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Sudoku 
Trudne 

Łatwe 

Mała dawka 

humoru 

Dwie sowy siedzą na 

gałęzi. Jedna mówi:  

- Hu,hu. 

A druga: 

- Ale mnie przestraszyłaś. 

 

W jaki sposób chodzi  

elektryk ?  

Napięcie 

SPIĘCIE X GAZETKA SZKOLNA    
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W bieżącym roku ob-
chodzimy 70. rocznicę 
śmierci Janusza Korczaka i 
setną rocznicę założenia 
przez niego Domu Sierot 
przy ulicy Krochmalnej w 
Warszawie. Na mocy de-
cyzji Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej rok 2012 usta-
nowiony został Rokiem 
Korczaka. Janusz Korczak 
(Henryk Goldszmit, znany 
też jako: Stary Doktor lub 
Pan Doktor).Urodzony 22 
lipca 1878 lub 1879 
w Warszawie, zm. 5 sierp-
nia lub 6 sierpnia 1942 
w Treblince. Lekarz, peda-
gog, pisarz, publicysta 
i działacz społeczny. Był 
prekursorem działań na 
rzecz praw dzieci i ich 
całkowitego równoupraw-
nienia. Pionier działań 
w dziedzinie resocjalizacji 
nieletnich, diagnozowania 
wychowawczego i  opieki 
nad dzieckiem trudnym. 
Wierzył, iż można być 
zarazem Żydem i Pola-
kiem. Inicjator pierwszego 
pisma "Mały przegląd" 
redagowanego w więk-
szości przez dzieci i autor 
„Pogadanek radiowych", 
gdzie głosił prawa dziec-

Janusz Korczak – lekarz i wychowawca 

ka. Był współzałożycie-
lem Domu Sierot dla 
dzieci  żydowskich 
w Warszawie, który dzia-
łał od 1912 do 1942 ro-
ku. Następny sierociniec 
- Nasz Dom - był wybu-
dowany dla dzieci pol-
skich (1919-1936). Autor 
wielu książek dla dzieci 
i dzieł pedagogicznych. 
Ostatnie 3-miesiące swo-
jego życia spędził w Get-

cie Warszawskim , pomi-
mo możliwości wydosta-
nia się z Getta i przecze-
kania wojny w neutral-
nym państwie , zdecydo-
wał że zostanie wraz ze 
swoimi podopiecznymi do 
końca. W 1942 zginął 
wraz ze swoimi wycho-
wankami w obozie zagła-
dy w Treblince. 

Dorian Rzewuski 
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Na przerwie 

Wykreślanka - wykreśl słowa z zamieszczonej poniżej tabeli. Pozostałe litery czyta-

ne rzędami utworzą rozwiązanie.  

-POGÓRZE 
-POJEZIERZE 
-PRZYBÓJ 
-PRZYLĄDEK 
-PUSTYNIA 
-RAFA 
-RIAS 
-RÓWNINA 
-RÓWNOLEŻNIK 
-SAWANNA 
-SERIR 
-SUBKONTYNENT 
-SZELF 
-WIATR 

-WODODZIAŁ 
-WSZECHOCEAN 
-WULKAN 
-WYŻYNA 
-ZALEW 
-ZEFIR 
-ZWROTNIK 
-ARCHIPELAG 
-BUSZ 
-CYPEL 
-DELAT 
-DEPRESJA 
-DOPŁYW 
-DORZECZE 

-EKWATOR 
-EWORSJA 
-FIORD 
-GEOIDA 
-GÓRA 
-IZOBATA 
-JEZIORO 
-KANAŁ 
-LIMAN 
-MIERZEJA 
-MORZE 
-NIZINA 
-ORONIN 
-PLATEU 
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Drugi mecz decydował 
o tym, która z drużyn 
zajmie lepsze miejsce 
w grupie i w półfinale 
zmierzy się z teoretycznie 
słabszym zespołem z dru-
giej grupy. Mecz przebie-
gał pod dyktando druży-
ny z Siedlec.  Zespół ze 
Stoczka  w pierwszych 
minutach spotkania zdo-
był dwie bramki, jednak 
to wszystko, na co było 
ich stać. Elektryk szybko 
wyrównał i wyszedł na 
prowadzenie, którego nie 
oddał do końca spotka-
nia.  Siedlczanie grali 
pewnie w obronie i sku-
tecznie w ataku, o czym 
świadczy  mała  ilość stra-
conych bramek w spotka-
niu 12 : 30. Po tej wygra-
nej nasz zespół wyszedł 
z 1 miejsca w grupie 
i w półfinale zmierzy się 
z ZSR CKP Miętne. Warto 
również wspomnieć 
o tym, że do półfinału 
również z pierwszego 
miejsca awansowało I LO 
im. Bolesława Prusa. 
Miejmy nadzieję, ze  
o złoty medal zagrają 
dwie drużyny z Siedlec 
i tym udowodnimy, że 
piłka ręczna w naszym 
mieście stoi na bardzo 
wysokim poziomie.  

