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NASZ PIERWSZY NUMER...

No i udało się!
Jest pierwszy numer naszego czasopisma. 
Skromny, ale wreszcie jest. Chcemy być Wa-
szym głosem i głosem dla Was. Pisać o spra-
wach szkoły i o szkole o nas. Liczymy na Wasze 

wsparcie, na wasze sugestie, pomysły, podpo-
wiedzi i ...krytykę.

Czytajcie i piszcie do nas.
e-mail: Cz-News@poczta.wp.pl

WASZYM ZDANIEM...

Wyniki ankiety na temat naszej szkoły

 Jest bezpiecznie
 Nauczyciele raczej... wymagający
 Jest chęć do działania
 Plan lekcji... na dwoje babka wróżyła
 Zmiany? – Są pomysły!
  
Ponad 70 uczniów wypełniło naszą ankietę (dziękujemy!). Poprosiliśmy o odpowiedź na 5 pytań:

1. Czy sądzisz, że nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym?

2. Czy uważasz, że nauczyciele są bardzo wymagający?

3. Czy Twoim zdaniem określone dni w naszej szkole (np. dzień dresa) są interesujące/potrzebne?

4. Czy odpowiadają Ci godziny lekcyjne? (godziny rozpoczęcia lekcji i zakończenia)

5. Co zmieniłbyś w szkole?

Z Waszych odpowiedzi wynika, że w szkole czujecie się 
generalnie bezpiecznie. Nauczyciele są raczej wymaga-
jący, chociaż ¼ respondentów jest innego zdania.
Spora część chciałaby stworzyć własne święto szkol-
ne, jakiś dzień tematyczny. Jeśli chodzi o plan lekcji 
zdania są podzielone – prawie połowa jest zadowolo-
na a druga połowa nie.
Jeśli chodzi o proponowane zmiany, to jest wiele po-
stulatów: więcej wycieczek, zamki w drzwiach w toa-
lecie, więcej miejsca w szatni , więcej zawodów spor-

towych, możliwość wychodzenia np. do sklepu na 
przerwie między lekcjami, dostęp do zapasowych klu-
czy bez konieczności składania wniosków, lekcje po-
winny zaczynać się wcześniej (klasy 0), mniej prac 
domowych, niewygodne krzesła.
Lista jest długa. Ciekawe, co da się zmienić?

opracowanie Dominika Osuch
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ROZMOWA Z.....

Andżeliką Żukowską, wiceprzewodniczącą Samorządu Uczniowskiego

CNews: Czy kiedykolwiek wcze-
śniej byłaś przewodniczą?

Andżelika: Nie, nie byłam.

CNews: Co chciałabyś zmienić?

Andżelika: W imieniu samorządu 
mogę powiedzieć, że mamy 
wiele pomysłów na nadcho-
dzące miesiące i na razie 
dopóki nie jesteśmy pewni 
czy zostaną zrealizowane, 
niech pozostaną tajemnicą 
A co ja chciałabym zmienić? 
Może nie zmienić, a raczej 
robić - więcej spotkań samo-
rządu! Aby kształtować 
wśród nas młodych ludzi, 
świadomość, że działanie w 
samorządzie szkolnym to 
małe doświadczenie samo-
rządności, nauki pracy w 
grupie, oraz umiejętność za-
rządzania i odpowiedzialno-
ści za projekty naszej małej 
zbiorowości oraz doświad-
czenie które kiedyś może 
nam się w życiu przydać.

CNews: Czy łatwo jest pracować z młodzieżą w naszym wieku?

Andżelika: To bardziej pytanie do grona pedagogicznego 
Porównując ostanie 3 lata, uważam że w tym roku mamy niesamowity skład ciekawych, ambitnych lu-
dzi z różnorodnymi pomysłami którzy chcą działać dla dobra szkoły oraz tworzyć jej historie. Więc 
współpraca z takimi osobami to dla mnie czysta przyjemność!

CNews: Skąd pomysł o byciu częścią samorządu uczniowskiego?

Andżelika: Pomysł był dość spontaniczna. Od najmłodszych lat (szkolnych) lubiłam angażować się w życie 
szkoły. Uwielbiam działać, działać z ludźmi, współpracować oraz tworzyć to daje mi poczucie spełnie-
nia, zadowolenia i ogromne pokłady energii. Uważam, że każdy uczeń jest ważny i widząc radość na 
jego twarzy to dla mnie bezcenna nagroda i powód dla którego warto poświęcać swój czas na działanie 
w samorządzie szkolnym.        

CNews: Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Dominika Osuch
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HISTORIA WIECZNIE ŻYWA...

1 marca, to Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Z tej okazji przypominamy dwie postaci: Inkę i Anodę.

