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Jak ten czas szybko leci..
Nasi maturzyści już po egzaminach, odpoczywają, czekają na wyniki i

cieszą się najdłuższymi wakacjami.
Kwiecień był miesiącem działania, projekty, konkursy, pożegnanie

absolwentów.
Maj jest w nim miesiącem Unii Europejskiej, a jak UE to różne języki,

więc poligloci i nie tylko oni, mogą poćwiczyć. Mamy artykuły po
polsku i w języku hiszpańskim, niemieckim i angielskim. Taka

szesnastkowa wieża Babel.
Polecamy też książki. Kto jest ciekawy, niech zajrzy co warto

przeczytać.
Szczególnie polecamy wywiad przeprowadzony przez Karolinę

Stachoń z klasy 1C z Grzegorzem Siworem, autorem jednej z nich. 
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5 piosenek dla trzecioklasistów na drogę

Marek Grechuta - Dni, których nie
znamy

Turbo - Dorosłe dzieci

Farben Lehre - Matura

Manchester - Ostatni raz z moją
klasą

Yellowcard - Miles apart
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Żałujcie kończąc szkołę bo...

- przy złej pielęgnacji licealnych
znajomości można potracić
kontakty

- będzie wam brakowało strachu
przed niektórymi lekcjami
będzie wam brakowało
charakterystycznej atmosfery jaką
zapewnia ta szkoła

- już nigdy nie zobaczycie starej
klasy

- wchodzicie w dorosłe życie, gdzie
czekają na was poważniejsze
obowiązki niż w latach szkolnych

- już nigdy nie będziecie
uczestniczyć na lekcjach waszych
ulubionych nauczycieli 

.
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Przed spotkaniem z Karoliną nie miałam pojęcia co to jest KUMITE...
Krystyna Król

                                 Karate nie tylko dla mężczyzn!

Karate- sztuka walki, która powstała na jednych z wysp Japonii (Okinawa). W dzisiejszych
czasach ten sport rozpowszechniony jest na całym świecie.
Shotokan- ( słowo, które znaczy budynek, sale treningową, w której uczy Sensei)
Kumite ( sparing pomędzy dwoma osobami, polegająca na atakowaniu przeciwnika jak i bronieniu się)
Kata (układ ruchów, tak zwana walka z przciwnikiem, którego nie ma)
Kihon ( techniki podstawowe)
''Czemu akurat karate?'' - takie pytanie zadaje mi dużo osób, odpowiedź na na to pytanie nie jest łatwa. Kiedy byłam
młodszą dziewczyną byłam bardzo ruchliwym dzieckiem, można powiedzieć, że nadpobudliwym. Wszędzie było mnie
dużo, jak byłam w jednym miejscu, to zaraz byłam w pięciu innych miejscach. Moja przygoda z karate zaczeła się gdy
miałam jedenaście lat. Chodziłam wtedy do czwartej klasy podstawowej. Właśnie wtedy, we wrześniu do mojej szkoły
przyszedł instruktor karate, który chciał rozpoczać tam zajęcia. Treningi w szkole trwały przez rok. W następnym roku,
gdy miały się rozpoczynać przyszłam tylko ja. I musiałam je przerwać na trzy miesiące. W tym czasie szukałam szkoły
karate, w której mogłabym trenować.Szukała cała moja rodzinai ostatecznie to moja babcia znalazła niedaleko mojego
domu szkołę z karate.
Swój pierwszy medal zdobyłam na Letniej Akademii w Niepołomicach. Cieszę sie z niego niezmiernie, to moje pierwsze
złoto. Nie były to prawdziwe zawody, tylko rozgrywki klubowe, ale dzięki nim zdobyłam pierwsze doświadczenie w
walce z jakąkolwiek konkurencją. W niedługim czasie zdobyłam niebieski pas, było to 2 lata od momętu rozpoczęci
trenigów. W 2012 roku, udało mi się zakfalifikować do kadry klubu. Co spowodowało że mogłam wziąć udział w
Pucharze Europy Dzieci w Łodzi, gdzie zdobyłam drugie miejce w Kata indwidualnym i czwarte miejce w Kata
drużynowym. Był to pierwszy mój sukces w takiej prestiżowej imprezie.
W 2013 roku przeszłam do starszej grupy (Juniorek Młodszych). Startowałam w Mistorzostwach Polski i po każdych
takich zawodach można być powołanym do kadry narodowej. Taki przeskok z niższej konkurencji spowodował, że
miałam pierwszą stycznośc z konkurencją Kumite. Na tych zawodach moje "Kumite" wyglądało dość śmiesznie,
ponieważ jeszcze nie miałam żadnego doświadczenia w tej konkurencji. Choć pierwsze zawody w których
wystartowałam były to Wratislavia Cup, gdzie zdobyłam pierwsze miejsce. Zdobyłam je tylko dzięki szcześciu jak to
mówię teraz, moje przeciwniczki wiedziały tyle co ja na temat tej konkurancji a nawet mniej. Dzięki późniejszym
treningom nabrałam większego doświadczenia. Przez ciosy, które przyjmowałam na siebie te mocniejsze i słabsze,
spowodowały że teraz jestem bardziej na nie odporna. Więcej medali w moje ręce zaczeło wpadać od 2014 roku, gdzie
na Mistorzostwach Polski zdobyłam I miejsce w konkurencji Kata drużynowe i III w konkurencji Kumite, co dało mi
awans do kadry narodowej. Niestety nie zostałam wytypowana do Mistrzostw Świata, kótre miały się odbyć w Genewie.
To był okres kiedy zwątpiłam w ten sport. Nie poddałam się! W lutym 2015 roku zdobyłam czarny pas, jak to mówią; "
Karate zaczyna się od czarnego pasa". I tak własnie zaczęło się moje. W tym samym roku przeskoczyłam do wyższej
konkurencj (juniorki). Na Mistrzostwach Polski zdobyłam tylko II miejsce w konkurencji Kata drużynowym. W
październiku odbył się Puchar Mistrza, na którym startowali zawodnicy z kadry narodowej . Zdobyłam I miejsce w
kumite i zaczęły się, tak naprawdę, moje sukcesy w karate. W 2016 roku podczas Mistrzostw Polski spełniłam jedno z
moich marzeń, którym było zdobycie I miejsca w kumite.
Dało mi awans na Mistrzostwa Świata. Jendym z moich marzeń było właśnie dostanie się do kadry i wystarowanie na
tak wielkiej imprezie. W październiku 2016 roku zdobyłam Mistrzostwo Świata w konkurencji Kumite.
W tym roku awanowałam do Kadry Narodowej Młodzieżowców i Seniorów. Gdzie mogłam reprezentować Polskę na
Mistrzostwach Europy w Rumunii. Gdzie zdobyłam III miejsce w konkurencji Fugu-go. Również podczas tych zwodów
mogłam wziąć udział w Mistrzostwach Świata Fudokan, gdzie z dziewczynami z Polski w konkurencji Kumite
drużynowym Juniorek udało nam się zdobyć II miejsc
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Projekt Krokus

.