                                                                                             
Rafał Jaszczuk 

SPRAWDZIAN Z WIEDZY 
O MIŁOŚCI 

Miłość jest ważnym motywem literackim, mogli się o 
tym przekonać uczestnicy walentynkowego konkursu   

W dzień świętego Wa-
lentego w naszej szkole 
odbył się konkurs pt.: 
"Literackie walentynki". 
Został on zorganizowany 
przez szkolną bibliotekę, 
Konkurs miał formę sze-
ściu zadań. Jednym 
z nich było połączenie 
w pary bohaterów utwo-
rów literackich. Drugie 
zadanie polegało na roz-
szyfrowaniu cytatów. 
Trzeba było także  wyja-
śnić znaczenie frazeolo-
gizmów i dopisać sfor-
mułowania związane 
z miłością. Najciekawsze 
według mnie było zada-
nie  ostatnie, w którym 
należało wykazać się 
znajomością języków 

obcych. Polegało ono na 
tym, iż trzeba było napi-
sać słowa "kocham cię" 
w czterech językach. 
W konkursie wzięło udział 
ośmiu uczestników, na-
grody jednak były tylko 
trzy. Laureatkami zostały 
nasze klasowe koleżanki :  
1 miejsce- Ewelina Sel-
w i a k 
2 miejsce- Katarzyna Mar-
c i s z e w s k a 
3 miejsce- Katarzyna Re-
dzik  

Gratulujemy uczestni-
kom i zachęcamy  wszyst-
kich uczniów do udziału 
w następnych konkur-
sach. Życzymy powodze-
n i a ! 
 Ewelina Selwiak  
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Cholerycy i sangwinicy to dobrzy szefowie! 

W „ELEKTRYKU” tuż po 

feriach zimowych, odbyły 

się zajęcia z doradztwa 

zawodowego. Uczniowie 

dowiedzieli się, czym na-

leży się kierować aby wy-

brać swój przyszły zawód.  

Zajęcia prowadzone 

były przez doradcę zawo-

dowego z Poradni Psycho-

logiczno- Pedagogicznej 

w Siedlcach.  

Młodzież wykonała 

ćwiczenia, dzięki którym 

mogła poznać swój typ 

osobowości. Wyniki ba-

dań były różne. Prowa-

dząca zajęcia pokazała na 

podstawie jakich cech 

kształtuje się określony 

charakter i w jakim zawo-

dzie mógłby się sprawdzić 

dany typ osobowości 

Otrzymaliśmy wiele bar-

dzo cennych wskazówek 

przydatnych np. w wybo-

rze przedmiotów, które 

będziemy zdawać na 

maturze . Dzięki zajęciom 

uświadomiliśmy sobie, że 

nie ma dwóch identycz-

nych osób, a każdy z nas 

jest indywidualnością.  

Podejmując decyzję 

dotyczącą wyboru zawo-

du, powinniśmy się kiero-

wać zainteresowaniami 

oraz typem swojej oso-

bowości a także potrzeba-

mi rynku pracy. Decyzja o 

wyborze  zawodu jest 

bardzo ważna, aby czuć 

się spełnieni, musimy 

czerpać radość z pracy, 

którą wykonujemy. 

Katarzyna Marciszewska 

 

”Twój przyszły zawód to nie tylko dochody, 

ale także pasja, którą rozwijasz i dopełnienie twojej osobowości.” 
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Szczypiornistki nie do zatrzymania 

Wspaniałą passę mają reprezentantki Elektryka w piłce 
ręcznej. Niedawno zdobyły Puchar Prezydenta, teraz wy-

grały Licealiadę. Brawo !   

Pierwszy raz w historii naszej szkoły drużyna piłki ręcznej dziewcząt zdobyła I 
miejsce w Między powiatowej Licealiadzie. Mecze finałowe rozegrano 13 marca. 
Walka trwała do ostatniej minuty. Nasze wspaniałe zawodniczki dzięki ciężkiej pracy 
i uporowi wygrały półfinałowy mecz z I LO im. Bolesława Prusa wynikiem 14:12. Wy-
grana ta otworzyła im drogę do finału, w którym po fantastycznej grze pokonały 
zespół z Sobolewa wynikiem 19:15. Do tej wiekopomnej chwili doprowadził ich nie-
zastąpiony i wytrwały w swojej pracy trener Pan Artur Bryłka. Podziękowania należą 
się także wyjątkowym kibicom, którzy swoim dopingiem przyczynili się również do 
tak wielkiego sukcesu. 
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Mamy w Siedlcach na-
prawdę utalentowaną 
młodzież, zwycięstwo w 
konkursie „Kamień wiary 
to wielki sukces. 
W piątek10 lutego w Cen-
trum Kultury i Sztuki od-
był się finał konkursu pt. 
Kamień Wiary. Konkurs 
podzielony był na dwie 
kategorie: recytatorską 
i poezję śpiewaną. Tema-
tyka konkursu porusza 
problemy religii we 
wszystkich jej przejawach 
i formach. Mieszczą się 
w niej także utwory filo-
zoficzne, poszukujące 
sensu egzystencjalnych 
dylematów istnienia; poe-
zja poszukująca odpowie-
dzi na najbardziej istotne 
pytania dotyczące bytu. 
Jest to jedyny konkurs 
recytatorski odbywający 

