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Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami grudniowe wydanie „Monitora Traugutta”. 

Szczególnie polecamy Wam wywiad z pisarzem                              

i pasjonatem łaciny, panem Stanisławem Tekieli. 

Zachęcamy również do zapoznania się  z artykułem na 

temat genezy plotki oraz skutków, jakie ona wywołuje.             

W zaciszu domowego ogniska, z kubkiem herbaty w ręku 

możecie przeczytać kolejne wiersze tajemniczej Pati lub 

zagłębić się w podstawowe informacje o muzyce reggae. 

Czekamy na Wasze recenzje i komentarze. 

Życzymy przyjemnej lektury! 
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Wywiad z… Panem Stanisławem Tekieli  

– pisarzem, publicystą, fanem łaciny i varsavianistyki 

K: Czy jako dziecko lubił Pan czytać lektury. 
Czy ma pan jakąś ulubioną? 

Stanisław Tekieli: Wyspa skarbów 
Stevensona (śmiech). 
 

A: Czytałam, że bardzo dużo Pan podróżował. 
Jakie jest Pańskie ulubione państwo bądź 
miasto?  

ST: Ponieważ studiowałem sinologię, to 
wciąż myślę o Chinach, jednak miastem, za 
którym tęsknię jest zdecydowanie 
Moskwa. 
 

A: Iloma językami jest Pan w stanie się 
posługiwać? 

ST: Ojej. Uczyłem się bardzo wielu, ale 
posługuję się polskim, oczywiście, 
rosyjskim, angielskim i łaciną.  
 

A: Łacina – co Pana zafascynowało w tym 
języku? Co sprawiło, że poszedł Pan w tym 
kierunku? 

ST: Nie wiem jak to się stało, fascynacja 
przyszła pod koniec liceum, gdzie ten 
przedmiot nie był moim ulubionym. 
Wyczytałem z podręcznika Pani Liwii 
Winniczuk opisy codziennych sytuacji i to 
było dla mnie olśnienie, jak można 
martwym językiem opisywać to, co mnie 
interesuje, czyli świat, który jest dookoła 
nas. 
 

K: Łacina użytkowa. Czy naprawdę w XXI w. 
należy Pan do grupy ludzi rozmawiającej po 
łacinie? 

ST: No tak, jestem w stanie rozmawiać, ale 
przede wszystkim pisać po łacinie. Ostatnio 
byłem na spotkaniu w Poznaniu, na którym ludzie rozmawiali 
w języku łacińskim i były sytuacje, gdy zwracałem się do kogoś 
po polsku, a ten odpowiadał mi po łacinie, bo po to tu 
przyjechał. 
 

K: Jaka jest Pana ulubiona sentencja łacińska?  

ST: Pozwolę sobie powtórzyć tę z naszego spotkania, czyli 
“Człowiek człowiekowi wilkiem” (homo homini lupus). Nie 
wiem, czy jest ona moją ulubioną, ale mam do niej pewien 
sentyment. Jednak w oryginalnym tłumaczeniu, którego dziś 
nie znamy. Mianowicie, jest dla nas jak wilk w lesie, ukryty 
przed nami.  
 

K:  Na spotkaniu wspomniał Pan, że uczył się Pan recytować wiersze 
w języku łacińskim. Czy jest Pan w stanie coś przytoczyć? 

A: Albo chociaż fragment… 
ST: Część, fragmenty (śmiech). Całości nie, chyba że jakieś 
krótkie. 
 
A: Co według Pana powinna posiadać dobrze sprzedająca się 
książka? 

ST: Pomysł przede wszystkim. 
 

A: Czemu zawdzięcza Pan sukces? W trakcie 
naszego spotkania wspomniał Pan o jednej Pani 
z wydawnictwa. Czy może Pan powiedzieć, że 
to dzięki niej?  

ST: Tak. Właściwie to były cztery panie, 
które się do mnie zwróciły z wydawnictwa 
“Poradnia K”. Ale przede wszystkim 
ówczesna szefowa. Bez jej pomocy książki 
by nie powstały. 
 

A: Dowiedziałam się także, że (15 lat temu) 
poszukiwał Pan osób, które przeżyły Holokaust. 
Czy trudno było znaleźć takie osoby? Czy 
mówiły o tym otwarcie, czy raczej się bały. 

ST: Uściślę, że była to praca dla Muzeum 
Holokaustu w Waszyngtonie. Bardzo różnie 
z tym było. Była Pani, która w tajemnicy 
przed wszystkimi zgodziła się na wywiad,                  
a miał się on ukazać jednak po jej śmierci. 
Nawet wtedy nie otrzymaliśmy pozwolenia. 
Niektórzy oczywiście mówili, jednak nie 
było to łatwe. 
 