Nasza szkoła bierze dział w międzynarodowym Projekcie KROKUS. Program ten został
zapoczątkowany w 2005 roku przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście. Obecnie
jest realizowany w dziewięciu krajach Europy. Są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Grecja, Irlandia, Malta, Polski i Wielka Brytania.  W Polsce program ten nadzoruje Żydowskie
Muzeum Galicja.

W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów. Cebulki zasadzone przez
uczniów jesienią, zakwitają z końcem zimy. Kwiaty mają przede wszystkim przypominać
półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w
czasie II wojny światowej i Holokaustu. Ich kwitnienie może mieć również inny symboliczny
wymiar - krokusy, które przetrwały w ziemi zimę, rozkwitają jako jedne z pierwszych kwiatów,
przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny.

Projekt KROKUS pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na
rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją,
uprzedzeniami i nietolerancją.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 6 05/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLHusky Szesnastki

,,Dzielne Kobiety z Neubrandenburga''

15 marca uczniowie klasy 1A uczestniczyli  w uroczystości otwarcia
wystawy autorstwa Arkadiusza Szlachetki pt. „Dzielne
Kobiety z Neubrandenburga" w Centrum Edukacyjnym „Przystanek
Historia” IPN w Krakowie.

Młodzież zapoznała się z efektem pracy pracy Arkadiusza Szlachetki, prawnuka Marii Ratajczak, więźniarki
niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, przeniesio-nej w 1944 r. wraz z innymi kobietami do obozu
zewnętrznego w Neubrandenburgu z przy-działem do fabryki zbrojeniowej. Maria Ratajczak zmarła 14 kwietnia 1945 r.
Pochowano ją w zbiorowej, bezimiennej mogile w Neubrandenburgu wraz z 42 Polkami więźniarkami KL Ravensbrück.
Autor wystawy podzieli się swoimi ustaleniami, chcąc jednocześnie dotrzeć z informacją o miejscu pochówku do
rodzin tych Polek, po których ślad zaginął.Ekspozycja przybliżyła warunki pobytu i pracy Polek wywiezionych przez
Niemców do obozu koncentracyjnego Ravensbrück na terenie Rzeszy Niemieckiej i przydzielonych do jednego z
podobozów zewnętrznych w Naubrandenburgu.
Uczniowie mieli możliwość rozmowy z paniami - byłymi więźniarkami obozu w Ravensbrück: panią Wandą Półtawską i
panią Kamilą Sycz.

                                                                                                                                                   Krystyna Król, XVI LO
 

xvi lo
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Rozmowa z Grzegorzem Siworem , nauczycielem języka polskiego w
XVI LO, autorem książki Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie.

1. Jak Pan się dowiedział o Dawidzie Kurzmannie? Co Pana skłoniło do napisania książki o nim?
Znalazłem jakieś szczątkowe informacje na wystawie w Fabryce Schindlera i kilka notek w książce Aleksandra Bibersteina Zagłada Żydów w Krakowie. To
jest podstawowy dokument, napisany przez świadka tamtych wydarzeń, krakowianina ocalonego z Holokaustu. Zainteresowało mnie, że Kurtzmann był
człowiekiem, który dobrowolnie, tak samo jak w Warszawie Janusz Korczak, poszedł z całym sierocińcem na śmierć.
2. Ile czasu zajęło Panu badanie życiorysu Kurzmanna?
Ponad rok siedziałem w archiwach. To była mrówcza praca, ponieważ informacje były rozsiane w rozmaitych miejscach w różnych krajach. Musiałem
szukać i kojarzyć fakty. Miałem też sporo szczęścia, gdyż trafiłem na dokumenty jego firmy i mogłem poznać skalę jego przedsięwzięć gospodarczych.
Drugim takim niesamowitym wydarzeniem była rozmowa z jego wnukiem, Marcelem Kurzmannem, mieszkającym dziś w Izraelu. Skontaktowała mnie z
nim pani Lilii Haber, która jest przewodniczącą Związku Krakowian w Izraelu. Wcześniej nie miałem pojęcia, że ktoś z rodziny Kurzmanna żyje.

3. Jakie towarzyszyły Panu emocje badając tę historię?
Czasami miałem już rzeczywiście dość. Zbieranie materiałów przynosi satysfakcję, jeśli się coś nowego znajduje, ale nadchodzą całe tygodnie nieuniknionej
posuchy i wtedy traci się motywację. Trudne okazało się również znalezienie odpowiedniego sposobu na zapisanie historii Kurzmanna i podopiecznych
Domu Sierot. Nie chciałem napisać typowo historycznej książki, prezentującej fakty w kolejności chronologicznej, od urodził się do umarł. Wydaję mi się, że
reportażowa, czy eseistyczna forma jest znacznie pojemniejsza, bo prowokuje do podjęcia wysiłku zrozumienia tego co się stało. W czasie poszukiwań
dawało oczywiście o sobie znać zmęczenie tematem. Niełatwo przecież zajmować się ludobójstwem i całymi miesiącami rozmyślać o eksterminacji ludzi,
ale szczególne wrażenie wywołuje śmierć dzieci. Myślę więc, że rekonstrukcja zamordowania podopiecznych z sierocińca, była najtrudniejszym
momentem.

4. W książce zbrodniarza nazywa Pan Mistrzem. Czy myślał Pan nad innym określeniem tej osoby?
To jest problem, nad którym mocno się zastanawiałem i wiem, że nie wszystkim moje określenie się podoba. Sformułowanie zaczerpnąłem ze słynnego
wiersza Fuga śmierci Paula Celana, piszącego po niemiecku poety pochodzącego z rumuńskich Czerniowiec. Celan mówiąc o Holokauście użył frazy:
śmierć jest mistrzem z Niemiec i ja postanowiłem z niej skorzystać. Nie dotarłem do dokumentów, które wskazywałyby na konkretną osobę odpowiedzialną
za wymordowanie wychowawców i podopiecznych sierocińca, ale wiele wskazuje, że ktoś ją precyzyjnie zaplanował i konsekwentnie przeprowadził. To był
zapewne jakiś działający w Krakowie wysoki funkcjonariusz SS, który dziś pozostaje anonimowy i nie wiadomo, czy kiedyś zostanie zidentyfikowany,
nazwany z imienia i nazwiska. Zbrodniarz, który doprowadził do zabicia 300 dzieci, to niewątpliwie kat, a kata nazywano w dawnych wiekach mistrzem
śmierci.