się w Siedlcach o zasięgu 
ogólnopolskim.Jako 
uczestniczka konkursu 
występowałam w obu 
kategoriach. W kategorii 
muzycznej 

zagrałam na flecie akom-
paniując Izie Niedziółce. 
Następnie recytowałam 
kolejno wiersze: Bolesła-
wa Leśmiana: „Dwoje 
Ludzieńków” oraz 
„Balladę” Czesława Miło-
sza.Co prawda nie zaję-
łam żadnego miejsca, lecz 
sama kwalifikacja do fina-
łu była dla mnie ogrom-
nym wyróżnieniem i osią-
gnięciem. Najlepszą recy-
tatorką okazała się Karoli-
na Borkowska, uczennica 
I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Bolesława Prusa 
w Siedlcach. Występy 

 

pozostałych uczestników 
były na bardzo wysokim 
poziomie, konkurs ten 
zgromadził wiele napraw-
dę niesamowitych talen-
tów.  

Widownia z podziwem 
i uznaniem oglądała popi-
sy młodych ludzi. Wśród 
publiczności znalazła się 
moja klasa wraz z naszą 
wychowawczynią. Ich 
obecność bardzo dodała 
mi otuchy, ponieważ wy-
stęp przed tak dużą pu-
blicznością przysparzał 
nieco tremy i stresu. My-
ślę, że przesłania zawarte 
w wierszach i poezji śpie-
wanej nakłaniały do re-
fleksji i pozytywnie wpły-
nęły na słuchaczy. 
            Malwina Żuk  

Elektryk sportem stoi, 
to prawda znana od daw-
na. Dzięki znakomitym 
trenerom i sercu do gry 
nnasi sportowcy sięgają 
po najwyższe laury. Tak 
trzymać!Nasz zespół roze-
grał  9 marca kolejną run-
dę MIĘDZYPOWIATOWEJ 
L I C E A L I A D Y 

w piłce ręcznej chłopców. 
W Stoczku Węgrowskim 
pokonał miejscowy zespół 
Niepublicznego Liceum 
O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o 
i  Liceum Ogólnokształcą-
cego z Węgrowa. Pierw-
szy mecz drużyna zagrała 
ze szkołą z Węgrowa. Od 
początku spotkania siedl-

czanie narzucili swój styl 
gry, co zaowocowało szyb-
kim zdobyciem przewagi 
bramkowej. Prowadzenia 
Elektryk nie oddał już do 
końca meczu. W spotka-
niu każdy z drużyny dał 
z siebie wszystko, co zao-
wocowało wysoką wygra-
n ą  3 5  :  1 7 .  
  … strona 14 

Za kulisami 

Elektryk znów  zwycięski  
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Latające Podwiązki 
Sobotnia noc 21 stycz-

nia  bieżącego roku pozo-
stanie  niezapomniana dla 
naszych naelektryzowa-
nych maturzystów. Sali 
balowa Orchidea wypeł-
niona pozytywną energią 
prezentowała się wyjątko-
wo pięknie. Część oficjal-
ną rozpoczęła pani dyrek-
tor Krystyna Więcławek, 
witając zebranych i życząc 
wszystkim udanej zabawy.  
Kiedy nadszedł czas trady-
cyjnego poloneza, na twa-
rzach maturzystów można 
było zauważyć lekkie zde-
nerwowanie, mimo że 
wszystko początkowo 
wydawało się być dopięte 
na ostatni guzik. Dziew-
czynom szczególny kłopot 
sprawił śliski parkiet, któ-
ry w połączeniu ze  szpil-
kami na kilkunastocenty-
metrowym obcasie, mógł 
stworzyć barierę trudną 
do pokonania. Jednak, 
mimo obaw, polonez 
w wykonaniu wszystkich 
klas wyszedł idealnie, 
czego dowodem były 
uśmiechy na twarzach 
zebranych gości. Po za-
kończeniu części oficjalnej 
nadszedł czas na sesję 
fotograficzną. I właśnie tu 

