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Drodzy CZYTELNICY! 

Oddajemy w Wasze ręce nowego Primusika. Tematem przewodnim tego numeru są 

autorytety. Zasięgnęliśmy opinii niektórych spośród Was na temat idoli i autorytetów 

właśnie. Uważamy, iż warto pochylid się nad tym zagadnieniem – młodośd to okres w życiu 

człowieka, który potrzebuje drogowskazów i podpowiedzi. Na ile nasi rówieśnicy wzorują się 

na idolach, na ile słuchają autorytetów – spróbujemy odpowiedzied w tym numerze 

Primusika.  

Szczególnie polecamy Wam lekturę wywiadu, jaki Kasia Bosak- Rutkowska przeprowadziła ze 

swoim dziadkiem, który niewątpliwie zasłużył swoim życiem na miano autorytetu.  Poznajcie 

historię tego ciekawego człowieka i zastanówcie się, czy w Waszym świecie również możecie 

wesprzed się na kimś TAKIM. 

Oprócz tego uruchamiamy rubrykę informacyjną dla trzecioklasistów. Postaramy się 

zamieszczad w niej aktualne informacje dotyczące rekrutacji do szkół średnich. Zapraszamy 

Was do współpracy. Wspólnie z nami twórzcie tę rubrykę, przekazujcie nam informacje o 

dniach otwartych w liceach, dzielcie się wiedzą z kolegami. 

 

 

 

 

 

REDAKCJA 
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 Niektórym spośród Was zadaliśmy pytanie o to, jak rozumieją pojęcie 

IDOLA i AUTORYTETU. 

 Okazuje się, że doskonale odróżniacie role, jakie mają spełniad w życiu. 

Idol to Waszym zdaniem, i słusznie, ktoś, kto się podoba szczególnie z wyglądu, 

imponuje Wam swoim talentem, popularnością, ale macie świadomośd, że jest 

to najczęściej sztucznie wykreowana postad. Jej publiczny wizerunek, stworzony 

dla komercyjnych potrzeb, nijak się ma do prawdy o tym człowieku.  

 Przywoływane przez Was przykłady idoli to najczęściej bohaterowie 

filmów, piosenkarze.  

 Inaczej ma się sprawa z autorytetami. Tu byliście zgodni – za wzór godny 

naśladowania najczęściej uważacie rodziców. Zdecydowana większośd 

ankietowanych przywołała tu tatę. Deklarujecie często potrzebę posiadania 

autorytetu, widzicie i rozumiecie, że bez dobrych rad doświadczonego 

człowieka trudno młodzieży przejśd przez życie.  
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Mam przyjemnośd przedstawid Paostwu Henryka Bosaka. Patriotę, odważnego pułkownika 

wywiadu polskiego. Jeśli lubicie historie z  Jamsem Bondem, to zapraszam do lektury tej 

niezwykłej historii, która zaczęła się prawie 70 lat temu i jest prawdziwa… 

KR: Dzieo dobry Panu.  Może zaczniemy od początku, czyli od dnia narodzin. 

HB: Urodziłem się w 1931 roku, w pewnej małej wiosce, w Cieszęcinie. Rodzina była 

wielodzietna. Byłem najstarszy z piątki rodzeostwa. 

KR: Co może Pan powiedzied o swoim dzieciostwie? 

HB: Ojciec pochodził z Ostrowa Wielkopolskiego i razem z ojcem mojej matki, uczestniczyli w 

Powstaniu Wielkopolskim. Był kowalem, korzenie rodziny sięgają terenów Niemiec, a od 

strony matki sięgają rodu Polaoskich, którego synowie byli uczestnikami Powstania 

Styczniowego w 1863 roku. 

 

KR: Skąd wobec tego powiązanie z rodziną Radziejowskich? 

HB: Moja babka Józefina, była kuzynką Radziejowskich.  

 

 

KR: Gdzie zastała Pana II wojna światowa? 