Grzegorz Siwor i Karolina Stachoń XVILO
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5. Obecnie Dawid Kurzmann jest niedoceniony, a jest to
wybitna postać. Wierzy Pan, że będzie on kiedyś tak
rozpoznawalny jak np.: patron naszej szkoły Baczyński?
Nie chodzi przecież o sławę hollywoodzką, chociaż
biografia Dawida Kurzmanna to gotowy scenariusz na
ciekawy film. Zależy mi na tym, żeby w Krakowie pamiętać
o nim i o wszystkich osobach związanych z Domem Sierot
Żydowskich jakoś trwała. Ta placówka odegrała ważną
rolę w dziejach naszego miasta i jest częścią naszej
krakowskiej historii. Wiem, że są plany wmurowania
pamiątkowej tablicy na budynku przy ulicy Dietla 64, gdzie
sierociniec przed wojenną miał swoją siedzibę, więc może
kiedyś się doczekamy. Natomiast inicjatywa nazwania
nazwiskiem Kurzmanna jednej z krakowskich ulic utknęła
w martwym punkcie. Osobiście cieszę się, że pamięć o tej
wybitnej postaci zaczyna powoli torować sobie drogę do
świadomości mieszkańców naszego miasta.

6. Do kogo w założeniu skierowana jest Pana książka?
Nie projektowałem jakiegoś specjalnego czytelnika,
chciałem tylko uniknąć pisania książki naukowej. Myślę,
że o tak makabrycznych wydarzeniach trzeba mówić w
inny sposób. Książka nie jest napisana, łatwym stylem,
mówi o trudnych sprawach, więc nie jest adresowana do
masowego odbiorcy.

7. Jest Pan dumny ze swojego dzieła?
Duma to nie jest to uczucie, które towarzyszyło mi po roku
spędzonym na poszukiwaniach i mękach nad klawiaturą.
Po skończeniu pracy odczuwałem ulgę, ale też pokorę.
Drążenie historii uświadamia, jak niewiele możemy się o
przeszłości dowiedzieć.

8.Planuje Pan w przyszłości napisać jeszcze jakąś
książkę?
Niewykluczone, że w przyszłości uda mi się jeszcze coś
większego napisać. Dowiedziałem się niedawno o
odnalezieniu nieznanego pamiętnika dziewczynki z
krakowskiego getta. Zapiski nigdzie wcześniej nie zostały
opublikowane, ale będę miał okazję je przeczytać.
Zobaczymy, można się czegoś więcej o autorce
dowiedzieć, odnaleźć jakieś jej ślady. Nie wiadomo, czy ta
dziewczynka ocalała, czy zginęła, a jeśli tak, to w jakich
okolicznościach. W każdym razie, w miarę możliwości,
spróbuję się tym zająć.

. .
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Relacje polsko- niemieckie według opinii Jennifer Schmidt, kl.1D

.

Im Juli 1997 fand der deutsch-polnischer Gipfel unter der Führung vom Bundeskanzler Kohl und Polens
Staatspräsident Kwaśniewski statt. Zwischen beider Länder seien die Beziehungen noch nie so gut gewesen. Schon
die Aussicht für Polen ein EU Mitgliedsland zu werden verursachte in seiner Wirtschaft einen Wachstumsboom. Die
Inflation sank ebenfalls wie die Arbeitslosigkeit. Polen entwickelte sich für Deutschland als größter Handelspartner im
Osten, noch vor Russland. So sicherten sich beide Länder ihren sozialen Status. Durch das Fürsprechen von
Deutschland und den USA kam der Eintritt in die NATO 1999 zu Stande. Nachdem in den osteuropäischen Länder
jeweils ein positives Referendum stattgefunden hatte, kam für Polen 2004 der Beitritt. Nach dem II Weltkrieg hat sich
die deutsche föderale Republik sehr in den Aufbau der vereinten europäischen Gemeinschaft engagiert. Deutschland
wollte schnell die Zeiten des nazismus vergessen und aufs neue die Position europäischen macht erreichen. Schon
von Beginn an der Verhandlungen mit Polen hat Deutschland positiv über den Eintritt Polens in die UE ausgedrückt.
Der Durchbruch der deutsch-polnischen Beziehung kam erst mit der Kanzlerschaft von Willy Brandt und seiner
symbolischer Geste, als er im December 1979 Am Denkmal der Getto-Helden in Warschau niederkniete. Das hat man
gleichzeitig als Anerkennung der Deutschen schuld im II Weltkrieg angenommen. Außerdem hat der Wille zur
Stabilisierung und Wilfrieden eine großen Rolle gespielt. Schon in den 40-Jahren im XX Jahrhundert wurde
Deutschland als das Gegengewicht des Kommunismus in Europa bezeichnet. Polen war noch nicht richtig für den
Eintritt in die EU vorbereitet. In Beziehung zu Polen war Angela Merkel von Anfang an positiv eingestellt. Polen war das
zweite Land (gleich nach Frankreich) das sie direkt nach ihrem Amtsantritt besuchte. Man sagt das diese Visite der
Anfang guter und Freundschaftlicher Verhältnissen mit Polen sein sollte. Dank dessem haben beide Länder einen
Dialog über die wichtigsten Sachen geführt. Als Antwort auf den Besuch Merkels, kam der polnische Staatspräsident
Lech Kaczyński im Jahr 2006 nach Berlin. Vor dem Beitritt hat Polen, Deutschland mit Wohlstand, Reichtum und guter
Qualität verbunden. 73% der Polen sagten das Deutschland eine sehr große Bedeutung in Europa hatte. Trotz allem
konnte man 2004 so wie heute, starke Emotionen empfinden die mit der turbulenten Geschichte Zusammenhängen die
beide Länder verbindet.

.
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YOUNG BRITISH PEOPLE AND BREXIT

.

At first it is necessary to explain what the word “BREXIT” means.
The catchy word BREXIT is a combination of two words : “Britain” and “exit”. It refers to Britain’s leaving the European Union, which is stated to happen at the
end of march 2019.
In a referendum on 23 June 2016, a slight majority of British citizens voted to leave the UE (51.9 % out of a turnout of 72.2%).
What young people, mostly students think about that idea?
The opinion is divided, we can hear votes for, neutral and against BREXIT.
I read an article in which a Polish student in UK asked her flatmates and some people of her age what their opinion about that whole political mess is.
Not surprisingly more of them were (are) against the idea of BREXIT, however there are also young people who are in favour or those who stay neutral.
Here are some examples I would like to present, just not to be groundless �
 I'll start with FOR votes:
James, 22 years old , says the single British government can solve their problems better on their own than with the help from “outside”, which of course
means from the EU.
In his opinion the Financial Market of the UE is corrupted and created to give benefits only to elits.
He adds that brexit will not affect him because in his job he has a lot of clients that he doesn’t need to worry and won’t be influenced by all these changes that
will take place after UK will leave the EU.
There is another opinion by Charles 21 –year- old student.
He considers himself to be British not European.
He wants his country to be free from corruption, He thinks that brexit will more unite his country than  divide.
 On the other hand there are NEUTRAL opinions:
19 years old Will said he didn't vote. Why?