A: Czy może nam Pan opowiedzieć o kółku 
łacińskim, którego spotkania odbywają się na 
UW? 

ST: Ma pani trochę nieaktualne 
informacje... 
 

A: Czyli kółka już nie ma? 

ST: Jest, jest (śmiech). Spotykają się                       
w soboty, w Instytucie Filologii Klasycznej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ja, niestety, 
nie mogę brać w nich udziału. Czytają 
oryginały wierszy itp. 

 

K: Powiedział Pan, że pracuje jako dziennikarz. Czy jest to trudna 
praca? Co jest przyjemne, co nie? 

ST: Pracuje w angielsko-polskim wydawnictwie internetowym. 
Najmilsze jest to, że na mojej zmianie jest mało spraw 
politycznych, mogę w ciekawy sposób przedstawić dzień                      
w Polsce i sam fakt, że posiadamy na to wpływ. Najgorsze były 
początki Gazety Wyborczej, kiedy zostawałem sam na nocną 
zmianę i nic się nie działo, czekało się na coś wielkiego.  
 

K: Czym jest tak naprawdę dla Pana Warszawa? 

ST: Jest taką moją małą ojczyzną. Prawie wszystkie moje sny 
dzieją się na Czerniakowskiej, na której się wychowałem, mam 
do niej wielki sentyment. Im starszy jestem, tym Warszawa 
robi się dla mnie ważniejsza.  
 

A i K.: Dziękujemy serdecznie za wywiad. 
 

 Wywiad przeprowadziły: Karolina Mężyńska i Anna Ptaszyńska, IIB 



 

 

Wydarzenia historią opisane 
 

Nominacja biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego na prymasa Polski 

Nominacja biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego na prymasa Polski nie była 

ani tak oczywista, ani tak oczekiwana, jak to dziś się nam powszechnie wydaje. Po śmierci 

dotychczasowego prymasa Augusta Hlonda (22 października 1948 roku) przewidywano, 

że stery Kościoła katolickiego w kraju w trudnym okresie powojennym przejmie któryś ze 

starszych i bardziej doświadczonych hierarchów. Wymieniano nazwiska biskupów 

Walentego Dymka, Michała Klepacza czy Stanisława Łukomskiego. Jednak żaden z nich 

nie zdołał zdobyć szerszego uznania w oczach odchodzącego prymasa czasów wojny. 

Prymas August Hlond miał okazję poznać Stefana Wyszyńskiego jeszcze                                   

w dwudziestoleciu międzywojennym i odtąd uważnie śledził jego poczynania. Młody 

kleryk został zapamiętany jako ambitny działacz oraz redaktor naczelny periodyku 

„Ateneum Kapłańskie”, na łamach którego publikował artykuły poddające gruntownej krytyce założenia ideologii 

komunistycznej. Podczas II wojny światowej Wyszyński prowadził działalność konspiracyjną, zaś w czasie Powstania 

Warszawskiego był kapelanem Okręgu Kampinoskiego AK. Po 1945 roku znalazł się we Włocławku, gdzie będąc kanonikiem 

kapituły katedralnej oraz rektorem odbudowanego przez siebie seminarium zasłynął jako sprawny animator życia religijnego               

i społecznego. W 1946 roku olbrzymie zaangażowanie duchownego wpłynęło na powierzenie mu funkcji biskupa ordynariusza 

diecezji lubelskiej. Dlatego też w liście skierowanym do papieża Piusa XII prymas prosił, aby ten na jego miejsce wyznaczył 

właśnie Wyszyńskiego. Wyszyński, nic o tym nie wiedział, nominacja nastąpiła 12 listopada 1948 roku i wprawiła                             

w konsternację lubelskiego hierarchę. Wyszyński zdawał sobie sprawę z ogromu wyzwań, jakie przed nim stoją. Wiedział,                   

że polski kościół musi odbudować swoje struktury po zniszczeniach spowodowanych II wojną światową,  i że w kraju 

rządzonym przez zwalczających religię komunistów wierni będą dyskryminowani i prześladowani. Mimo to wziął na siebie 

ciężar odpowiedzialności  i z powodzeniem realizował swą misję, zyskując  u potomnych tytuł Prymasa Tysiąclecia. Był także 

jednym z inicjatorów „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich” w 1965 roku. Tytułem doktora honoris causa 

obdarzyło go kilkanaście uczelni. Był autorem wielu publikacji, głównie z dziedziny katolickiej nauki społecznej. Prymas 

Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 roku  w Warszawie. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Patrząc wstecz, nie 

mogło być lepszego wyboru. Kim był Wyszyński? Wszyscy pamiętają go jako Prymasa 1ooo-lecia, ale może należałoby 

przybliżyć postać tego wielkiego Polaka. Był synem Stanisława, organisty i Julianny Karp, a urodził się  3 września 1901 roku 

w Zuzeli na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Jak sam mówił urodził się w sobotę, aby był porządek. Początkowo uczył się                 

w Zuzeli, jednak gdy kazano mu mówić tylko po rosyjsku w szkole, porzucił naukę. Podstawówkę ukończył w Andrzejewie. 

Następnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum Wojciecha Górskiego oraz gimnazjum  w  Łomży, a maturę zdał w Liceum 

im. Piusa X we Włocławku. Tam wstąpił także do seminarium duchownego, gdzie  w 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie. 

Studiował przed wojną na KUL-u i uzyskał tam stopień doktora. Następnie przez rok podróżował po Włoszech, Francji, Belgii, 

Holandii i Niemczech. Chyba najpełniej o Stefanie mówi wydarzenie podczas wojny… Pewnego dnia, jak sam później 

opowiadał, podczas spaceru usłyszał kobiecy krzyk z chaty oddalonej od wsi. Gdy otworzył drzwi, okazało się że samotna 

kobieta zaczynała rodzić. Było za późno, aby wezwać pomoc i musiał jej towarzyszyć. Po latach mówił, że było to trudne 

przeżycie: „Nie mogłem jej pomóc, bo nie umiałem, trzymałem ją tylko za rękę!”Jednak dla mnie, oprócz sławnego non 

possumus, najpełniej o Wyszyńskim mówią inne cytaty: 

„Lepiej, jeżeli z buraka powstanie cukier, a ze zboża chleb aniżeli wódka czy spirytus.  

Ma on swoje przeznaczenie w przemyśle, ale nie w człowieku.” 

„Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka.” 

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.” 

 

Na zakończenie należałoby powtórzyć za Janem Pawłem II: „… gdyby nie było Stefana Wyszyńskiego, nie byłoby Karola Wojtyły!” 

 

Tekst: Marcin 

 
   



 

 

„Okiem psychologa” 
Do czego potrzebna ludziom plotka? 

 
„Zanim coś o kimś powiesz, zadaj sobie trzy pytania: 

Czy to coś miłego? 
Czy to prawda? 

Czy musisz to powiedzieć? 
Gdyby większość ludzi – łącznie ze mną – udzieliła na nie szczerych odpowiedzi, musiałaby wybrać milczenie“. 

 
Tymi słowami Regina Brett zaczyna 34. lekcję w książce pt. „Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym“. 

Porusza w niej problem plotkowania, rozmawiania o innych. Nazywa to „złym językiem“. Czytaliśmy ten rozdział na zajęciach, 
młodzież przyznała, nie bez zdziwienia, że gdyby nie rozmowy o innych nie byłoby większości tematów do pogaduszek. 
 Przeczytałam gdzieś, że pierwotnie plotka służyła do podtrzymywania więzi plemiennych oraz zdobywaniu informacji                 
o sobie nawzajem. Później przekształciła się w element pewnej gry, czasem i wyrachowania.  Ustalono, że spędzamy co najmniej 60% 
czasu na rozmowach o ludziach, którzy nie są z nami w tym czasie obecni.  
Co ciekawe, okazuje się, że tego typu pogaduszki mogą wpływać kojąco na naszą psychikę. Po pierwsze dlatego, że obniżają poziom 
stresu (rozładowując napięcie), po drugie sprzyjają zacieśnianiu się więzi społecznych. Oczywiście nie z osobą, która jest głównym 
bohaterem plotki.  

Plotka jest elementem relacji społecznych. 
 
W kontekście nauk społecznych plotkowanie jest definiowane jako: 

1. negatywne, złośliwe, płytkie obmawianie nieobecnych osób  
2. wymiana oceniających informacji o nieobecnej osobie  
3. proces wymiany informacji o nieobecnych osobach o zabarwieniu oceniającym, między bliskimi sobie osobami. 