maturzyści wykazywali 
się swoją fantazją. Takie 
sceny jak latające pod-
wiązki czy marynarki były 
nieodłącznym elemen-
tem tegorocznych sesji 
studniówkowych. Każda 
z klas miała możliwość 
wykonania sobie zdjęcia 
grupowego, z wycho-
wawca oraz pozowanego 
w parach. Konieczne były 
także zdjęcia dziewczyn 
z podwiązkami na scho-
dach, bo jak wiadomo 
takie zdjęcie schowane 
przed maturą pod po-
duszką ma przynieść 
szczęście.  Po sesji foto-
graficznej nadszedł czas 
na długo oczekiwana 
zabawę, na to aby wczuć 
się w muzykę odprężyć 
i dobrze się bawić. Sza-
leństwu zabawy dali się 
ponieść także nasi na 
pozór mało rozrywkowi 
nauczyciele . To właśnie 
teraz każdy maturzystka 
miał jedyną i niepowta-
rzalną okazję tańca ze 
swoim wychowawcą.  
Trzeba przyznać, że gro-
no pedagogicznie cał-
kiem nieźle radzi sobie 
na parkiecie. Zabawa 
trwała do samego rana 

a po jej zakończeniu wszy-
scy, chociaż zmęczeni, 
wracali z uśmiechami na 
twarzy.  Pytając maturzy-
stów o wrażenia po stud-
niówce usłyszeliśmy: "To 
najlepsza impreza w mo-
im życiu". Myślę, że te 
słowa są dobrym komen-
tarzem tego, co działo się 
21 stycznia w Sali Orchi-
dea. Po balu nadszedł 
czas ciężkiej pracy i wiel-
kiego odliczania, bo matu-
ra coraz bliżej. My w imie-
niu redakcji Spięcia życzy-
my wszystkim maturzy-
stom, połamania piór, 
optymizmu,  dużo wiary 
we własne siły i trafienia 
w wymarzone tematy.  

Joanna Dziewulska  
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 Mieliśmy okazję prze-
prowadzić wywiad z 
bramkarką naszej szkol-
nej drużyny dziewcząt w 
piłce ręcznej Darią Koł-
tun, uczennicą klasy 
2cLO. 13.03.2012 r. 
pierwszy raz w historii 
naszej szkoły dziewczyny 
zajęły I miejsce w Mię-
dzypowiatowej Licealia-
dzie w piłce ręcznej 
dziewcząt. 

Skąd się wzięło u Ciebie 
zainteresowanie piłką 
ręczną? 

Na początku trenowałam 
tenis stołowy, ale po pew-
nym czasie znudziło mi się 
to i zapragnęłam czegoś 
nowego. Chciałam spró-
bować gry zespołowej. 
Piłka ręczna w naszej 
szkole jest dobrze rozwi-
niętym sportem, dlatego 
trafiłam do drużyny. 

Czy uważasz, że zasłuży-
łyście na zdobycie I miej-
sca, czy to tylko kwestia 
szczęścia? 

Zdecydowanie zasłużyły-
śmy naszą ciężką pracą, 
wysiłkiem oraz wielogo-
dzinnymi treningami. 

Bramkarka na wagę złota 

-Jak się czujesz jako naj-
lepsza bramkarka? 

Tak samo jak i wcze-
śniej :) 

Ile czasu trenowałaś 
żeby być tak dobra? 

Od początku liceum. 
Wcześniej nie miałam 
styczności z piłką ręczną. 

Czy wiążesz dalszą przy-
szłość z tym sportem? 

Raczej nie. To tylko moje 
hobby, które może mi 
pomóc w dostaniu się na 
AWF. 

Czy trudno było 
pokonać wasze 
przeciwniczki? 

Tak, było bardzo 
trudno. Najtrud-
niejszym przeciwni-
kiem okazała się 
drużyna z Prusa. 

Jesteście dumne ze 
swojego zwycię-
stwa? 

Oczywiście. Praco-
wałyśmy na to od 
początku sezonu. 

Czy trener ma duży 
wkład w sukces 

drużyny? 

Owszem. Pan Artur Bryłka 
wkłada w pracę całe serce 
i nasza wygrana jest także 
jego zasługą. 

Gratulujemy i dziękujemy 
za wywiad. 

Dziękuję bardzo. 

Anna Woźna  
Agnieszka Kurek 
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Ku chwale bohaterów! 

Od 2011 roku, dzień 
1 marca został ustanowio-
ny świętem państwowym, 
poświęconym żołnierzom 
zbrojnego podziemia an-
tykomunistycznego. Naro-
dowy Dzień Pamię-
ci ,,Żołnierzy Wyklę-
tych” jest dniem 
szczególnie symbo-
licznym dla żołnierzy 
podziemia, tego dnia 
w 1951 roku wyko-
nany został wyrok 
śmierci na kierow-
nictwie IV Komendy 
Z r z e s z e -
nia  ,,Wolność i Nie-
zawisłość”. 

