwego klienta. Drzwi zamknęły
się z cichym trzaskiem, a nowo przybyły zadrżał na
nieprzyjemny dźwięk. Już na wejściu nie dało się nie
zauważyć zwisających z sufitu sznurków, na których
przywiązane były fiolki, wypełnione różnego koloru
substancjami, z przyklejonymi etykietkami. Po prawej
stronie, na kilku starych, drewnianych półkach, które
wyglądały jakby zaraz miały odpaść od ściany, stało
pełno słoików,  butelek,  pudełek  i  innych tego typu
rzeczy, które znajdują się w sklepie. Dla urozmaicenia
i nadania pozornego uroku, ustawiono także niewiel-
kie słoiczki na czarnych paterach, niedbale przeplata-
jących się pomiędzy rzędami szkła. W dużej gablocie
na  środku  pomieszczenia  leżały  dziesiątki  przeróż-
nych masek.  Na ścianie po lewej wisiało  kolejnych
kilkaset modeli. Jedne były bardziej, inne mniej kolo-
rowe. Były także czarno-białe, bez wyrazu, obojętne.
Były jak pusta kartka, bez śladów atramentu, pozosta-
wionego  przez  tańczące  między  linijkami  pióro.  
Patrzyły  tępo  w  bliżej  nieokreślony  punkt,  tudzież
wypalały przenikliwym wzrokiem dziury w ludziach,
którzy odważyli się wejść do środka. Inne zaś, te nie-
co bardziej żywe, raziły w oczy kolorami i uśmiecha-
mi od jednego brzegu do drugiego. Na nich malowała
się radość, szczęście, euforia. Kolejne leżały bezwied-
nie,  niczym białe płótno,  czekające na  pokrycie je  
farbami,  które nadadzą im sens.  Pozbawione wszel-
kich szczegółów,  czekały na tą  odpowiednią  osobę,
która stanie się ich malarzem, twórcą ich przyszłości,
kreatorem uczuć i emocji. Pomiędzy nimi przeplatały
się  również  i  takie,  które,  do  reszty zniesmaczone  
położeniem, w jakim się znalazły, zwyczajnie wyglą-
dały jakby spały. Pogrążone w melancholii, bezkresie,
w czymś, co nie ma nazwy. Dryfujące gdzieś na gra-
nicy świadomości i snu. 
Pewnego dnia, a konkretnie każdej, wrześniowej nocy
dało się słyszeć ich ciche szepty,  przemykające po-
między drewnianymi  półkami.  Szepty składały  się  
w cichą i delikatną kołysankę, współgrającą ze świsz-
czącym na  dworze wiatrem.  Ten,  kto raz przeszedł
przez  próg,  nigdy nie  wychodził  taki sam.  Zawsze,
choć jeden mały szczegół stawał się inny. 
Na  ustawionych  rzędami  różnej  wielkości  słoikach
widniały  przyklejone  taśmą  etykietki,  opisujące  
zawartość. Na jednej z nich, przyozdobionej delikat-
nymi wzorami, widniał duży napis "serce". Tuż pod
nim,  był mały dopisek.  "  Serce ma  to do siebie,  że
lubi zgłupieć w najmniej odpowiednim momencie."
Obok tego słoika było kilka innych, z równie zdobny-
mi  etykietkami  i  coraz  to  większymi  napisami  "
serce",  jedynie  wygląd  samego narządu  różnił  się  
od pozostałych. Jedne były małe, inne duże. Niektóre
działały jak zabawki; kiedy ktoś podszedł, zaczynały
mocniej bić. Ostatni słoik w rzędzie miał naderwaną