 
 Plotkowanie postrzegane jest negatywnie, jako narzędzie wpływu społecznego, używane w celu zniesławienia, zniszczenia 
dobrego imienia, jednym słowem szkodzenia innemu człowiekowi. Powszechnie plotkowanie to obgadywanie nieobecnych. 
Codziennie znajdujemy w prasie, czy wiadomościach informacje mające na celu rozpowszechnianie negatywnych, zjadliwych 
nowinek o naszych bliźnich. Rozpuszczający krzywdzące plotki często czują się bezkarni, ponieważ dotarcie do ich źródła jest 
niemożliwe, albo niezwykle trudne. Jest to o tyle krzywdzące, że plotka raz zasiana, nawet jeżeli nieprawdziwa, to jednak pozostaje 
w pamięci ludzi na długie lata i może mieć negatywne konsekwencje dla wizerunku danej osoby. 
 Takie postrzeganie innych oparte na rywalizacji, deprecjonowaniu cudzych osiągnięć czy wartości jako osoby czy grupy, 
przyczynia się do powstawania konfliktów i nieporozumień. Plotka zaczyna żyć własnym życiem. To tak jak w ćwiczeniu, które 

robiliśmy na lekcji. Z pierwotnego tekstu przytoczonego z podręcznika, niewiele zostało gdy 
przekazywaliśmy te informacje kolejnej osobie. To trochę przypomina popularną grę w głuchy telefon, 
coś usłyszymy, ale ile to ma wspólnego z początkową informacją, to czysty przypadek. 
Kolejny raz przytoczę trzy pytania Reginy Brett: 

Zanim coś o kimś powiesz, zadaj sobie te trzy pytania: 
Czy to coś miłego? 

Czy to prawda? 
Czy musisz to powiedzieć? 

 Warto się zastanowić zanim wypowiemy opinie oceniające, negatywne o innej osobie. 
Plotkujemy, żeby poprawić sobie samopoczucie, zemścić się, popisać dowcipem, ciętym językiem, 
zaimponować, podkreślić przynależność do grupy. 
Namysł, dlaczego mówię o nieobecnych? Refleksja dotycząca wyrażanych głośno opinii sprawia, że 
pojawia się myśl:  tak naprawdę to krytykujemy ludzi, których w głębi serca  lubimy. Tu powinna 
zapalić się czerwona lampka, czy włączyć alarm, z pytaniem „Dlaczego to robię?“  
Pamiętajmy o starym, hiszpańskim przysłowiu, które brzmi:  

“Każdy, kto z tobą plotkuje, plotkuje też o tobie“. 
 

Walkę z tym nałogiem zacznijmy od ćwiczenia: 
Powiedz coś miłego, pozytywnego o osobie, o której chcesz plotkować. Jeśli nie przychodzi ci nic na myśl, to może lepiej nic nie mówić. 
Czy powiesz to samo, gdy osoba, którą chcesz obgadywać, stałaby obok? Jeśli masz wątpliwości, to może zastanów się, jaki jest cel takich słów. 
Myślę, że świat i relacje między ludźmi byłyby lepsze, gdyby więcej rozmawiali ze sobą niż o innych. 
 

Źródła:                                                                                                                                                                                                              Tekst: M.M. 
1. Regina Brett; Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym. Insygnis Media. Kraków 2013. 
2.http://www.gazetagazeta.com/2017/11/plotka-ulubiona-forma-miedzyludzkiej-komunikacji/ 
3. http://www.wiecjestem.us.edu.pl/dlaczego-plotkujemy-o-plotce-jako-narzedziu-komunikacji-spolecznej 

http://www.wiecjestem.us.edu.pl/dlaczego-plotkujemy-o-plotce-jako-narzedziu-komunikacji-spolecznej


 

 

 
 

                   Uwaga, nauka idzie! 
 

    GUMA DO ŻUC     A,  

          czyli coś na ząb… 

Guma do żucia jest specyficznym i nietypowym produktem spożywczym, o szczególnej funkcjonalności dla 

organizmu człowieka. Podkreśla się swoiste oddziaływanie procesu jej żucia, zmniejszającego napięcie 

nerwowe, zwiększającego wydzielanie śliny i soków trawiennych, wzmacniającego mięśnie szczęk oraz 

poprawiającego higienę jamy ustnej, stan uzębienia oraz dziąseł. 

 

Po trosze z historii żucia 
Pierwowzorem współczesnej gumy do żucia jest żywica z kory drzewa gumowego Pistacia 

lentiscus, której do oczyszczania zębów i odświeżania oddechu używali starożytni 

mieszkańcy Grecji i Indonezji oraz Indianie amerykańscy. W Ameryce nawyk ten 

rozszerzył się i na białych osadników, a zainteresowanie tym produktem spowodowało, że 

w XVIII stuleciu ekstrakty gumy do żucia stały się przedmiotem handlu. Z czasem wyrób 

ten zaczęto coraz bardziej udoskonalać, uatrakcyjniać smakowo i zapachowo za pomocą 

ekstraktów i esencji owocowych. W roku 1869 sposób wytwarzania gumy do żucia został 

opatentowany przez Wiliama i Sample, a pod koniec XIX wieku guma stała się już mniej 

więcej takim produktem, jakim jest obecnie. W 1871 roku zarejestrowano maszynę do 

produkcji gum. Pierwsza guma do kupienia w takich specjalnych maszynach, rozstawionych w centrum Nowego Jorku, nazywała się 

Tutti Frutti. W 1906 roku Frank Henry Fleer wyprodukował pierwszą gumę balonową. Nazywała się Blibber-Blubber, lecz nie 

trafiła do sprzedaży. Wynalazek Fleera wykorzystał w 1914 roku William Wrigley, dodając aromat mięty i ekstrakty owocowe. 