HB: Kiedy wybuchła wojna, miałem osiem lat. Do granicy polsko-niemieckiej było tylko 30 

km. Ojca powołali do kawalerii konnej,  uczestniczył w obronie Warszawy, a ja, będąc 

najstarszym dzieckiem- aby pomóc utrzymad rodzinę - poszedłem na służbę do bogatych 

właścicieli majątków ziemskich, gdzie pasłem krowy i kozy. 

 

KR: Czy Pana ojciec po kapitulacji wrócił do domu? 

HB: Tak, wrócił. Jednakże gdy Niemcy dowiedzieli się, że korzenie naszej rodziny sięgają 

Wielkopolski i Niemiec, próbowali zmusid go do podpisania Volkslisty. Mój ojciec odmówił, za 

co został aresztowany i wtrącony do więzienia. Siedział przez kilka lat w celi napełnionej po 

kolana wodą, zachorował na gruźlicę. Niemcy wypuścili go na miesiąc przed śmiercią, gdy 

byli pewni, że umiera. 
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KR: Bardzo wcześnie zatem stracił Pan swojego ojca. 

HB: Tak, zmarł w  1944 roku, gdy miałem zaledwie trzynaście lat. 

KR: I w ten sposób zbliżamy się do kooca wojny. Jak to się stało, że trafił Pan do 

Namysławowa? 

HB: Gdy Niemcy zaczęli wycofywad się w 1945 roku, porzuciłem służbę, wróciłem do domu i 

postanowiłem kontynuowad naukę. Jak na trzynastolatka byłem bardzo oczytany. Kochałem 

książki historyczne, zwłaszcza rozczytywałem się w  trylogii Sienkiewicza. 

KR: Jak w tamtych czasach, w tak biednym domu, miał Pan dostęp do takiej literatury? 

HB: W czasie okupacji Niemcy wyrzucali z naszego kościoła wszystkie książki z biblioteki 

parafialnej po to, by je spalid. Pod osłoną nocy skradałem się na podwórze kościoła i 

zabierałem tyle książek, ile dałem radę unieśd. Uratowałem w sumie około 200 pozycji, które 

potem schowałem na strychu, w rodzinnym domu. 

KR: Kochał Pan książki…ale wródmy do wątku Namysławowa. 

HB: Po wojnie szkołę wiejską skooczyłem jako prymus. Ówczesny nauczyciel tej szkoły został 

dyrektorem w Namysławowie i zaproponował mi, abym dalej się uczył. Załatwił mi szkołę z 

internatem. Utrzymywałem się z korepetycji oraz z pisania wypracowao dla słabszych 

uczniów. Wówczas też związałem się z harcerstwem polskim,  później zostałem nawet 

komendantem harcerstwa we Wrocławiu. 

KR: No dobrze, ale zanim przejdziemy do etapu, gdy wkroczył Pan w dorosłe życie, wiem, 

że był Pan jako dziecko pod ostrzałem dwóch bijących się samolotów. 

HB: Tak rzeczywiście. W 1945 roku za parę gołębi dałem namówid się chłopakom aby pójśd 

na zwiady do sąsiedniej wsi i , czy nie ma już Niemców. Przeszedłem przez Prosnę i nagle nad 

moją głową usłyszałem świst kul, okazało się, że wpadłem pod ostrzał dwóch bijących się 

samolotów. Uciekłem przerażony i przez wiele następnych lat śnił mi się w nocy świst kul. 

 

 

KR: Dla młodego chłopaka musiało byd to rzeczywiście ogromne przeżycie. Wródmy jednak 

do okresu Pana nauki.  

HB: W 1953 , chcąc uczyd się dalej, zdecydowałem się wstąpid do Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Wywiadu Polskiego. Po jej ukooczeniu, jako prymus, rozpocząłem pracę w  Wywiadzie 

Polskim. 
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KR: No i tak mamy 1954 rok i pojawia się w Pana życiu pewna kobieta. 

HB: Tak. Będąc w domu mojego przyjaciela ze szkoły oficerskiej, poznałem młodszą ode mnie 

dziewczynę – Jadwigę, z którą po kilku miesiącach znajomości wziąłem ślub. 

KR: Czy prawdą jest, że w podjęciu decyzji pomogła Panu siekiera? 