wikipedia
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Because he claims that results of this referendum won't touch him at all.
He has British and Irish passports so he can study in the UE for free.
He claims that racist crimes have never touched him, but he knows nothing about that. He is white – he adds.
There are more opinions presenting similar attitude.
Finally we have votes AGAINST:
A history student Jenny is 20 years old and she was born in England but her parents are of Greek and Tunisian origins.
She still hope that nothing will happen. She hopes that the referendum was only a check what people want, she
strongly believes that the Government won't listen to this minority voting for brexit, who, in her opinion, just was not
aware of the consequences of leaving the UE. Leaving the EU won't be as easy as people think that will be. This will be
a terrible divorce, and her generation are children that want to save that marriage. She thinks that Great Britian will be
isolated from rest of Europe.
Other voter Connor, a 20 year- old- student of English literature admits that Brexit woke up the dark side of the society.
He claims that the campaign was based on lies statistics, propaganda that gives people permission for rasist and
xenophobic comments. 1/3 doctors and public health care are not British – he adds.
Anita who was born in England says that travel across Europe will be harder and the culture of the UK will be isolated -
explains.
To summarize, I would like to remind the main slogan of Brexit - "Let's make Great Britian great again!".
But will that be really so?
It seems to me that British citizens who voted for brexit just hadn’t thought it over, and are not fully aware of the
consequences. Different opinions of brexit for sure divided the British society. The results of all the changes will be
visible in the future. They will show whether it has been the right decision or not. Time will show!
  Author
 Kacper Jezierski IIB
 
materials used:
- Polish student report who is stationed in England.
 

. .
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                              Warto przeczytać, poleca Kacper Jezierski 2B

Sai chi dovrebbe leggere questo libro?
Tutti gli avversari di immigrati che non possono essere conciliati con la
loro presenza in Europa.
Questo libro cambia la visione del mondo e il pensiero che accompagna
alcuni di noi.

Książka autorstwa Stefano Liberti, pt. „Na Południe od
Lampedusy” nie jest zwykłym reportażem, opisuje
rzeczywistość, która towarzyszy imigrantom, uciekinierom
którzy próbują przedostać się na Lampedusę, wyspę we
Włoszech, ryzykują życie by uciec przed głodem i nędzą.

Każdy pomysł jest dobry by dać sobie szansę na nowe
życie, by przeżyć, by zdobyć kolejną szansę na lepsze
życie.

Dzięki wywiadom z mieszkańcami Lampedusy i innymi
osobami poznanymi podczas podróży dziennikarza,
rozmowom i opowieściom o tranzycie do Maghrebu i dalej
do sytej Europy. Poznajemy ich dzieje, często poczucie
klęski gdy po raz kolejny się nie udaje, gdy zostają
bezlitośnie oszukani przez pośredników

Nie są to suche opowieści pozbawione emocji, lecz
historie, które pozostawią w tobie ślad do końca życia.

A może teraz Ty mi powiesz jak mam wrócić do domu z
pustymi rękami?” to słowa jednego z bohaterów. Jaki był
jego los? Sprawdź w książce.

. .
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                                                 FAMILIA REAL

España es un país monárquico, es decir, que está liderado por un rey y una reina. la Familia Real española está conformada por el titular de la Corona, es
decir, el Rey de España, su esposa, sus hijas y sus padres.
¿quién es quién en la realeza?
Juan Carlos I: Fue proclamado el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Francisco Franco.
El papel del rey en la Transición española y su intervención durante el intento de golpe de Estado de 1981, su apoyo a la unidad europea y su contribución a
la hora de estrechar relaciones diplomáticas, han sido objeto de diversos homenajes, reconocimientos, premios y galardones internacionales. Sobre su papel
durante los primeros años de su reinado, la revista Time publicaría que el rey Juan Carlos surgió «como uno de los héroes más improbables e inspiradores
de la libertad del siglo XX, desafiando un intento de golpe militar que buscaba subvertir a la joven democracia posfranquista de España».
El 2 de junio de 2014, anunció su abdicación de la Corona de España.
Rey Felipe VI: Fue proclamado rey en junio de 2014, tras la abdicación de su padre, el Rey Juan Carlos I.
Letizia Ortiz: Es la reina consorte de España por su matrimonio con Felipe VI, llevado a cabo el 22 de mayo de 2004. Antes de casarse, la reina se
desempeñaba como periodista y fue presentadora del Telediario de Televisión Española.
Leonor de Borbón: Es la mayor de las dos hijas de los reyes y la actual princesa de España. Tiene 12 años y va al mismo colegio donde estudió su padre.
¡Ella es la heredera a una Corona más joven de Europa.
Sofía de Borbón: Es la menor de las hijas y actualmente tiene 10 años. Ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, es decir, por detrás de su
hermana Leonor.
Elena de Borbón: Es la hermana mayor del rey y su tratamiento es el de Alteza Real. La también duquesa de Lugo contrajo matrimonio en 1994 con Jaime
de Marichalar, pero el año 2007 comenzó un proceso de separación que terminó en divorcio. Elena de Borbón tiene dos hijos,
Cristina de Borbón:Es la hermana menor del rey y se le conoce como la Infanta de España. Últimamente ha aparecido en diversos medios de
comunicación por el juicio en contra de su marido, Iñaki Urdangarín, quien ha sido imputado por corrupción. La infanta tiene cuatro hijos.
Sofía de Grecia y Dinamarca: Reina emérita de España tras la abdicación de su esposo Juan Carlos I. Nacida como princesa de Grecia se convirtió en
princesa española y luego en reina consorte tras su matrimonio con Juan Carlos I en 1962.
Imię i nazwisko autora znane Redakcji

.

Zwykle tematem rozmów jest brytyjska rodzina królewska, zwłaszcza gdy podziwiać możemy
kolejne śluby, narodziny, czy przeżywać dramaty. Poniżej tekst dla miłośników Hiszpanii.