etykietę  i  lekkie  pęknięcie  na  nieskazitelnej  tafli
szkła, z którego kropelkami sączyła się jakaś przezro-
czysta ciecz. Serce w tym słoiku było wyblakłe, po-
zbawione bicia. Miało kilka rys i mały plaster, nakle-
jony  na  samym środku.  Na  doczepionej  sznurkiem
kartce była mała notka. "Może uznasz to za niemożli-
we, ale nawet złamane serce może kochać wciąż tak
samo mocno".  Tuż nad kolekcją serc,  stały butelki  
o różnych, dziwnych kształtach. Na półce przyczepio-
no metalową tabliczkę "sny".  Każdy mógł je kupić.
Ale tylko nieliczni umieli z nich korzystać. Instrukcja
korzystania  ze  snów była  na  tyle  skomplikowana,  
że niewielu decydowało się na zakup tak niesamowi-
tej rzeczy. Sny unosiły się w butelkach niczym kolo-
rowy, magiczny pył. Te sny, które chciały się wydo-
stać z butelki,  były mocno przytwierdzone sznurem.
Niektórzy uważali  to za  okrucieństwo,  bowiem one
chciały być wolne,  a  tymczasem ktoś postanowił je
sprzedawać. Na kolejnej półce leżały bogato zdobione
szkatułki. Tym razem, nie było żadnych etykietek czy
oznaczeń.  W  środku,  na  miękkiej  poduszeczce,
umieszczono oczy. Jak to mówią, oczy to zwierciadła
duszy. W tym przypadku, to bardzo trafne określenie.
Kupienie oczu wiązało się z inną perspektywą, innym
spojrzeniem  na  świat,  nowym  postrzeganiem  drob-
nych rzeczy, szczegółów. W pierwszym rządku znaj-
dowały się głównie zielone oczy. Te najspokojniejsze
i najrzadziej spotykane, te, które przypominały barwę
wiosennej trawy,  spowitej  poranną rosą.  Tuż obok,  
w nieco mniejszych pudełeczkach, były oczy niebie-
skie. Głębokie jak ocean, pochłaniające i przenikliwe
lub zimne jak lód, puste i tajemnicze. Brązowe za to,
przybierały rożne odcienie. Jedne bardziej intensyw-
ne, inne mniej. Magiczne, radosne. W jednej z ostat-
nich szkatułek były oczy szare. Jedyne w swoim ro-
dzaju,  oryginalne,  niespotykane.  Tajemnicze,  zagad-
kowe i co najważniejsze - dodawały odwagi. Oczywi-
ście, były też inne kolory. Te właśnie oczy były jedy-
nie skorupą, zwykłym zabarwieniem. Nie opowiadały
historii, nie nadawały cech. Po prostu były. Ostatnim
już - i najważniejszym! - co można było kupić w tym
sklepie była dusza. Duże,  zdobione gabloty, wiszące
na ścianie za ladą ukazywały na wpół przezroczyste
duchy tych, którzy nie mieli się gdzie podziać, A ciała
stracili wieki temu. Smutne,  bezbarwne i zamknięte.
Takie właśnie były. Każdy, kto je kupił - natychmiast
stawał się ich nowym domem. Wnikały w człowieka
powoli,  ale i  bezboleśnie.  Zmieniały go  o całe  180
stopni, bez możliwości odwrotu. Kupowali je nielicz-
ni, a ten, kto zdecydował się na ten krok, natychmiast
i nieodwołalnie odrzucał siebie.  Do sklepu przycho-
dzili  pozorni  ludzie,  pozornie  szczęśliwi,  pozornie  
żyjący. Jednak był taki moment, kiedy każdy musiał
zdjąć maskę i ukazać swoją prawdziwą twarz. Twarz
potwora, który szukał swojego prawdziwego ja. Byli
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„Ludzie, którymi miałem zaszczyt dowodzić, to nie
wyspa oderwana od społeczeństwa ani cierpiętnicy,
dla których było ideałem polec za Ojczyznę, lecz 
świadomi swych obowiązków młodzi obywatele” – 
Tak wspominał swoich żołnierzy kapitan Ryszard 
Białous – dowódca Batalionu „Zośka”. 