HB: To taka rodzinna anegdota, prawdą jednak jest, że przed podjęciem decyzji o 

małżeostwie, powiedziałem sobie, że ożenię się wówczas, jeśli za jednym zamachem 

przerąbię konar drzewa. 

KR: No i jaki był wynik? 

HB: Zamachnąłem się mocno, konar przepołowiłem i odebrałem to jako dobrą wróżbę na 

przyszłośd... jestem z moją żoną  od ponad 50 lat. 

KR:  Rok 1954 to dramatyczny dla Polski okres stalinowski. Jak Pan, jako młody chłopak 

pogodził swoje poglądy z morderczą dyktaturą Stalina?  

HB: Byłem wówczas bardzo aktywny politycznie. Wraz z grupą najbliższych przyjaciół 

zabieraliśmy głos, potępiając politykę Stalina i wpływy rosyjskie na życie społeczne i 

polityczne w Polsce. Nazywano nas ‘niepokornymi’ lub ‘rozrabiakami’. Wobec ciągłej krytyki, 

były naciski, żeby mnie zwolnid, ale ponieważ byłem lubiany, moi przełożeni postanowili 

oddelegowad mnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dopóki nie ucichnie wrzawa wokół 

mojej osoby. Zostałem naczelnikiem Wydziału Ekspozycji Depesz. 

KR: Czyli tak naprawdę ukryli Pana? 

HB: Tak można powiedzied. W zainteresowaniu Rosjan zawsze były Służby Bezpieczeostwa, w 

służby zagraniczne wtrącali się zdecydowanie mniej. 

 

KR: Zbliżamy się do roku ’60, do roku w którym zaczyna Pan, jako młody agent wywiadu, 

przeprowadzad swoje pierwsze, niebezpieczne misje. Czym się tak naprawdę Pan wówczas 

zajmował? 

HB: W latach 1953-58 zajmowałem się rozpracowaniem osób, dzięki którym pozyskiwałem 

dla kraju cenne informacje na temat NATO. W latach 1960-62 odbyłem wiele podróży do Azji 

(Japonia, Chiny, Indie, Hong-Kong), podczas których przewoziłem zaszyfrowane depesze do 

polskich placówek dyplomatycznych. Podczas pobytu w Indiach  dowiedziałem się o 

narodzinach mojego syna – Przemysława. Zajmowałem się także wykradaniem patentów 

technologicznych,  w tym szczepionki przeciw nowotworowej.  



7 
 

 

 

KR: W tym czasie był Pan wicemistrzem Polski w brydżu. Czy to prawda, że utrzymywał Pan 

rodzinę z kart? 

HB: No, może nie zupełnie utrzymywałem, ale przyznaję, że częśd moich dochodów  

pochodziła z wygranych w brydża. Wkrótce jednak to się skooczyło, ponieważ w 1964 roku 

wyjechałem do Maroka, w randze Charge d’Afaires. Byłem rezydentem polskiego wywiadu. 

KR: Ile miał Pan wówczas lat? 

HB: Trzydzieści jeden.  W tym okresie poznałem króla Maroka Hassana II, tam także urodziła 

się moja najmłodsza córka Beata. 

KR: Placówka w Maroku musiała byd dla Pana ekscytującą przygodą ? 

HB: Tak, to prawda. Nawet Arabowie byli chętni kupid ode mnie moją żonę.  Mówiąc jednak 

serio- był to czas względnego spokoju. 

KR: Względnego spokoju? Czy w tym zawodzie takie pojęcie w ogóle istnieje? 

HB: No, może rzeczywiście nie, ale biorąc pod uwagę wydarzenia z 1974 roku… ten okres 

zdecydowanie należał do najspokojniejszych. 

 

KR: No właśnie, porozmawiajmy teraz o Genewie. Podobno był Pan aresztowany? 

HB: W  1972 roku wysłano mnie na placówkę do Genewy, z misją dyplomatyczną przy ONZ. 