W dzisiejszych 
czasach, znaczna 
część młodych Pola-
ków tak naprawdę 
nie zastanawia się, 
a może nawet nie 
wie, że II wojna 
światowa dla naszego 
narodu nie skończyła się 
wraz z podpisaniem kapi-
tulacji przez hitlerowskie 
Niemcy w maju 1945 ro-
ku. 

Wielu polskich żołnie-
rzy zdawało sobie sprawę, 
że wkroczenie sowieckie-

go wojska nie wróży nic 
dobrego. Postanowili 
zostać w lasach i konty-
nuować walkę, aż do 
ostatecznego zwycię-
stwa. Żołnierze podzie-

mia niepodległościowe-
go  i antykomunistyczne-
go, dziś nazywa-
ni ,,żołnierzami wyklęty-
mi”, stawiali opór próbie 
sowietyzacji Polski oraz 
podporządkowania jej 
ZSRR w latach 1944–
1963. 

Dla instalującej się wła-
dzy ludowej partyzanci 
stanowili poważne zagro-
żenie. Żołnierzy podzie-
mia niełatwo było wykryć, 
a ich działalność, skupiają-

ca się na likwidacji 
Sowietów i kolabo-
rujących z nimi pol-
skich komunistów, 
była znakiem sprze-
ciwu wobec radziec-
kiej okupacji. 

Dlatego też władza 
rozpoczęła akcję 
pozbywania się 
ostatnich, prawdzi-
wych obrońców 
niepodległej Polski. 

Wielu z nich poległo 
z bronią w ręku, 
a innych więziono 
i poddawano okrut-
nym torturom. Część 
z nich zasiadała na 
ławie oskarżonych 

w procesach pokazowych, 
których wynik był z góry 
przesądzony- natychmia-
stowy wyrok śmierci. 
Przez całe lata PRL-u, żoł-
nierzy podziemia  nazywa-
no ,,zaplutymi karłami 
reakcji”, a wszystkie nie-
podległościowe organiza-
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Spotkanie z reżyserem 
"Witka" / "Waldka". 
Członkowie właśnie tej 
grupy będą bohaterami 
filmu. Pomimo areszto-
wań, przez cały okres 
działania, Służbie Bezpie-
czeństwa, nigdy nie udało 
się ich rozpracować. Film 
o determinacji, odwadze, 
nonkonformiźmie, o przy-
jaźni, która sprawdziła się 
wielokrotnie w najtrud-
niejszych warunkach, 
w końcu o "lekkości by-
tu" w czasach permanent-
nej opresji i mozolnym 
szukaniu sensu i smaku 
życia dziś, w pozornie 
uporządkowanych cza-
sach, zrealizowany będzie 
w formie - tragikomicznej 
chwilami - ballady. Wiele 
z opisywanych akcji obfi-
towało w tak zaskakujące 
i śmieszne sytuacje, że nie 
sposób tego pominąć. 
Tragizm sytuacji, w które 
zostali wplątani bohatero-
wie (lub sami o tym zade-
cydowali) będzie w filmie 
pokazany trochę na mar-
ginesie, przy okazji. Na 
pierwszym planie będzie 
zawsze anegdota - opis 
akcji.  

 

Gościem specjalnym 

był Arkadiusz Gołębiew-

ski, autor wielu filmów 

dokumentalnych o tema-

tyce historycznej, twórca 

festiwalu filmowego 

„Niepokorni, Niezłomni, 

Wyklęci”. Reżyser zapro-

sił młodzież do udziału 

w projekcie „Młodzi dla 

historii”, który polega na 

dokumentowaniu wyda-

rzeń z okresu powojennej 

historii Polski. Filmy mło-

dych twórców  wezmą 

udział w konkursie a naj-

lepsze produkcje zostaną 

pokazane w Gdyni.  
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Spotkanie z reżyserem 
Centrum Kultury i 

Sztuki po raz kolejny za-
prosiło młodzież na cie-
kawą lekcję. W ramach 
Filmowych Spotkań z 
Historią, które odbyły się 
6 marca, uczniowie mogli 
obejrzeć dwa filmy.  