IBERMAXX
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PROJEKT POLICJANCI W SŁUŻBIE HISTORII

Józef Kutrzeba urodził się 4 stycznia 1887 roku w Myślenicach, był synem s. Jana i Bronisławy z Święchów. Rodzina
zajmowała się produkcją i sprzedażą na okolicznych targach obuwia . Dochód był wystarczający by utrzymać
ośmioosobową rodzinę. Tuż po odzyskaniu niepodległości Józef wstąpił do tworzącej się Policji Państwowej.Ukończył
szkołę policyjną i rozpoczął służbę w Trąbkach. Ostatecznie został skierowany do Wieliczki, gdzie pełnił funkcję
posterunkowego, a po awansie starszego posterunkowego. Mieszkańcy Wieliczki ciepło wspominali posterunkowego
często mówiąc o tym jego dzieciom, w czasie i po II wojnie światowej. W 1920 roku ożenił się z Heleną Sendurową. Mieli
troje dzieci, dwóch synów i córkę. Mieszkali w skromnym domku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 21. Adam Kutrzeba,
wnuk Józefa, pamięta opowiadaną wielokrotnie przez ojca historię dwóch psów służbowych, którymi opiekował się
dziadek. Był to doberman i owczarek niemiecki( Dżok i Lord), mieszkały razem z rodziną, bawiły się z trójką dzieci, ale
wykonywały ściśle polecenia posterunkowego Kutrzeby i pilnie strzegły świątecznej szynki ugotowanej i stygnącej na
kuchennym stole przed łakomstwem domowników. Stały na warcie, bo tak zadecydował Józef Kutrzeba ich opiekun. W
nagrodę zawsze otrzymywały smakowity kąsek przy świątecznym stole. We wrześniu 1939 roku, zgodnie z rozkazem
Naczelnego Wodza starszy posterunkowy Józef Kutrzeba udał się na wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Dotarł do
Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie został aresztowany i osadzony w obozie w Ostaszkowie. Rodzina nigdy nie otrzymała
od niego żadnej wiadomości. Po ujawnieniu mordu w Katyniu przez Niemców w 1943 roku żona jedynie przez analogię
do losu innych jeńców domyślała się co spotkało męza i ojca trójki dzieci. Wszyscy każdego dnia żyli nadzieją, że za
chwilę otworzą się drzwi i stanie w nich Józef Kutrzeba. Były to ciężkie czasy, które rodzina przetrwała dzięki ludzkiej
życzliwości. Obydwaj synowie należeli w czasie wojny do Armi Krajowej kontynuując w ten sposób rodzinną tradycję
walki o wolność i wiarę w niepodległość. Żona nie doczekała się żadnej oficjalnej informacji o losach swego męża, co
więcej nie mogła starać się o rentę po nim w nowej komunistycznej rzeczywistości, w której mówienie o zbrodniach
Sowietów było zakazane i groziło represjami. Tadeusz Kutrzeba, syn Józefa, czasach PRL, z drugiego obiegu, poznał
prawdę o swoim ojcu.Jednak oficjalną informację z Polskiego Czerwonego Krzyża o tym jak i gdzie zginął jego ojciec
otrzymał dopiero w 1991roku. Na liście obozu w Ostaszkowie nazwisko starszego posterunkowego Józefa Kutrzeby
widnieje na pozycji numer 25. Tadeusz Kutrzeba( syn Józefa) zawsze dbał o to by jego dzieci znały prawdę o dziadku.
Niestety stan zdrowia nie pozwolił mu na uczczenie pamięci ojca w Miednoje, bowiem tam w masowym grobie znajdują
się szczątki Józefa Kutrzeby rozstrzelanego w kwietniu 1940 roku w Twerze( Kalininie). Własnoręcznie wykonał tablicę
pamiątkową, którą umieścił na rodzinnym grobie w Wieliczce czcząc w ten sposób pamięć swego ojca. Prezydent Lech
kaczyński pośmiertnie awansował starszego posterunkowego Józefa Kutrzebę do stopnia aspiranta. W 2010 roku na
cmentarzu w Wieliczce został posadzony Dąb Pamięci, by oddać cześć aspirantowi Kutrzebie, który był dobrym
policjantem i dobrym człowiekiem. Adam Kutrzeba, wnuk aspiranta Józefa Kutrzeby został wychowany w tradycji
prawdy i wolności, jak sam napisał w liście do XVI LO, tradycję tę odziedziczył „ W moim przypadku przy powstaniu
opozycji wobec władzy PRL w sierpniu 1980 roku włączyłem się czynnie zakładając na Politechnice Krakowskiej, której
byłem studentem, NZS- Niezależne Zrzeszenie Studentów, z ramienia którego zostałem senatorem PK. 13 grudnia 1981
roku zostałem ewakuowany wraz z innymi studentami do Huty im Lenina pomagając strajkującym robotnikom. Tak więc
walka o prawdę i wolną Polskę była w genach, które dał mi dziadek.”