Znawcy tematu wyliczyli, że w bieżącym 2006 roku pierwsza wyprodukowana guma do żucia będzie obchodziła swoje 133 

urodziny. 

Odrobina składu chemicznego  
Podstawowe składniki to: baza gumowa, cukier puder, syrop skrobiowy, substancje smakowo-zapachowe                  

i barwiące. Przy produkcji gumy do żucia stosuje się dwa rodzaje baz: zwykła i balonową. Bazę gumową 

stanowią dobrane w odpowiednich proporcjach substancje naturalne i syntetyczne, np. woski, żywice. 

Dokładny skład stanowi zawsze tajemnicę producenta. 

Charakterystyczną cechą gumy do żucia jest jej konsystencja, która w czasie żucia pod wpływem 

temperatury panującej w jamie ustnej przechodzi z pół twardej do ciągliwej. Składnikiem określającym 

ostateczną konsystencję i trwałość gumy są glicerol i lecytyna. 

 

Szczypta tajemnicy bezcukrowej 
W gumach bezcukrowych, cukier zostaje zastąpiony substancjami silnie słodzącymi (aspartam, acesulfam K)                      

z dodatkiem substancji wypełniająco-słodzących. (m.in. sorbitol, ksylitol, laktitol, maltitol). Wśród nich 

poczesne miejsce zajmuje sorbitol. Działa on stabilizująco na utrzymanie wilgoci (guma zawiera od 10 do 20% 

wody), zmiękczająco oraz zapobiega krystalizacji, dzięki czemu guma nie łamie się. 

Wywołuje efekt chłodzący i odświeżający – podczas rozpuszczania w jamie ustnej 

pobiera ciepło. Charakteryzuje się również delikatnym działaniem bakteriobójczym 

oraz stymuluje pracę jelit. Należy jednak uważać, gdyż względnie duże dawki 

sorbitolu mogą wywoływać łagodne działanie laksacyjne. Stosowanie sorbitolu ma 

swoje uzasadnienie w profilaktyce stomatologicznej. Jest on substancją chroniącą 

przed obniżaniem pH emalii zębów poniżej 5.5. Taki poziom uważany jest za 

krytyczny w ochronie zębów przed niszczącym działaniem kwasów. W praktyce                 

w bezcukrowych gumach do żucia możemy spotkać obok siebie wiele różnych 

substytutów cukru, a ich korzystny efekt na ochronę uzębienia przed próchnicą nie 



 

 

jest już kwestionowany. Ich dobroczynne działanie polega na stymulowaniu wydzielania śliny, która pomaga przywrócić naturalne 

pH w ustach. W skład śliny wchodzą fosforany, które przy zwiększonym pH wnikają do szkliwa, remineralizują, a tym samym 

sprzyjają zapobieganiu pierwszym mikroubytkom. 
Żucie gum bezcukrowych po każdym posiłku jest zalecane przez m.in. przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. 

 

Wzbogacony smakołyk 
Każdy konsument może znaleźć wśród tych produktów coś dla siebie. Najpopularniejsze smaki to: mięta pieprzowa, mięta słodka, 

eukaliptus, limonka, miód i cytryna, cynamon, imbir, szałwia, pinia, cola. Producenci kierują swój wzrok też w stronę najmłodszych 

konsumentów. Dla nich przeznaczone są gumy do żucia o smakach owocowych: owoców tropikalnych, owoców leśnych, melonowa, 

truskawkowa, bananowa, brzoskwiniowa itd., przy czym niektóre z nich nie posiadają w swym składzie cukru. Gumy owocowe dla 

dzieci wzbogacane są również w bardzo istotny składnik diety, jakim jest wapń. Pierwiastek ten stosowany jest przy produkcji 

gum do żucia w formie mleczanu wapnia, który jest stosunkowo łatwo przyswajany przez organizm człowieka. Wapń zawarty                   

w takich gumach zostaje wchłaniany i wbudowywany w szkliwo zębów. W ten sposób przyczynia się wraz z zawartym w ślinie 

fluorem do remineralizacji płytki nazębnej i przeciwdziała powstawaniu przerw w barierze ochronnej zęba. 