Pierwszy związany 
z tematem Żołnierzy Wy-
klętych „Sny stracone, sny 
odzyskane” w reżyserii 
Arkadiusza Gołębiewskie-
go. Na przykładzie losów 
rodziny Borychowskich ze 
wsi Borychów w gminie 
Repki realizatorzy odsła-
niają dramat ludności 
cywilnej represjonowanej 
przez władze radzieckie za 
pomoc niesioną członkom 
polskiego podziemia nie-
podległościowego. Po 
1944 roku nie wszystkie 
oddziały AK złożyły broń. 
Część z nich m.in. 6 Bryga-
da Wileńskiej kpt. Łuka-
siewicza ps. "Młot" pro-
wadziła walki z Sowietami 
aż do lat 50. Marian Bory-
chowski, partyzant ZWZ-
AK, udzielał leśnym schro-
nienia w swoim domu. On 
i jego bliscy zapłacili za to 
wysoką cenę. W 1950 
roku Borychowski został 

zamordowany przez UB 
w więzieniu na Rako-
wieckiej, a jego żona 
Czesława dostała karę 10 
lat pozbawienia wolno-
ści. Służby bezpieczeń-
stwa aresztowały także 
czwórkę dzieci Bory-
chowskich. Najmłodsze 
miało wówczas 7 lat. 
Rodzeństwo trafiło do 
domu dziecka. Matka 
była prześladowana 
i szykanowana przez wła-
dze do lat 80. 

Drugi obraz to „Grupy 
oporu” w reżyserii Marii 
Dłużewskiej, jest historią 
małego sabotażu organi-
zowanego przez liceali-
stów i studentów w la-
tach osiemdziesiątych. 
Grupy Oporu "Solidarni" 
zostały założone na wio-
snę 1982 roku w Warsza-
wie przez Teodora Klin-
cewicza  ("Borys" , 
"Teoś"), wiceprzewodni-
czącego Komisji Krajowej 
NZS i przewodniczącego 
NZS na Politechnice War-
szawskiej, ukrywającego 
się od 13 grudnia1981 
roku. Od samego począt-
ku grupy podporządko-
wały się Regionalnej Ko-

misji Wykonawczej NSZZ 
Solidarność. Grupy, we-
dług planów "Teosia", 
miały zajmować się ma-
łym sabotażem; prowa-
dzić "akcje miejskie" - 
ulotkowanie, karanie do-
nosicieli i kolaborantów, 
zajmować się legalizacją - 
czyli wyrobem fałszywych 
dokumentów dla potrzeb 
podziemia, przygotowa-
niem i obsługą manifesta-
cji, przygotowaniem do 
starcia z milicją na wypa-
dek ogłoszenia strajku 
generalnego. W ramach 
Grup Oporu powstała też, 
później usamodzielniona, 
Sekcja Transportu, zajmu-
jąca się odbiorem, prze-
chowywaniem i dystrybu-
cją przemycanego ze 
Szwecji sprzętu dla pod-
ziemia. Grupy wystąpiły 
publicznie po raz pierwszy 
1 sierpnia 1982 roku, 
w rocznicę Powstania 
Warszawskiego o godzinie 
17. Bardzo szybko Grupy 
Oporu "Solidarni" podzie-
liły się na samodzielne 
zespoły z wyodrębnioną 
specjalizacją i określonym 
terenem działania. Jedną 
z grup była Grupa 
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cje, do których należeli, 
o k r e ś l a n o  j a k o 
"faszystowskie bandy". 
W latach 1945-1956, we-
dług ciągle niepełnych 
danych, z rąk polskich  
i  sowieckich komunistów 
zginęło 8,6 tys. żołnierzy 
podziemia niepodległo-
ściowego, a 5 tys. skazano 
na karę śmierci. Dodatko-
wo w obozach i więzie-
niach śmierć poniosło 
ponad 20 tysię-
cy ,,żołnierzy wyklętych”. 

Jednym z licznych przy-
kładów mogą być boha-
terskie postawy Danuty 
Siedzikówny  ps. ,,Inka’’ 
oraz Feliksa Selmanowicza 
-,,Zagończyk’’.  Siedemna-
stoletnia sanitariuszka 
5 Brygady Wileńskiej AK 
została  aresztowana 
w Gdańsku rankiem 20 
lipca 1946 r. Po bestial-
skim śledztwie 3 sierpnia  
Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Gdańsku skazał ją na 

śmierć. „Inka” nie uległa 
namowom obrońcy 
z urzędu i nie podpisała 
prośby o ułaskawienie. 
W grypsie do sióstr Miko-
łajewskich z Gdańska, 
krótko przed śmiercią 
napisała: ,,Jest mi smut-
no, że muszę umierać. 
Powiedzcie mojej babci, 
że zachowałam się jak 
trzeba". 28 sierpnia, 
o godz. 6.15 komuni-
styczni oprawcy zamor-
dowali Danutę.   Wraz 
z nią śmierć poniósł ofi-
cer wileńskiej AK  ppor. 
Feliks Selmanowicz. 
Umierali z okrzykiem 
„Jeszcze Polska nie zginę-
ła!” i „Niech żyje 
„Łupaszko”!”. „Inka” 
i „Zagończyk” zostali za-
bici strzałem w głowę . 
Do dziś rodzinom nie 
udało się odnaleźć  miej-
sca ich pochówku. Wyrok 
śmierci był komunistycz-
ną zbrodnią sądową 
a zarazem aktem zemsty 

i bezradności UB wobec 
niemożności rozbicia od-
działów mjr. Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki”. 