Byłem uczestnikiem Konferencji Bezpieczeostwa w Europie. Tam także podjąłem się 

najtrudniejszego zadania w moim życiu – próby werbunku zastępcy szefa kontrwywiadu 

francuskiego. Miała ona miejsce w pociągu jadącym z Dijon do Paryża. Była to prowokacja ze 

strony Giscar d'Estaing, któremu zależało na kompromitacji swojego przeciwnika 

politycznego – Mitterand’a. 

 

 

KR: I co się w tym pociągu wydarzyło? 

HB: Rozmowa na początku przebiegała pozytywnie, kiedy miałem wrażenie, że jest 

zainteresowany współpracą z polskim wywiadem, wówczas nagle wstał i powiedział 

podniesionym głosem: „Panie pułkowniku, jestem francuskim patriotą, nigdy nie zdradzę 

swojego kraju. Jest Pan aresztowany”. Wyskoczyło wówczas dwóch żandarmów, skuli mnie w 

kajdanki i na stacji w Paryżu zostałem wyprowadzony z pociągu. 
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KR: Co wówczas się stało? Co Pan czuł? 

HB: Na stacji w Paryżu czekała na mnie żona z kierowcą oraz z córką Dorotą. Zgodnie z 

umówionym znakiem, gdy zobaczyły, że jestem aresztowany, zaczęły płakad i krzyczed w 

języku francuskim : „Skandal, polski dyplomata aresztowany. Złamanie traktatu 

genewskiego”. Narobiły takiego rabanu i hałasu, że zwróciły uwagę opinii publicznej. Sprawa 

przedostała się do środków masowego przekazu, wieczorem wszystkie dzienniki trąbiły o 

moim aresztowaniu. Korzyśd z tego była taka, że wywiad francuski, mimo szczerych chęci, nie 

mógł mnie zlikwidowad po cichu.  

KR: Jak to zlikwidowad? Ma Pan na myśli zabid? 

HB: Dokładnie tak. Agentów, którzy wpadli- najczęściej likwidowało się po cichu, bez 

świadków, pozorując nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo. 

KR: Czyli można powiedzied , że żona i córka uratowały Panu życie? 

HB: Tak w rzeczywistości było. Było to jednak zaplanowane. Następnego dnia, po tym, jak 

zostałem przesłuchany, oficjalnie wydalono mnie z Francji jako „persona non grata”. 

KR: Jak się Pan czuł w celi? 

HB: Najbardziej drażniła mnie migocząca lampa, która zapalała się i gasła co sekundę. 

Ponadto byłem dobrze strzeżony, ponieważ gdy sięgnąłem do butonierki po tabletki na 

nadciśnienie, francuska żandarmeria rzuciła się na mnie, w obawie, że może chcę się otrud. 

Dzisiaj wspominam to z rozbawieniem, chod wtedy, przyznaję, do śmiechu było mi daleko. 

KR:  No to nie dziwię się teraz, że mój ojciec nazywa Pana polskim Jamsem Bondem. 

HB: Miło mi to słyszed. Chod tak naprawdę James Bond to historia osadzona na 

nierzeczywistym gruncie, można ją raczej porównad do bajki dla dorosłych. Życie 

prawdziwych agentów wywiadu było stresujące, nie tak barwne,  niepewne dnia ani godziny. 

KR: Co wydarzyło się potem? 

HB: W 1976 roku wróciłem z rodziną do Polski. Okres pobytu w Genewie wspominam bardzo 

dobrze, ponieważ poznałem wybitnych przedstawicieli polskiej emigracji, w tym żonę 

ostatniego polskiego prezydenta okresu sanacji Ignacego Mościckiego. W 1978 roku 

wyjechałem do Belgradu, przez następne cztery lata zajmowałem się przekazywaniem 

informacji na temat osiągnięd technologicznych i medycznych. Wtedy także zdobywałem dla 

polskich profesorów medycyny opracowania  naukowe. 
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KR: Czy to wówczas otrzymał Pan propozycję, aby zdradzid swój kraj? 