Jan Rodowicz (syn Kazimierza Rodowicza, inży-
niera i profesora Politechniki Warszawskiej i Zofii z domu 
Bortnowskiej)
Uczęszczał do Szkoły Powszechnej Towarzystwa Ziemi 

Mazowieckiej. Tam został członkiem 21 Warszawskiej 
Drużyny Harcerskiej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. W 
latach 1935–1939 kontynuował naukę w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. W 1939 r. zdał 
małą maturę. W tym czasie prowadził działalność harcer-
ską w szeregach 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. 
Bolesława Chrobrego, słynnej „Pomarańczarni”. Tam po-
znał późniejszych legendarnych członków Szarych Szere-
gów, m.in. Tadeusza Zawadzkiego, Macieja Aleksego Da-
widowskiego i Jana Bytnara.

Po napaści wojsk III Rzeszy i ZSRS na Polskę 
i rozpoczęciu niemieckiej okupacji Warszawy już w paź-
dzierniku 1939 roku wstąpił do Szarych Szeregów, gdzie 
zajmował się głównie małym sabotażem w ramach organi-
zacji Wawer. Uczęszczał na tajne komplety w  gimnazjum 
im. S. Batorego. W 1941 zdał maturę i podjął pracę w 
warsztacie elektrotechnicznym, a potem w Zakładach Ra-
diowych Philipsa. Mimo to nie rezygnował z walki pod-
ziemnej. Brał udział w wielu akcjach bojowych m. in. w 
Akcji pod Arsenałem, akcji o kryptonimie ,,Celestynów", w 
której zdobyto wagon przewożący 49 więźniów z obozu na 
Majdanku do obozu Auschwitz, oraz w akcji ataku na po-
sterunek niemiecki w Sieczychach

Podczas powstania warszawskiego walczył początkowo 
na Woli jako zastępca dowódcy 3. plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” Batalionu „Zośka”. 2. sierpnia wraz z dru-
żynami 2. i 4. plutonu „Felek” uczestniczył w zajęciu szkoły powszechnej przy ul. Spokojnej 13 nieopodal Cmenta-
rza Powązkowskiego. 9 sierpnia został ciężko ranny w lewe płuco podczas natarcia na gmach właśnie tejże szkoły. 
Przewieziono go do Szpitala Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12 na Starym Mieście. 11 sierpnia za odznaczenie 
się w walkach na terenie działań Grupy „Północ” otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari V klasy. W tym 
czasie awansował też do stopnia porucznika. 31 sierpnia podczas ewakuacji Starówki przeszedł kanałami z grupą 
rannych żołnierzy Batalionu „Zośka” do Śródmieścia-Północ. Do 8 września był hospitalizowany przy ul. Hożej 36, 
skąd dołączył do swojego oddziału walczącego na Górnym Czerniakowie. 15 września na ostatniej reducie obrony 
oddziałów został ponownie ranny w lewe ramię i łopatkę z potrzaskaniem kości. Następnego dnia, w drodze do 
szpitala, znowu został trafiony odłamkami w lewą rękę. W nocy z 17 na 18 września w stanie nieprzytomnym został 
ewakuowany pontonem przez Wisłę na Pragę przez żołnierzy 3. Pułku Piechoty gen. Zygmunta Berlinga.

Po długim leczeniu w szpitalu w Otwocku, przyjechał na początku 1945 r. do rodziny w Milanówku. Tam nawiązał 
kontakt z dawnymi kolegami z Batalionu „Zośka”, którzy przeżyli powstanie warszawskie, m.in. z Henrykiem Ko-
złowskim ps. „Kmita”, byłego dowódcy 1. kompanii „Maciek”. Dzięki niemu został dowódcą oddziału dyspozycyj-
nego szefa Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych płk Jana Mazurkiewicza "Radosława". Prowadził akcje 
propagandowe skierowane przeciwko rządom komunistycznym, rozpoznawał urzędy bezpieczeństwa publicznego 
oraz więzienia.

W sierpniu 1945 po rozwiązaniu swojego oddziału ukrył część broni. Przeniósł się do Warszawy, gdzie jego rodzi-
na otrzymała mieszkanie. Zajął się, wraz z byłymi żołnierzami Batalionu „Zośka”, ekshumacjami i pogrzebami na 
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Cmentarzu Powązkowskim poległych towarzyszy broni, tworzył też kwatery powstańcze. 19 września wskutek ape-
lu płk. J. Mazurkiewicza ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną. Krótko pracował w kancelarii Komisji Likwida-
cyjnej. Wykorzystał ten czas do sporządzenia przy pomocy kolegów z Batalionu „Zośka” list ewidencji poległych i 
zaginionych żołnierzy Batalionu. Był też inicjatorem utworzenia „Archiwum Baonu Zośka”. Zachęcał i nakłaniał 
kolegów do poszukania i zabezpieczenia materiałów historycznych dotyczących oddziału oraz pisania wspomnień. 
Na jesieni 1945 podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, po czym w 1947 przeniósł się 
na 2. rok Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

24 grudnia 1948 został aresztowany przez funkcjonariuszy MBP. Dnia 7 stycznia, według prokuratury i UB, popeł-
nił samobójstwo wyskakując z czwartego piętra budynku przy ul. Koszykowej, gdzie był przesłuchiwany. Przepro-
wadzona w tajemnicy sekcja zwłok wykazała jednak, że śmierć nastąpiła najprawdopodobniej wskutek, częstego
wśród komunistycznych katów, kopania w brzuch, które nie zostawiało śladów, lecz doprowadzało do pękania jelit. 
12 stycznia 1949 r. jego ciało zostało w tajemnicy przewiezione do zakładu pogrzebowego, a następnie anonimowo 
pochowane na Cmentarzu Powązkowskim. Rodzinę o jego śmierci powiadomiono dopiero 1 marca, która dowie-
dziawszy się o tym ekshumowała ciało i przeniosła je do rodzinnego grobu na warszawskich Powązkach.