Tylko nielicznym udało 
się przetrwać stalinowski 
reżim, mimo to władza 
ludowa nie dawała im 
spokoju. Jako ,,reakcyjni 
bandyci” stale znajdowali 
się pod baczną obserwa-
cją zawsze czujnych służb 
bezpieczeństwa. 

Żołnierze wyklęci- 
prawdziwi bohaterowie, 
którzy byli gotowi oddać 
swe życie, by nasza ojczy-
zna była wolna, by nam 
żyło się lepiej. Winniśmy 
im pamięć i cześć nie tyl-
ko 1marca, lecz przez całe 
życie.  

(…)Dziś, kiedy wolność 
tu wróciła już A przecież 
mogła nam nie wrócić 
wcale Nikomu nie ujmując 
żadnych cnót Czas chłop-
com z NSZ-tu oddać chwa-
łę Bo przecież nie dla na-
szych pustych serc I nie 
dla ciemnych głów swe 
życie dali Lecz chcieli nasi 
chłopcy z NSZ-et Byś Pol-
skę widział tu, i nie z od-
dali. (Tadeusz Sikora- Żoł-
nierzom Narodowych Sił 
Zbrojnych) 

Monika Gorzała  
Kinga Gorzała  
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Aktualności, czyli co ciekawego wydarzyło się w szkole. 

Wysoka pozycja w rankingu 
 
 Nasza szkoła ma się czym 
pochwalić, w rankingu tech-
ników w 2012 roku w woje-
wództwie mazowieckim 
Technikum nr 1 zajęło bar-
dzo wysokie 6 miejsce, co 
świadczy o bardzo wysokim 
poziomie nauczania. Ucz-
niom technikum gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Kolęda-Nocka 

 W poniedziałek 9 stycznia 
do Sali "Podlasie"  uczniowie 
naszej szkoły udali się na 
spektakl przygotowany przez 
licealistów z Węgrowa. To 
liryczne przedstawienie stało 
się lekcją historii i okazją 
powrotu do atmosfery lat 80
-tych XX wieku.  

Konkurs Mechatronicznz 

13 stycznia 2012 roku  ucz-
niowie z klas 3dt i 4dt Tech-
nikum nr 1 wzięli udział w 
etapie szkolnym I Ogólnopol-
skiego Konkursu Mechatro-
nicznego. Organizatorem 
Konkursu jest Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Łowiczu. Do etapu drugie-
go, który odbędzie się 
16.03.2012 roku przechodzą 
osoby, które otrzymały naj-
większą liczbę punktów. 
Naszą szkołę reprezentować 
będą dwie trzyosobowe 
drużyny. 

Kamień wiary 

Ogólnopolski Turniej Sztuki 
Recytatorskiej i Poezji Śpie-
wanej. odbył się już p raz  
dwudziesty pierwszy. Naszą 
szkołę reprezentowały 2 
uczennice: Iza Niedziółka, 
która z towarzyszeniem 
Łukasza Jóźwiaka /
fortepian/ i Malwiny Żuk /
flet poprzeczny/ zaśpiewała 
dwa utwory Bartosza Króla-
ka "Kiedy odejdziesz" 
i "Tylko bądź przy mnie". 
Malwina Żuk recytowała 
wiersz Bolesława Leśmiana 
"Dwoje ludz ieńków" 
i "Balladę" Czesława Miło-
sza. 

Będziemy chronić bociany 

Z uczniami klas licealnych o 
profilu biologicznym i człon-
kami szkolnego koła foto-
graficznego spotkał się P. 
Ireneusz Kaługa z Towarzy-
stwa eko Bocian, który od 
kilkunastu lat zajmuje się 
badaniami i czynną ochrona 
ptaków, a zwłaszcza bocia-
na białego. Mogliśmy obej-
rzeć film jego autorstwa, 
poświęcony ochronie bocia-
nów oraz pokaz slajdów 
połączony z opowieściami 
o okolicznościach powsta-
nia poszczególnych ujęć i 
technikach fotografowania 
ptaków. Prelegent zachęcał 
młodzież do udziału w tego-

rocznej akcji obrączkowania 
bocianów. 

Wyprawa do Telewizji 

Uczniowie klas 2cLO, 2mt i 
2bLO 3 lutego uczestniczyli w 
nagraniu programu „ Jaka to 
melodia?”. Była to okazja, 
aby zobaczyć na żywo, co 
naprawdę dzieje się za kuli-
sami i podejrzeć pracę ekipy 
przygotowującej to popular-
ne widowisko muzyczne. 
Gościem specjalnym była  
znana piosenkarka dance, 
Paula. 