HB: Nie, pierwszy raz zaproponowano mi, abym zdradził Polskę, podczas mojego pobytu w 

Genewie. Drugi raz złożył mi taką propozycję szef CIA na Europę Wschodnią , gdy byłem w 

Belgradzie. Czekało na mnie mieszkanie w Kalifornii, nowe życie dla mnie i mojej rodziny. 

KR: I…? 

HB: Nigdy nie mógłbym zdradzid swojej ojczyzny. Tradycje patriotyczne są głęboko 

zakorzenione w mojej rodzinie. Moi przodkowie ginęli w powstaniach, walcząc o wolnośd 

tego kraju. Wybierając służbę  Polsce, żyłem w takich realiach, w takim ustroju, jaki wówczas 

był. Nie mogę wyobrazid sobie, aby z powodu ustroju, błędów władzy -dokonad zdrady. 

KR: Co Pan myśli o Kuklioskim - bohater czy zdrajca? 

HB: Zdecydowanie zdrajca. Nie wyobrażam sobie, abyśmy mogli wybierad sobie ojczyznę 

dlatego, że nie odpowiada nam ustrój  kraju, w którym żyjemy. Mam szacunek wobec ludzi, 

którzy potrafili walczyd przeciwko nadużyciom władzy, którzy byli internowani, którzy jawnie 

opowiadali się przeciwko brakowi demokracji, ponosząc wszystkie z tym związane 

konsekwencje. 

KR:  Wracając jednak do Pana poczynao – pobyt w Belgradzie to nie koniec Pana pracy w 

wywiadzie? 

HB: Rzeczywiście, wyjechałem potem na pięd lat do Budapesztu jako Konsul Generalny i 

Rezydent Polskiego Wywiadu w jednej osobie. Uczestniczyłem wówczas w wielu 

niebezpiecznych operacjach wywiadowczych na terenie Austrii, o których jednak wolałbym 

dziś jeszcze nie opowiadad. 

KR: Rozumiem. I  tak zbliżamy się do roku ’90. Gdzie i jak zastały Pana „Wielkie Przemiany”  

w Polsce? 

HB: Wróciłem do Polski, gdzie ówczesne władze złożyły mi propozycję pozostania w służbie. 

KR: W zamian za… 

HB: W zamian za zdradę kolegów, przyjaciół, a także wszystkich tych, których rozpracowując, 

zapewniałem o bezpieczeostwie. Dla mnie było to nie do zaakceptowania. Zdrady zawsze się 

brzydziłem i zawsze brzydzid się będę. Nigdy nie pochwalałem polityki wiernopoddaostwa, 

ani służalstwa. Z wykształcenia jestem historykiem, uznałem, iż moja praca powinna 

świadczyd o mnie, dlatego też postanowiłem przejśd na emeryturę, oddad się pracy 

społecznej i pisad książki. Byłem cztery razy radnym Warszawy. Mieszkaocy sami 

zweryfikowali moją przeszłośd i moją pracę.  
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KR: Ile książek Pan do dzisiejszego dnia napisał? 

HB: Napisałem: „Werbownik”, „Rezydent z Genewy”, „Wnuk Generała”, „Oficer Centrali”, 

„Rezydenci i Agentki” i ostania „Wywiadowcza Wiza”. 

 

KR: Imponujący zbiór. Czy książki te są oparte na faktach? Czy te piękne kobiety, o których 

Pan pisze, istniały  naprawdę? 

HB:  Tak, opisuję prawdziwe historie. Jeśli chodzi o kobiety, nie skomentuję tego. Powiem 

jednak, że  dla ubarwienia wątku historycznego, romans z piękną kobietą jest zawsze mile 

widziany… 

KR: Koocząc nasz wywiad, jak mógłby Pan ocenid swoje życie? 

HB: Było uczciwe. Godne. Nigdy nie sprzeniewierzyłem się zasadom wierności wobec kraju, 

w którym się urodziłem. Nawet jeśli nie zgadzałem się do kooca z osobami, które wówczas 

były u władzy. 

KR: Dziękuję Panu za wywiad, to zaszczyt, że mogłam go przeprowadzid. 