Ciekawą propozycją są też gumy wzbogacane w witaminy np. witaminę C, która uwalnia się z produktu pod wpływem śliny podczas 

żucia i łatwo zostaję przyswojona przez organizm. Specjalną grupę klientów stanowię osoby, które walczą z nałogiem palenia 

papierosów. Dla nich produkowane są gumy do żucia zawierające różne dawki nikotyny, dzięki czemu mogą sobie one stopniowo 

zmniejszać podaż nikotyny i w efekcie skutecznie zerwać z nałogiem. Rzucie gumy pomaga im też zwalczyć stres powstający przy 

pokusach sięgnięcia po papierosa. 

 

Lek na całe zło 
Guma ma wiele funkcji. Redukuje stres i pomaga zachować higienę jamy ustnej. Ponadto, aktywuje wydzielanie śliny w jamie 

ustnej (ślina ogranicza rozwój bakterii i zapobiega infekcjom dziąseł, oraz zawiera związki fluoru wiązane przez szkliwo zębów). 

Wzmacnia naturalne ślinowe mechanizmy obrony przed próchnicą. Nie dopuszcza do 

„ataku kwasów”, gdyż przesuwa pH śliny                  w kierunku zasadowym. Wpływa dobroczynnie 

na stan szczęki i żuchwy. Mechanicznie oczyszcza zęby i przestrzenie międzyzębowe          

z resztek pożywienia i pozostałości pokarmów. 

Nie tylko zapobiega próchnicy, ale także może przyczynić się do remineralizacji powierzchni 

zęba. 

 

Dark side of the gum 

Mimo tych wszystkich zalet, guma do żucia ma także swoje ciemne strony. Lekarze ostrzegają 

przed przeżuwaniem dłuższym niż 2 do 3 godzin dziennie, aby nie nadwerężać szczęki. 

Nie można pominąć faktu, że ostentacyjne żucie z otwartymi ustami jest świadectwem 

braku dobrego wychowania. Jeszcze gorzej, gdy zamiast w śmietniku guma ląduje na 

chodniku lub pod ławką w szkole (jeśli jest tam jeszcze wolne miejsce, nie zajęte przez gumy             

z poprzednich lekcji). To jeden z najbardziej brudzących elementów dzisiejszej rzeczywistości. Gumy ciężko się pozbyć i jest 

prawie wszędzie. Aż 38% Europejczyków rzuca na ziemię przeżutą gumę. We Włoszech robi tak ponad 60% nastolatków. 

 

Czy wiesz, że: 

-  relaksujące działanie gumy do żucia na mięśnie twarzy docenili kwatermistrze żołnierzy amerykańskich i właśnie z tego powodu 

jest ona stałą częścią codziennych racji żołnierskich we współczesnej armii USA, 

- postęp w dziedzinie wykorzystania gumy do żucia jako środka chroniącego uzębienie jest ogromny. Pojawiły się nawet patenty 

na gumę do żucia o działaniu polerującym i oczyszczającym zęby z kamienia, a nawet zapobiegającym rozwojowi drobnoustrojów                  

w jamie ustnej. 

- brytyjska studentka archeologii odkryła, w Finlandii, neolityczną gumę do żucia sprzed 5 tysięcy lat - znalazła na terenie 

prowadzonych wykopalisk archeologicznych, w Kierikki na zachodnim wybrzeżu Finlandii, żywicę brzozy z dokładnie widocznymi 

śladami zębów. 

„Człowiek neolityczny używał tego typu gumy do leczenia infekcji dziąseł ze względu na jej właściwości bakteriobójcze” – 

stwierdził prof. Trevor Brown z Uniwersytetu w Derby, który jest opiekunem naukowym studentki. 

- naukowcy opracowali gumę do żucia, która nie przyklei się do butów, ubrania, włosów czy chodnika. Od tej pory można więc 

spokojnie siadać lub chodzić w miejscach, gdzie kiedyś wymagało to zręczności sapera na polu minowym. Jednak nie każdy z nas 

jest saperem więc jeśli trafisz na TAKĄ „minę” włóż tkaninę do zamrażalnika lub obłóż kostkami lodu. Zamarzniętą gumę można  

wykruszyć, a pozostałe plamy wyczyścić benzyną do czyszczenia, 

- jedno z brytyjskich laboratoriów dowiodło, że żucie gumy rozwija pamięć… Ciekawe na czyje zlecenie zrobiono to badanie? :) 

Tekst: Michał Pallasch 

http://pl.wikipedia.org/wiki/neolit
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BCywica
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                            owa o godności człowieka 

 

 

 

Czym jest godność? Czy jest to jedynie zaszczytne stanowisko, tytuł, zaszczytna funkcja? Czy jest 

to poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie i innych? Każdy z nas ma inne zdanie. 