V Ogólnopolski Konkurs 
Mechaniczny 

Po raz kolejny uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział 
w Ogólnopolskim Konkursie 
Mechanicznym. Najlepsze 
wyniki osiągnęli Remigiusz: 
Lewandowski  4dt, Jacek 
Dołęga  4dt, Cezary Palich  
2at. Będą oni reprezentowali 
naszą szkołę w finale, który 
przeprowadzony zostanie 
w dniach 22-23.03.2012 
w Zespole Szkół Technicz-
nych w Płocku. 

Bezpieczna Szkoła  
Bezpieczny Uczeń 

W ramach uczestnictwa 
w tym programie odbyło się 
spotkanie uczniów z przed-
stawicielami Straży Pożarnej, 
Policji i Jednostki Poszuki-
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Aktualności, czyli co ciekawego wydarzyło się w szkole. 

wawczo-Ratowniczej w Siedl-
cach. W spotkaniu uczestni-
czyła młodzież ze wszystkich 
typów szkół ZSP nr1 w Siedl-
cach. 

Wolontariat  

21 lutego roku w sali audio-
wizualnej odbyło się spotka-
nie przedstawicielek Siedlec-
kiego Centrum Wolontariatu 
z naszymi uczniami. Wolon-
tariuszki przedstawiły inicja-
tywę pod hasłem "Młodzież 
w działaniu". 

Święto żołnierzy wyklętych 

1 marca 2012 po raz pierw-
szy w naszej szkole obchodzi-
liśmy Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. 
Uroczystość odbyła  się na 
sali audiowizualnej ucznio-
wie poznali podstawowe 
fakty związane z tymi tragicz-
nymi wydarzeniami, obejrzeli 
prezentację i film pt. ,,Tajny 
współpracownik.”. 

Najlepsi w Siedlcach 

28 lutego w Sali Białej Miej-
skiego Ośrodka Kultury od-
była się gala podsumowująca  
sportowy rok 2011. Wzięli w 
niej udział najlepsi sportow-
cy, trenerzy oraz szkoły pod-
stawowe, gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne. Nasza szko-
ła okazała się bezkonkuren-
cyjna, zdobywając pierwsze 
miejsce i tym samym poko-
nując I LO im. Bolesława 

Prusa oraz II LO im. Św. 
Królowej Jadwigi. Nagrody 
zostały wręczone przez 
Prezydenta Miasta Siedlce 
Pana Wojciecha Kudelskie-
g o . 
Debata 

„Państwo, prawo, społe-
czeństwo, obywatel”, to 
tytuł debaty, która odbyła 
się 16 lutego 2012 r Wzięli 
w niej udział uczniowie ze 
wszystkich typów szkół LO, 
T e c h n i k u m ,  Z S Z 
 

Spotkanie z reżyserem 

Po raz kolejny CKiS zaprosiło 
młodzież naszej szkoły na 
ciekawą lekcję. W ramach 
Filmowych Spotkań z Histo-
rią, które odbyły się 6 mar-
ca, uczniowie 4 klas mogli 
obejrzeć dwa filmy. Pierw-
szy, związany z tematem 
Żołnierzy Wyklętych „Sny 
stracone, sny odzyskane” w 
reżyserii Arkadiusza Gołę-
biewskiego. Drugi obraz to 
„Grupy oporu” w reżyserii 
Marii Dłużewskiej. Gościem 
specjalnym był Arkadiusz 
Gołębiewski, autor wielu 
filmów dokumentalnych o 
tematyce historycznej, 
twórca festiwalu filmowego 
„Niepokorni, Niezłomni, 
Wyklęci”. Reżyser zaprosił 
młodzież do udziału w pro-
jekcie „Młodzi dla historii”, 
który polega na dokumen-

towaniu wydarzeń z okresu 
powojennej historii Polski. 
Filmy młodych twórców  
wezmą udział w konkursie, 
a najlepsze produkcje zosta-
ną pokazane w Gdyni. 

Wspólnota Jednego Ducha 

Rekolekcje wielkopostne dla 
naszej szkoły przeprowadziła 
grupa Ewangelizacyjna z 
Duszpasterstwa Akademic-
kiego - Wspólnota Jednego 
Ducha wraz z Jej duchowym 
opiekunem ks. dr Tomaszem 
Bielińskim. Dwudniowe roz-
ważania odbyły się w dniach 
7 i 8 marca. Rekolekcje 
w „Elektryku” zakończyły się 
wspólną Mszą św. w intencji 
uczniów i wszystkich pracow-
ników szkoły.  

III miejsce na konkursie 

W Centrum Kultury i Sztuki w 
Siedlcach, 9 marca odbył się 
II Mały Festiwal Piosenki 
Rosyjskiej "Bałałajka". Wzię-
ło w nim udział 42 wykonaw-
ców. Naszą szkołę reprezen-
towała Iza Niedziółka, która 
zajęła III miejsce w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Paulina Olszewska  
Dagmara Bryzek 