POLICJANCI W SŁUŻBIE HISTORII, zadaniem uczestników projektu było opisanie postaci
postaci funkcjonariusza Policji Państwowej, który został zamordowany w Twerze w 1940
roku. Poniżej prezentujemy biogram naszego bohatera, aspiranta Józefa Kutrzeby. Na stronie
Szkoły można obejrzeć film o aspirancie przygotowany przez Martę, Patryka i Kacpra z 1D
oraz Natalię z 1C. 
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	Jak ten czas szybko leci..
	Nasi maturzyści już po egzaminach, odpoczywają, czekają na wyniki i cieszą się najdłuższymi wakacjami.
	Kwiecień był miesiącem działania, projekty, konkursy, pożegnanie absolwentów.
	Maj jest w nim miesiącem Unii Europejskiej, a jak UE to różne języki, więc poligloci i nie tylko oni, mogą poćwiczyć. Mamy artykuły po polsku i w języku hiszpańskim, niemieckim i angielskim. Taka szesnastkowa wieża Babel.
	Polecamy też książki. Kto jest ciekawy, niech zajrzy co warto przeczytać.
	Szczególnie polecamy wywiad przeprowadzony przez Karolinę Stachoń z klasy 1C z Grzegorzem Siworem, autorem jednej z nich.
	5 piosenek dla trzecioklasistów na drogę
	Marek Grechuta - Dni, których nie znamy
	Turbo - Dorosłe dzieci
	Farben Lehre - Matura
	Manchester - Ostatni raz z moją klasą
	Yellowcard - Miles apart
	Żałujcie kończąc szkołę bo...
	- przy złej pielęgnacji licealnych znajomości można potracić kontakty
	- będzie wam brakowało strachu przed niektórymi lekcjami
	będzie wam brakowało charakterystycznej atmosfery jaką zapewnia ta szkoła
	- już nigdy nie zobaczycie starej klasy
	- wchodzicie w dorosłe życie, gdzie czekają na was poważniejsze obowiązki niż w latach szkolnych
	- już nigdy nie będziecie uczestniczyć na lekcjach waszych ulubionych nauczycieli
	Karate nie tylko dla mężczyzn!
	Przed spotkaniem z Karoliną nie miałam pojęcia co to jest KUMITE... Krystyna Król
	Karate- sztuka walki, która powstała na jednych z wysp Japonii (Okinawa). W dzisiejszych czasach ten sport rozpowszechniony jest na całym świecie.
	Shotokan- ( słowo, które znaczy budynek, sale treningową, w której uczy Sensei)
	Kumite ( sparing pomędzy dwoma osobami, polegająca na atakowaniu przeciwnika jak i bronieniu się)
	Kata (układ ruchów, tak zwana walka z przciwnikiem, którego nie ma)
	Kihon ( techniki podstawowe)
	''Czemu akurat karate?'' - takie pytanie zadaje mi dużo osób, odpowiedź na na to pytanie nie jest łatwa. Kiedy byłam młodszą dziewczyną byłam bardzo ruchliwym dzieckiem, można powiedzieć, że nadpobudliwym. Wszędzie było mnie dużo, jak byłam w jednym miejscu, to zaraz byłam w pięciu innych miejscach. Moja przygoda z karate zaczeła się gdy miałam jedenaście lat. Chodziłam wtedy do czwartej klasy podstawowej. Właśnie wtedy, we wrześniu do mojej szkoły przyszedł instruktor karate, który chciał rozpoczać tam zajęcia. Treningi w szkole trwały przez rok. W następnym roku, gdy miały się rozpoczynać przyszłam tylko ja. I musiałam je przerwać na trzy miesiące. W tym czasie szukałam szkoły karate, w której mogłabym trenować.Szukała cała moja rodzinai ostatecznie to moja babcia znalazła niedaleko mojego domu szkołę z karate.
	Swój pierwszy medal zdobyłam na Letniej Akademii w Niepołomicach. Cieszę sie z niego niezmiernie, to moje pierwsze złoto. Nie były to prawdziwe zawody, tylko rozgrywki klubowe, ale dzięki nim zdobyłam pierwsze doświadczenie w walce z jakąkolwiek konkurencją. W niedługim czasie zdobyłam niebieski pas, było to 2 lata od momętu rozpoczęci trenigów. W 2012 roku, udało mi się zakfalifikować do kadry klubu. Co spowodowało że mogłam wziąć udział w Pucharze Europy Dzieci w Łodzi, gdzie zdobyłam drugie miejce w Kata indwidualnym i czwarte miejce w Kata drużynowym. Był to pierwszy mój sukces w takiej prestiżowej imprezie.
	W 2013 roku przeszłam do starszej grupy (Juniorek Młodszych). Startowałam w Mistorzostwach Polski i po każdych takich zawodach można być powołanym do kadry narodowej. Taki przeskok z niższej konkurencji spowodował, że miałam pierwszą stycznośc z konkurencją Kumite. Na tych zawodach moje "Kumite" wyglądało dość śmiesznie, ponieważ jeszcze nie miałam żadnego doświadczenia w tej konkurencji. Choć pierwsze zawody w których wystartowałam były to Wratislavia Cup, gdzie zdobyłam pierwsze miejsce. Zdobyłam je tylko dzięki szcześciu jak to mówię teraz, moje przeciwniczki wiedziały tyle co ja na temat tej konkurancji a nawet mniej. Dzięki późniejszym treningom nabrałam większego doświadczenia. Przez ciosy, które przyjmowałam na siebie te mocniejsze i słabsze, spowodowały że teraz jestem bardziej na nie odporna. Więcej medali w moje ręce zaczeło wpadać od 2014 roku, gdzie na Mistorzostwach Polski zdobyłam I miejsce w konkurencji Kata drużynowe i III w konkurencji Kumite, co dało mi awans do kadry narodowej. Niestety nie zostałam wytypowana do Mistrzostw Świata, kótre miały się odbyć w Genewie. To był okres kiedy zwątpiłam w ten sport. Nie poddałam się! W lutym 2015 roku zdobyłam czarny pas, jak to mówią; " Karate zaczyna się od czarnego pasa". I tak własnie zaczęło się moje. W tym samym roku przeskoczyłam do wyższej konkurencj (juniorki). Na Mistrzostwach Polski zdobyłam tylko II miejsce w konkurencji Kata drużynowym. W październiku odbył się Puchar Mistrza, na którym startowali zawodnicy z kadry narodowej . Zdobyłam I miejsce w kumite i zaczęły się, tak naprawdę, moje sukcesy w karate. W 2016 roku podczas Mistrzostw Polski spełniłam jedno z moich marzeń, którym było zdobycie I miejsca w kumite.
	Dało mi awans na Mistrzostwa Świata. Jendym z moich marzeń było właśnie dostanie się do kadry i wystarowanie na tak wielkiej imprezie. W październiku 2016 roku zdobyłam Mistrzostwo Świata w konkurencji Kumite.
	W tym roku awanowałam do Kadry Narodowej Młodzieżowców i Seniorów. Gdzie mogłam reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy w Rumunii. Gdzie zdobyłam III miejsce w konkurencji Fugu-go. Również podczas tych zwodów mogłam wziąć udział w Mistrzostwach Świata Fudokan, gdzie z dziewczynami z Polski w konkurencji Kumite drużynowym Juniorek udało nam się zdobyć II miejsc


	Projekt Krokus
	Nasza szkoła bierze dział w międzynarodowym Projekcie KROKUS. Program ten został zapoczątkowany w 2005 roku przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście. Obecnie jest realizowany w dziewięciu krajach Europy. Są to: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Irlandia, Malta, Polski i Wielka Brytania.  W Polsce program ten nadzoruje Żydowskie Muzeum Galicja.
	W ramach projektu szkoły otrzymują cebulki żółtych krokusów. Cebulki zasadzone przez uczniów jesienią, zakwitają z końcem zimy. Kwiaty mają przede wszystkim przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej i Holokaustu. Ich kwitnienie może mieć również inny symboliczny wymiar - krokusy, które przetrwały w ziemi zimę, rozkwitają jako jedne z pierwszych kwiatów, przynosząc nadzieję nadchodzącej wiosny.
	Projekt KROKUS pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją.

	,,Dzielne Kobiety z Neubrandenburga''
	15 marca uczniowie klasy 1A uczestniczyli  w uroczystości otwarcia wystawy autorstwa Arkadiusza Szlachetki pt. „Dzielne Kobiety z Neubrandenburga" w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie.
	Młodzież zapoznała się z efektem pracy pracy Arkadiusza Szlachetki, prawnuka Marii Ratajczak, więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, przeniesio-nej w 1944 r. wraz z innymi kobietami do obozu zewnętrznego w Neubrandenburgu z przy-działem do fabryki zbrojeniowej. Maria Ratajczak zmarła 14 kwietnia 1945 r. Pochowano ją w zbiorowej, bezimiennej mogile w Neubrandenburgu wraz z 42 Polkami więźniarkami KL Ravensbrück. Autor wystawy podzieli się swoimi ustaleniami, chcąc jednocześnie dotrzeć z informacją o miejscu pochówku do rodzin tych Polek, po których ślad zaginął.Ekspozycja przybliżyła warunki pobytu i pracy Polek wywiezionych przez Niemców do obozu koncentracyjnego Ravensbrück na terenie Rzeszy Niemieckiej i przydzielonych do jednego z podobozów zewnętrznych w Naubrandenburgu.
	Uczniowie mieli możliwość rozmowy z paniami - byłymi więźniarkami obozu w Ravensbrück: panią Wandą Półtawską i panią Kamilą Sycz.
	Krystyna Król, XVI LO