Jednak wiąże się to nierozerwalnie z wolnością. Obejmuje wszystkie dziedziny życia. Godność to 

zdolność gospodarowania własnym życiem. 

Jednym ze sposobów przedstawienia godności jest „Mowa o godności człowieka” Giovanniego 

Pico della Mirandola. Podkreśla w niej wiarę w ludzi, ich możliwości oraz wolność wyboru                                             

i rozwijania się. 

Drugi sposób przedstawia Niccolo Machiavelli w dziele „Książę”, w którym opisuje „prawdziwą 

twarz” człowieka. Czytając  ten tekst, każdy na chwilę zatrzyma się i zastanowi nad 

postępowaniem swoim i innych. Czy człowiek przedstawiony w „Księciu” ma godność? Czy my 

jesteśmy tacy sami? 

Żyjemy w XXI wieku, otoczeni mnóstwem technologii i udoskonaleń. Jednak czy w obecnych 

czasach ludzie mają godność? Czy ja, Ty mamy poczucie własnej wartości , szacunek do samego 

siebie i innych? Czy objawia się to przez chwilę, czy jest zawsze?  

Godność  człowieka wynika z jego osobowej natury. Człowiek jest „Kimś”, a nie „czymś”.  Jest 

podmiotem istnienia i działania. Przewyższamy swoja godnością wszystko, co stanowi świat 

przyrody. Myślę, że w tym miejscu warto nawiązać do plebiscytu młodzieżowego słowa roku 

2017, przeprowadzonego przez  PWN.  Dzięki temu źródłu oraz filmowi Pauliny Mikuły 

dowiedziałam się, że skrótowiec RIGCZ zajął wysoką pozycję na liście. Pokazał on się z XD oraz 

sztos. Czy wiecie, co oznacza RIGCZ?  Rozum i Godność Człowieka. Dlaczego na ulicy możemy 

usłyszeć XD i sztos, a RIGCZ nie? Każdy z nas, gdy zajrzy w swoja duszę, może odpowiedzieć  

sobie na pytanie, czy dziś człowiek ma godność. Na koniec pragnę przypomnieć, że godności nikt 

nas nie może pozbawić.  

 

 

 

                                                        Tekst: Karolina Mężyńska, IIB 
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Obrazy, które musisz znać 
 

 
 

Śmierć Barbary Radziwiłłówny – Józef Simmler 
Kiedy wystawiono go po raz pierwszy – w warszawskiej Zachęcie 1860 roku – oglądający obraz doznawali 

spazmów rozpaczy. Przedstawia zwieńczenie jednej z najbardziej niezwykłych opowieści w całej historii 

monarchii w Polsce. Miłość zakazaną, praktycznie wbrew wszystkim panującym zasadom, rozpoczętą 

przypadkiem, kontynuowaną za plecami żony Zygmunta Augusta i jakże tragicznie zakończoną. Dopiero po 

śmierci pierwszej małżonki Zygmunt, miast związać się z przedstawicielką jednego z królewskich rodów na 

Zachodzie, postanowił w sekrecie, bez zgody rodziców i zaciągnięcia opinii rady wziąć ślub z ponoć 

spodziewającą się potomka szlachcianką. 
 

 
 
Nazwisko Radziwiłł w XVI wieku nie robiło takiego wrażenia jak obecnie, a ujawnienie mezaliansu wywołało 

skandal i kampanię przeciwko unieważnieniu małżeństwa tych dwojga. Barbarę Radziwiłłównę nazywano 

(nawet publicznie!) „wielką nierządnicą litewską”, atakowano ją słownie podczas oficjalnych spotkań                          

i wyliczano domniemanych kochanków przy każdej nadarzającej się okazji. Radziwiłłówna mocno podupadła na 

zdrowiu, po długiej i ciężkiej chorobie umierając w 1551 roku po pół roku od koronacji, którą ostatecznie udało 

się Zygmuntowi Augustowi wywalczyć. Widoczny na obrazie smutek króla był tak wielki, że poprzysiągł iść 

pieszo za trumną w orszaku żałobnym z Krakowa aż do Wilna (ponad 600 kilometrów). I słowa dotrzymał. 