 

Rozmowę z Henrykiem Bosakiem (HB)  przeprowadziła Katarzyna Bosak-Rutkowska (KR) 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

4 lata temu świat gier Mmorpg ogarnęła prawdziwa panika. Firma Blizzard ,,wydaje na świat 

swoje dziecko”, World of Warcraft. Program ma zapewnić im świetlaną przyszłość i sławę na 

skale światową. Jak zapewniali, tak się stało - dzisiaj gra jest POTĘGĄ rynku Mmorg, a 

satyrycy wpisali ją na listę najniebezpieczniejszych używek świata.  

 

World of Warcraft rozgrywa się w wielokrotnie wyróżnianym, przez opiniotwórcze periodyki 

świecie Warcrafta. Gracze wczuwają się w role bohaterów : odbywają liczne podróże, 

przeżywają przygody i rozwirują zadania na cały ogromnym świecie. Jako gra typu 

"Massively Multiplayer", World of Warcraft pozwala milionom graczy na rywalizowanie w 

krainach Azeroth. Niezależnie czy walcząc ramię w ramię, czy stojąc naprzeciwko siebie, 

gracze będą zaprzyjaźniać się, tworzyć sojusze i konkurować z wrogami o moc i chwałę.  

 tworząc postaci, mamy możliwość wybrania najbardziej odpowiadającej nam frakcji 

(Alliance i Horda), nastęnie rasy a pieczętując to wszystko, klasy naszych bohaterów. 

 

1. Najlepsi gracze na świecie to: 

2. Undead mage - Nick Gackowata 

3. Undead Priest –  Nick Roffellos 

4. Troll mage- Nick Meafi 

Jednak nie dorównują oni temu, który jako pierwszy na świecie pokonał Onyxie i Illidana 

wraz ze swoją gildią. Jest to nasz szkolny kolega Ignacy Pokorski – w świecie Wow znany 

jest  pod Nickiem - Terro. 
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1.Od ilu lat gra pan w tą grę. 

Gram od mniej więcej 3 lat. 

2. Co Pana skłoniło, aby przenieśd się w inny, nierealny świat? 

Tak naprawdę, świat, Wowa jest alternatywą, która pozwoliła mi dokonad rzeczy niemożliwych jak: 

-łowienie ryb 

-polowanie na jelenia 

-jeżdżenie na dinozaurze. 

3.  Ma pan osobę, którą uważa Pan za wzór godny naśladowania i miana autorytetu. 

Oczywiście.  Mam taką osobę, którą darze szczególnym szacunkiem i uważam ją za autorytet, jest nią 

pewny rybak z Malezji. Od siedemnastu lat utrzymuje swoją rodzinę, jedynie z pomocy społecznej. 

To, co fascynuje mnie w tym człowieku, jest pewien upór i determinacja, do pewnego celu – Otóż od 

czterech lat rybak, płaci, co miesiąc, abonament do wowa. Jest to mój kolega i odwieczny kompan, z 

którego czerpię wszystkie cechy, jakie tylko zechce mi udostępnid. 

4. Do którego roku życia chce pan grad. 

Jak najdłużej się da. 

5. Dziękuje za wywiad i życzę powodzenia w grze. 

Dziękuje. 

 

 

 

- OTO JAK WYGLĄDA W REALU. 

 

 

 

Dominik Faryoski 
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1. Jak co roku, w naszym gimnazjum działał sztab WOŚP. Wolontariusze – uczniowie, 

pod opieką nauczycieli i rodziców, zebrali podczas akcji 45 000 tys. Złotych. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce pieniędzy bardzo dziękujemy za serce i 

gratulujemy dojrzałości. 

 

 
 

 

 

2. 14, 15 i 16 stycznia, odbyły się w szkole próbne egzaminy gimnazjalne, przystąpili do 

nich wszyscy uczniowie klas trzecich. Pierwszego dnia zmierzyli się z testem 

humanistycznym, we czwartek pisali cześd matematyczno- przyrodniczą, a w piątek 

16 po raz pierwszy w historii egzaminów gimnazjalnych rozwiązywano test językowy. 

Życzymy trzecioklasistom dobrych wyników! 