Prochy kapitana Ryszarda Białousa „Jerzego” zostały
sprowadzone do Polski na życzenie samego dowódcy

po 27 latach od jego śmierci staraniem Społecznego
Komitetu  Opieki  nad  Grobami  Poległych Żołnierzy
Batalionu  „Zośka”.  31  lipca  2019  roku  mieliśmy  
zaszczyt  uczestniczyć  w  uroczystej  Mszy  Świętej  
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego oraz państwo-
wych uroczystościach złożenia prochów na kwaterze
żołnierzy Batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach. Podczas uroczystości w Kwate-
rze Harcerskiego Batalionu AK "Zośka" na wojsko-
wych Powązkach Ryszard Białous został pośmiertnie
odznaczony  przez  prezydenta  Krzyżem  Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz mia-
nowany - decyzją szefa MON Mariusza Błaszczaka -
na stopień pułkownika Wojska Polskiego. 
Społeczność naszego liceum reprezentowali  ucznio-
wie: Borys Suidyin z klasy 3a oraz uczniowie klasy
2c:  Zuzanna  Podobas,  Alicja  Rytowska,  Wiktoria  
Sadowska,  Adrian Grabarczyk  oraz  Michał  
Kwietniowski.  Opiekę  sprawowała  pani  Małgorzata
Pachulska.

również tacy,  którzy po prostu  byli  znudzeni sobą  
i potrzebowali zmian. Chcieli brnąć w kolejne kłam-
stwa  na  temat  siebie,  przybierając coraz to nowsze
maski,  zmieniając  oczy  czy  wymieniając  serce  na
nowe, mniej głupie. Sklep był kosztowny, a wiedzieli
o  nim tylko  ci,  którzy  chcieli  wiedzieć.  Niewielu,

więc  przychodziło  do  starego  domku,  nieopodal
cmentarza, gdzie, jak mówili ludzie, ponoć straszyły
duchy.

Karolina Janicka, kl.1a

Z życia szkoły

Pierwszego  sierpnia  2019  r.  minęła  75.  rocznica  
wybuchu powstania warszawskiego. Tego dnia dele-
gacja  naszej  szkoły uczestniczyła w uroczystościach
przy pomniku Polegli-Niepokonani, gdzie miało miej-
sce uczczenie ofiar  powstania  przez modlitwę mię-
dzyreligijną oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem.
Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek”, „Atma”,
przewodnicząca  Społecznego Komitetu  ds.  Cmenta-
rza Powstańców Warszawy zaapelowała o opiekę nad
mogiłami powstańców. Społeczność LXXXVI LO
reprezentowali: pani dyrektor Katarzyna Zajączkow-
ska, pani wicedyrektor Ewa Smak, pani Ewa Serkow-
ska,  pani  Katarzyna  Muchowska,  pani  Małgorzata  
Pachulska, ksiądz Sławomir Starkowski oraz ucznio-
wie:  Alicja  Rytowska,  Zuzanna  Podobas,  Wiktoria
Sadowska, Adrian Grabarczyk.
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Piątego sierpnia 2019 r. delegacje uczniów naszego  
liceum,  pod  opieką  pani  Małgorzaty  Pachulskiej,
wzięły  udział  w  obchodach upamiętniających  dwa  
wydarzenia. Uczniowie Wiktoria Sadowska, Roksana
Nowacka i Adrian Grabarczyk,   uczestniczyli w uro-
czystości upamiętniającej rocznicę wyzwolenia obozu
koncentracyjnego Gęsiówka przez żołnierzy Batalionu

„Zośka”. Uczennica Roksana Nowacka reprezentowa-
ła szkołę w uroczystości w hołdzie ludności cywilnej
Woli przy pomniku Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców
Woli  Zamordowanych  przez  Niemców  podczas  
powstania warszawskiego 1944.

Przygotowała: Małgorzata Pachulska

Uroczystość nadania imienia skwerowi

Dnia 2 października w środę odbyła się uroczystość
nadania  imieniem  Tadeusza  Zawadzkiego  ”Zośki”
skweru znajdującego się u zbiegu alei Jana Pawła II 
i  ul.  Słomińskiego  przy  CH  Arkadia.  Na  miejscu
zebrali się krewni Tadeusza Zawadzkiego, powstańcy,
harcerze, prezydent m.st. Warszawy oraz oczywiście
uczniowie  klas  2  i  3  z  naszej  szkoły  wraz  
z wychowawcami.  Początkowo prezydent przybliżył
nam kilka faktów związanych z życiem Zośki, a także
swoich odczuć związanych z jego postacią i książką
Aleksandra Kamińskiego pt: ,,Kamienie na szaniec”. 