	Rozmowa z Grzegorzem Siworem , nauczycielem języka polskiego w XVI LO, autorem książki Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie.
	5. Obecnie Dawid Kurzmann jest niedoceniony, a jest to wybitna postać. Wierzy Pan, że będzie on kiedyś tak rozpoznawalny jak np.: patron naszej szkoły Baczyński?
	Nie chodzi przecież o sławę hollywoodzką, chociaż biografia Dawida Kurzmanna to gotowy scenariusz na ciekawy film. Zależy mi na tym, żeby w Krakowie pamiętać o nim i o wszystkich osobach związanych z Domem Sierot Żydowskich jakoś trwała. Ta placówka odegrała ważną rolę w dziejach naszego miasta i jest częścią naszej krakowskiej historii. Wiem, że są plany wmurowania pamiątkowej tablicy na budynku przy ulicy Dietla 64, gdzie sierociniec przed wojenną miał swoją siedzibę, więc może kiedyś się doczekamy. Natomiast inicjatywa nazwania nazwiskiem Kurzmanna jednej z krakowskich ulic utknęła w martwym punkcie. Osobiście cieszę się, że pamięć o tej wybitnej postaci zaczyna powoli torować sobie drogę do świadomości mieszkańców naszego miasta.
	6. Do kogo w założeniu skierowana jest Pana książka?
	Nie projektowałem jakiegoś specjalnego czytelnika, chciałem tylko uniknąć pisania książki naukowej. Myślę, że o tak makabrycznych wydarzeniach trzeba mówić w inny sposób. Książka nie jest napisana, łatwym stylem, mówi o trudnych sprawach, więc nie jest adresowana do masowego odbiorcy.
	7. Jest Pan dumny ze swojego dzieła?
	Duma to nie jest to uczucie, które towarzyszyło mi po roku spędzonym na poszukiwaniach i mękach nad klawiaturą. Po skończeniu pracy odczuwałem ulgę, ale też pokorę. Drążenie historii uświadamia, jak niewiele możemy się o przeszłości dowiedzieć.
	8.Planuje Pan w przyszłości napisać jeszcze jakąś książkę?
	Niewykluczone, że w przyszłości uda mi się jeszcze coś większego napisać. Dowiedziałem się niedawno o odnalezieniu nieznanego pamiętnika dziewczynki z krakowskiego getta. Zapiski nigdzie wcześniej nie zostały opublikowane, ale będę miał okazję je przeczytać. Zobaczymy, można się czegoś więcej o autorce dowiedzieć, odnaleźć jakieś jej ślady. Nie wiadomo, czy ta dziewczynka ocalała, czy zginęła, a jeśli tak, to w jakich okolicznościach. W każdym razie, w miarę możliwości, spróbuję się tym zająć.

	Relacje polsko- niemieckie według opinii Jennifer Schmidt, kl.1D
	Im Juli 1997 fand der deutsch-polnischer Gipfel unter der Führung vom Bundeskanzler Kohl und Polens Staatspräsident Kwaśniewski statt. Zwischen beider Länder seien die Beziehungen noch nie so gut gewesen. Schon die Aussicht für Polen ein EU Mitgliedsland zu werden verursachte in seiner Wirtschaft einen Wachstumsboom. Die Inflation sank ebenfalls wie die Arbeitslosigkeit. Polen entwickelte sich für Deutschland als größter Handelspartner im Osten, noch vor Russland. So sicherten sich beide Länder ihren sozialen Status. Durch das Fürsprechen von Deutschland und den USA kam der Eintritt in die NATO 1999 zu Stande. Nachdem in den osteuropäischen Länder jeweils ein positives Referendum stattgefunden hatte, kam für Polen 2004 der Beitritt. Nach dem II Weltkrieg hat sich die deutsche föderale Republik sehr in den Aufbau der vereinten europäischen Gemeinschaft engagiert. Deutschland wollte schnell die Zeiten des nazismus vergessen und aufs neue die Position europäischen macht erreichen. Schon von Beginn an der Verhandlungen mit Polen hat Deutschland positiv über den Eintritt Polens in die UE ausgedrückt. Der Durchbruch der deutsch-polnischen Beziehung kam erst mit der Kanzlerschaft von Willy Brandt und seiner symbolischer Geste, als er im December 1979 Am Denkmal der Getto-Helden in Warschau niederkniete. Das hat man gleichzeitig als Anerkennung der Deutschen schuld im II Weltkrieg angenommen. Außerdem hat der Wille zur Stabilisierung und Wilfrieden eine großen Rolle gespielt. Schon in den 40-Jahren im XX Jahrhundert wurde Deutschland als das Gegengewicht des Kommunismus in Europa bezeichnet. Polen war noch nicht richtig für den Eintritt in die EU vorbereitet. In Beziehung zu Polen war Angela Merkel von Anfang an positiv eingestellt. Polen war das zweite Land (gleich nach Frankreich) das sie direkt nach ihrem Amtsantritt besuchte. Man sagt das diese Visite der Anfang guter und Freundschaftlicher Verhältnissen mit Polen sein sollte. Dank dessem haben beide Länder einen Dialog über die wichtigsten Sachen geführt. Als Antwort auf den Besuch Merkels, kam der polnische Staatspräsident Lech Kaczyński im Jahr 2006 nach Berlin. Vor dem Beitritt hat Polen, Deutschland mit Wohlstand, Reichtum und guter Qualität verbunden. 73% der Polen sagten das Deutschland eine sehr große Bedeutung in Europa hatte. Trotz allem konnte man 2004 so wie heute, starke Emotionen empfinden die mit der turbulenten Geschichte Zusammenhängen die beide Länder verbindet.

	YOUNG BRITISH PEOPLE AND BREXIT
	Because he claims that results of this referendum won't touch him at all.
	He has British and Irish passports so he can study in the UE for free.
	He claims that racist crimes have never touched him, but he knows nothing about that. He is white – he adds.
	There are more opinions presenting similar attitude.
	Finally we have votes AGAINST:
	A history student Jenny is 20 years old and she was born in England but her parents are of Greek and Tunisian origins. She still hope that nothing will happen. She hopes that the referendum was only a check what people want, she strongly believes that the Government won't listen to this minority voting for brexit, who, in her opinion, just was not aware of the consequences of leaving the UE. Leaving the EU won't be as easy as people think that will be. This will be a terrible divorce, and her generation are children that want to save that marriage. She thinks that Great Britian will be isolated from rest of Europe.
	Other voter Connor, a 20 year- old- student of English literature admits that Brexit woke up the dark side of the society. He claims that the campaign was based on lies statistics, propaganda that gives people permission for rasist and xenophobic comments. 1/3 doctors and public health care are not British – he adds.
	Anita who was born in England says that travel across Europe will be harder and the culture of the UK will be isolated - explains.
	To summarize, I would like to remind the main slogan of Brexit - "Let's make Great Britian great again!".
	But will that be really so?
	It seems to me that British citizens who voted for brexit just hadn’t thought it over, and are not fully aware of the consequences. Different opinions of brexit for sure divided the British society. The results of all the changes will be visible in the future. They will show whether it has been the right decision or not. Time will show!
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	Warto przeczytać, poleca Kacper Jezierski 2B
	Sai chi dovrebbe leggere questo libro?
	Tutti gli avversari di immigrati che non possono essere conciliati con la loro presenza in Europa.
	Questo libro cambia la visione del mondo e il pensiero che accompagna alcuni di noi.
	Książka autorstwa Stefano Liberti, pt. „Na Południe od Lampedusy” nie jest zwykłym reportażem, opisuje rzeczywistość, która towarzyszy imigrantom, uciekinierom którzy próbują przedostać się na Lampedusę, wyspę we Włoszech, ryzykują życie by uciec przed głodem i nędzą.
	Każdy pomysł jest dobry by dać sobie szansę na nowe życie, by przeżyć, by zdobyć kolejną szansę na lepsze życie.
	Dzięki wywiadom z mieszkańcami Lampedusy i innymi osobami poznanymi podczas podróży dziennikarza, rozmowom i opowieściom o tranzycie do Maghrebu i dalej do sytej Europy. Poznajemy ich dzieje, często poczucie klęski gdy po raz kolejny się nie udaje, gdy zostają bezlitośnie oszukani przez pośredników
	Nie są to suche opowieści pozbawione emocji, lecz historie, które pozostawią w tobie ślad do końca życia.
	A może teraz Ty mi powiesz jak mam wrócić do domu z pustymi rękami?” to słowa jednego z bohaterów. Jaki był jego los? Sprawdź w książce.