 

 

3. Ferie! 

W tym roku województwo mazowieckie odpoczywało w pierwszej. Mamy nadzieję, 

że wszyscy nauczyciele i gimnazjaliści spędzili ferie przyjemnie i bezpiecznie.  
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      Boyband – show biznes od kuchni. 

 Spektakl Tomasza Dutkiewicza przedstawia mechanizm funkcjonowania 

męskiego zespołu muzycznego o nazwie „Freedom”. Tematyka sztuki i muzyka 

w niej użyta zachęcają do pójścia do teatru zarówno młodych, jak i starszych 

widzów. 

      ,, Boyband” opowiada o grupie młodych mężczyzn rozpoczynających karierę 

w showbiznesie, o ich problemach spowodowanych nagła popularnością i 

poszukiwaniu wartości w życiu.   

       Sztuka skupia się również na ważnej kwestii - manipulacji zespołem przez 

menadżera Waylanda, w którego rolę świetnie wcielił się Jan Jankowski. 

Założyciel zespołu odbiera chłopakom niezależnośd, traktując ich jak produkty 

marketingowe. Młodzi mężczyźni uczą się, jak przetrwad i zachowad swoją 

prywatnośd w szponach przytłaczającego ich rozgłosu i sławy.,, Boyband” 

świetnie ukazuje emocje ludzi pod presją otoczenia. 

       Przeżyciom chłopaków towarzyszą występy do tłumaczonych na język polski 

znanych przebojów Westlife, Backstreet Boys, N’Sync. W każdej melodii 

chłopaki z „Freedom” wyrażają swoją desperacką chęd zdobycia masowej 

popularności.  

          Myślę, że ta alegoria idealnie trafia w problematykę młodych zespołów 

dzisiejszych czasów. Jest to niepodważalny argument, dla którego warto wybrad 

się na ten spektakl.    

       Muzyka w przedstawieniu ujmuje widzów, szczególnie wychowanych w 

latach dziewięddziesiątych i, jak twierdzi reżyser, łączy pokolenia – nastolatków 

i ich rodziców. 

Zresztą, przekonajcie się sami! 

        

 

 

 

                                                                               Katarzyna Aleksandra Surowska 
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Witamy na stronie przeznaczonej dla weteranów! 

Na początek, za Rzeczpospolitą podajemy ranking Warszawskich liceów, 

opublikowanych przez Perspektywy. 

1.XIV im. Staszica 

2.VIII im. Władysława IV 

3. II Społeczne LO 

4. I Społeczne LO 

5. LXIV im. Witkiewicza 

6. Zespół Szkół nr.14 

7. II im. Stefana Batorego 

8. LXVII im. Nowaka Jezioraoskiego 

9. XXXIII im. Kopernika 

10. V im. Poniatowskiego 

11. XV im. Żmichowskiej 

12. XXVII im. Czackiego 

13. XVI im. Sempołowskiej 

14. IX im. Hoffmanowej 

15. LIV Prywatne Sióstr Nazaretanek. 

16. XI im. Mikołaja Reja  

17. XXI im. Kołłątaja 

18. XVII im. A.Frycza-Modrzewskiego 

19. XLI im. J.Lelewela 

20. XXI Społeczne LO 
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI: 

1. II Społeczne LO 

2. LXVII im. J. Nowaka-Jezioraoskiego 

3. LXIV im. S.I.Witkiewicza 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

1.  XIV im. S. Staszica 

2. XXVIII im. J.Kochanowskiego 

3. I Społeczne LO 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDZYCZNY 

1. V im. Ks. Poniatowskiego 

2. XXXIII im. M. Kopernika 

3. IX. K. Hoffmanowej 

SGH 

1. LXVII im. J. Nowaka-Jezioraoskiego 

2. XXXIII im. Kopernika 

3.  Niepubliczne LO nr 81 SGH 

SGGW 

1. XXII im. J. Marti 

2.  XIX im. Powstaoców Warszawy 

3.  XXI im. H. Kołłątaja. 

INFORMACJE PODAJEMY ZA ,,ŻYCIEM WARSZAWY” 
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