Wypowiedział się także jeden z harcerzy, który mówił
o Zośce jako o harcerzu, który składał Przyrzeczenie
Harcerskie i do samego końca walczył dla idei w nim
zawartych.  Ostatni  wypowiedział  się  jeden  
z  powstańców,  który  miał  okazję  poznać  Zośkę
osobiście,  dlatego  przybliżył  nam  jego  historię,  
a także opowiedział kilka anegdot dotyczących jego
życia.  Na koniec odprowadzono sztandar, a  główny
prowadzący  podziękował  wszystkim  zebranym  
za uczestnictwo w uroczystości.

Klaudia Tembłowska-Surowiecka, kl.3a

Autorką zdjęć jest Paulina Grabska z 3a
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SONDA

Józef  Piłsudski  jest  jedną  z  najbardziej  znanych postaci,  prawda?  Ale  co  tak naprawdę  o  nim wiemy?  
Wiedzę „Zosśki”  sprawdziłyśmy za  pomocą sondy.  Zobaczmy zatem,  jak  poradzili  sobie uczniowie klas  
wyższych oraz nauczyciele. 

Pierwsze pytanie brzmiało: „Czy słyszałeś o Józefie Piłsudskim?”      Tu wszyscy potwierdzili, że nie-
raz obiło im sieę o uszy na lekcjach historii. Jednak, co z nieco szerszą wiedzą? Wiele os ób stwierdziło,    zże
był marszałkiem, generałem, naczelnikiem armii. Kilka odpowiedzi dumnie głosiło po prostu o jego polskim
pochodzeniu. Oczywiście, wszystkie te wyliczenia były poprawne.

 
 Następne pytanie było bardziej podchwytliwe i nieraz uczniowie wahali się co do ostatecznego wer-
dyktu. „W którym wieku żył?” okazało sieę być nie lada zagadką. Uzyskałyśmy r óżne odpowiedzi;    od XVIII
wieku do XXI. Jednak znaleźli się tacy, co połączyli koniec XIX w. z początkiem XX. To właśnie oni mieli 
rację. 

Prawie wszyscy wymienili liczne zasługi Piłsudskiego dla naszego kraju, nie było to żadnym wyzwa-
niem. A ciekawostki? Otóż był Polakiem, miał charakterystyczne wąsy, ulubionego konia imieniem Kasztanka
- te odpowiedzi padły najczęściej.  Niektórzy wiedzieli  nawet  o jego dwóch żonach oraz o  braku dwóch  
przednich zębów wybitych kolbą karabinu. 

Poniżej mamy podsumowanie; wyniki są porównane do procentu poprawnych odpowiedzi. 

Czy słyszałeś o Józefie Piłsudskim? ……………………100%
 Kim był Józef Piłsudski?…………………………………..90%
 W którym wieku żył?…………….……………………..…..73%
 Co zrobił dla Polski?………………………….…………….70%
 Jeden fakt, który o nim wiesz……………………….……..90% 

Z powyższych danych możemy śmiało stwierdzić, zże uczniowie "Zośki" posiadają niemałą wiedzę na temat 
naszego działacza niepodległościowego. Szczerze zachęcamy do wzięcia udziału            w przyszłych sondach,
nie tylko historycznych, ale rownież z tematami    z życia szkoły i osobistych zainteresowań. 

Zuzanna Klassek, kl. 1f
Magda Sztampke, kl. 1f 

Uśmiechnij się, proszę! 

- Czym podróżują autobusowe trolle?
- Trolejbusem.

*
Spędziliśmy noc we dwóch – ja i komar. On śpiewał, ja klaskałem.

*
Jako że wszystkim nie dogodzisz, należy ograniczać się do siebie.