	FAMILIA REAL
	Zwykle tematem rozmów jest brytyjska rodzina królewska, zwłaszcza gdy podziwiać możemy kolejne śluby, narodziny, czy przeżywać dramaty. Poniżej tekst dla miłośników Hiszpanii.

	PROJEKT POLICJANCI W SŁUŻBIE HISTORII
	POLICJANCI W SŁUŻBIE HISTORII, zadaniem uczestników projektu było opisanie postaci postaci funkcjonariusza Policji Państwowej, który został zamordowany w Twerze w 1940 roku. Poniżej prezentujemy biogram naszego bohatera, aspiranta Józefa Kutrzeby. Na stronie Szkoły można obejrzeć film o aspirancie przygotowany przez Martę, Patryka i Kacpra z 1D oraz Natalię z 1C.
	Józef Kutrzeba urodził się 4 stycznia 1887 roku w Myślenicach, był synem s. Jana i Bronisławy z Święchów. Rodzina zajmowała się produkcją i sprzedażą na okolicznych targach obuwia . Dochód był wystarczający by utrzymać ośmioosobową rodzinę. Tuż po odzyskaniu niepodległości Józef wstąpił do tworzącej się Policji Państwowej.Ukończył szkołę policyjną i rozpoczął służbę w Trąbkach. Ostatecznie został skierowany do Wieliczki, gdzie pełnił funkcję posterunkowego, a po awansie starszego posterunkowego. Mieszkańcy Wieliczki ciepło wspominali posterunkowego często mówiąc o tym jego dzieciom, w czasie i po II wojnie światowej. W 1920 roku ożenił się z Heleną Sendurową. Mieli troje dzieci, dwóch synów i córkę. Mieszkali w skromnym domku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 21. Adam Kutrzeba, wnuk Józefa, pamięta opowiadaną wielokrotnie przez ojca historię dwóch psów służbowych, którymi opiekował się dziadek. Był to doberman i owczarek niemiecki( Dżok i Lord), mieszkały razem z rodziną, bawiły się z trójką dzieci, ale wykonywały ściśle polecenia posterunkowego Kutrzeby i pilnie strzegły świątecznej szynki ugotowanej i stygnącej na kuchennym stole przed łakomstwem domowników. Stały na warcie, bo tak zadecydował Józef Kutrzeba ich opiekun. W nagrodę zawsze otrzymywały smakowity kąsek przy świątecznym stole. We wrześniu 1939 roku, zgodnie z rozkazem Naczelnego Wodza starszy posterunkowy Józef Kutrzeba udał się na wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Dotarł do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie został aresztowany i osadzony w obozie w Ostaszkowie. Rodzina nigdy nie otrzymała od niego żadnej wiadomości. Po ujawnieniu mordu w Katyniu przez Niemców w 1943 roku żona jedynie przez analogię do losu innych jeńców domyślała się co spotkało męza i ojca trójki dzieci. Wszyscy każdego dnia żyli nadzieją, że za chwilę otworzą się drzwi i stanie w nich Józef Kutrzeba. Były to ciężkie czasy, które rodzina przetrwała dzięki ludzkiej życzliwości. Obydwaj synowie należeli w czasie wojny do Armi Krajowej kontynuując w ten sposób rodzinną tradycję walki o wolność i wiarę w niepodległość. Żona nie doczekała się żadnej oficjalnej informacji o losach swego męża, co więcej nie mogła starać się o rentę po nim w nowej komunistycznej rzeczywistości, w której mówienie o zbrodniach Sowietów było zakazane i groziło represjami. Tadeusz Kutrzeba, syn Józefa, czasach PRL, z drugiego obiegu, poznał prawdę o swoim ojcu.Jednak oficjalną informację z Polskiego Czerwonego Krzyża o tym jak i gdzie zginął jego ojciec otrzymał dopiero w 1991roku. Na liście obozu w Ostaszkowie nazwisko starszego posterunkowego Józefa Kutrzeby widnieje na pozycji numer 25. Tadeusz Kutrzeba( syn Józefa) zawsze dbał o to by jego dzieci znały prawdę o dziadku. Niestety stan zdrowia nie pozwolił mu na uczczenie pamięci ojca w Miednoje, bowiem tam w masowym grobie znajdują się szczątki Józefa Kutrzeby rozstrzelanego w kwietniu 1940 roku w Twerze( Kalininie). Własnoręcznie wykonał tablicę pamiątkową, którą umieścił na rodzinnym grobie w Wieliczce czcząc w ten sposób pamięć swego ojca. Prezydent Lech kaczyński pośmiertnie awansował starszego posterunkowego Józefa Kutrzebę do stopnia aspiranta. W 2010 roku na cmentarzu w Wieliczce został posadzony Dąb Pamięci, by oddać cześć aspirantowi Kutrzebie, który był dobrym policjantem i dobrym człowiekiem. Adam Kutrzeba, wnuk aspiranta Józefa Kutrzeby został wychowany w tradycji prawdy i wolności, jak sam napisał w liście do XVI LO, tradycję tę odziedziczył „ W moim przypadku przy powstaniu opozycji wobec władzy PRL w sierpniu 1980 roku włączyłem się czynnie zakładając na Politechnice Krakowskiej, której byłem studentem, NZS- Niezależne Zrzeszenie Studentów, z ramienia którego zostałem senatorem PK. 13 grudnia 1981 roku zostałem ewakuowany wraz z innymi studentami do Huty im Lenina pomagając strajkującym robotnikom. Tak więc walka o prawdę i wolną Polskę była w genach, które dał mi dziadek.”