Danuta Siedzikówna (córka Wacława Siedzi-
ka, leśniczego i Eugenii z domu Tymińskiej)
Miała dwie siostry, Wiesławę i Irenę. Kształciła się w szkole 

powszechnej w Narewce.

W czasie wojny ojciec 10 lutego 1940 został wywieziony przez 
Sowietów do łagru. Stamtąd przedostał się do nowo formowanej 
armii Władysława Andersa. Zmarł w 1943 w stolicy Iranu - Tehe-
ranie. Jej matka za współpracę z Armią Krajową, została areszto-
wana przez Gestapo w 1942, by w roku 1943 zostać rozstrzelaną 
w lesie pod Białymstokiem.

Podczas wojny Danuta Siedzikówna uczyła się w szkole sióstr sale-
zjanek w Różanymstoku. W grudniu 1943 razem z siostrą Wiesławą 
wstąpiła do AK, gdzie odbyła szkolenie medyczne. Była sanita-
riuszką w oddziałach lub pododdziałach m. in. Zygmunta Szendzie-
larza ps. "Łupaszka" oraz Zdzisława Badochy ps. "Żelazny"

Jak doszło do zatrzymania "Inki"? Została wysłana przez zastępcę 
zabitego wcześniej Badochy - Olgierda Christę „Leszka” po za-
opatrzenie medyczne do Gdańska. Tam, rankiem 20 lipca 1946, w 
mieszkaniu do którego adres zdradziła ujęta wcześniej przez bez-
piekę Regina Żylińska-Mordas, łączniczka Szendzielarza, która 
poszła na współpracę z UB, „Inka” została aresztowana. Została 
umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku jako więzień 
specjalny. Podczas licznych przesłuchań, którym towarzyszyły 
liczne tortury takie jak; polewanie na przemian zimną i ciepłą wodą, brutalne bicie, poniżanie, ale również i propo-
zycje powrotu do domu, zdania matury i życia w spokoju Inka pozostawała nieugięta i nie zdradziła żadnych na-
zwisk ani poufnych informacji.

Pod zarzutem członkostwa w nielegalnej organizacji, nielegalnego posiadania broni, udziału w napadach na funkcjona-
riuszy Milicji Obywatelskiej i UB, a także podżegania do ich zabicia została 3 sierpnia 1946 roku skazana na śmierć.

Wyrok został wykonany 28 sierpnia 1946. Danuta Siedzikówna została zastrzelona wraz z Feliksem Selmanowi-
czem ps. „Zagończyk” przez dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Franciszka Sawickiego, w więzieniu przy 
ul. Kurkowej w Gdańsku. Według relacji przymusowego świadka egzekucji, ks. Mariana Prusaka, ostatnimi słowa-
mi „Inki” było: Niech żyje Polska! Niech żyje „Łupaszko”!

W okresie PRL komunistyczna propaganda określała „Inkę” bandytą. Miejsce pochówku bohaterki była nieznane aż 
do 2014 roku. 28 sierpnia 2016 odbył się uroczysty państwowy pogrzeb Danuty Siedzikówny oraz Feliksa Selma-
nowicza (ps. „Zagończyk”) na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.
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ŚWIĘTOWALIŚMY...

Z inicjatywy prezydenta Francji Emmanuela Macrona po raz pierw-
szy obchodziliśmy Dzień nauczyciela Języka Francuskiego
Z tej okazji w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość.

W trakcie uroczystości wręczono nagrody za pomysł jak innowacyjnie uczyć języka francuskiego.
Na sali byli także nasi uczniowie z I klasy. To było hardcorowe – 3 godziny autentycznego francuskiego.

Wielu znamienitych gości między innymi Ambasador Francji w Warszawie.

ZABAWOWO...

Jak co roku, na sto dni przed maturą – studniówka 
Bal abiturientów. Piękne kreacje, uśmiechnięte twarze, radość... I niech tak trwa! 

Bo teraz została już tylko praca i zakuwanie. No i oczywiście dobrze zdana matura. Czego koleżankom i 
kolegom życzymy.

Połamania pór! A w chwilach zmęczenia warto pooglądać fotki ze studniówki. Było pięknie...
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Zespół redakcyjny: Dominika Osuch, Martyna Niegodzisz, Karolina Wcisło – opiekun pedagogiczny: Marek Zając
E-mail: Cz-News@poczta.wp.pl
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A tak jest wokól szkoły latem..