 

Ciekawostka: Po wystawieniu obrazu, ludzie zaczęli się obawiać, że zostanie kupiony przez bogatych 

magnatów i zawiśnie nad czyimś kominkiem. A jako że wzbudzał tak wielkie emocje, nie chcieli do tego 

dopuścić, organizując zbiórkę pieniędzy w celu jego wykupienia i powieszenia w miejscu, gdzie każdy będzie 

mógł go oglądać. Z zebranych przez miłośników sztuki składek „Śmierć Barbary Radziwiłłówny” odkupiono                          

i przekazano do nowo powstałego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. 
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Poradnik korespondencji użytkowej 
 

 

Naucz się robić skuteczne notatki ! cz. 1   

Rzecz wydaje się tylko na pozór banalna…, standardowe notatki 

tworzy z nas każdy od szkoły podstawowej. Warto jednak 

zastanowić się, czy zastosowanie metod niestandardowych przy 

sporządzaniu notatek nie usprawni naszego indywidualnego 

przyswajania wiedzy. 

 

 

Niestandardowe techniki tworzenia notatek 

Samo tworzenie notatek nie powinno być mechaniczne i bezrefleksyjne. Jest 

to PROCES, w czasie trwania którego podejmujesz wiele decyzji. 

Zdecydujesz co jest istotne, co wynika z czego, co się wiąże z czym. Podczas 

notowania rozpoczyna się proces rozumienia i zapamiętywania informacji 

zawartych w notatce. Właśnie ta faza dobrze wykonana  może skutkować 

zapamiętaniem nowo poznanego materiału na bardzo wysokim poziomie. 

Jeszcze zanim zaczniesz notatkę czytać czy powtarzać. 

Przejdźmy do praktyki ! W tej części zaprezentujemy Metodę Cornella   
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Metoda Cornella 

 

 
Kolumna notatek 
 

Tu notujesz tak jak potrafisz, tak jak robiłeś to 
do tej pory. Dzięki temu, możesz tę formę 
wdrożyć od zaraz. Warto mimo wszystko 
stosować kilka zasad, które usprawnią nawet to 
zwykłe robienie notatki (jak wymienione na 
obrazku wolne miejsca pomiędzy 
zagadnieniami, czy unikanie pełnych zdań. 
 

 
Odwołania 
 

Znacie ten schemat z książek, często bowiem 
autorzy podręczników szkolnych stosują 
odwołania na marginesie. Tutaj zaczyna dziać 
się magia ponieważ ta kolumna ma aż dwie 
ważne zalety: 
 

– Notatki główne musisz przejrzeć przynajmniej 
raz, by wyłuskać z nich to co nadaje się do 
wypisania w odwołaniach. Właśnie teraz robisz 
pierwszą powtórkę na świeżo. 
 

– Czytasz notatkę główną refleksyjnie 
ponieważ, by wypisać jakiekolwiek odwołania, 
właśnie teraz musisz zdecydować co jest 
ważne i co jest myślą kluczową. 
 

 
Podsumowanie 
 

To też znamy z podręczników. I tu znów 

dzieje się magia, bo by wypisać cokolwiek 

w tej sekcji, znów musimy przeskanować 

notatkę główną. By podsumować 

cokolwiek musimy wykazać się 

zrozumieniem tematu, czyli podejmujemy 

wysiłek intelektualny nie tylko w (drugą 

już) powtórkę materiału, ale w próbę jego 

ZROZUMIENIA. A jest to klucz do 

zapamiętywania 
 

 
 

 
 
 
 
 

Artykuł inspirowany stroną internetową http://www.godmother.pl/naucz-dziecko-robic-skuteczne-notatki-cz-1/ 



 

 

11 

 

 Poezja i proza       

 

bezsilność  
 
 
a teraz kiedy każda piosenka jest o tobie  
i jesteś moim powietrzem  
nie wiem jak cię zapomnieć  
jak wyrzucić cię z głowy  
jeżeli wszystkie myśli krążą wokół ciebie 
i dawnych nas  
każda łza przypomina mi  
mój wielki ból istnienia  
sama wśród ciemności  
i innych ludzi błądzę wzrokiem  
po twarzach innych 
aby w którejś ujrzeć twoją 

 
 
 
 
definicja szczęścia  
w prostocie  
 
 
czasami wołam w niebo 
gdy myślę ze jestem  
szczęśliwa- pragnę wszystkiego 
moje życie niczym drzewo 
poddaje się wszystkim ulewom 
rozpaczy czy gniewu 
lecz wiem, ze po deszczu  
zawsze wychodzi słońce 
wiec czekam aż promyk  
szczęścia muśnie mą 
twarz wystająca spomiędzy  
morza łez i wiecznych  
fal smutku ale gdy  
tylko wyciągniesz rękę  
w moja stronę odgonisz 
wszystkie chmury a słońce  
w końcu nas odnajdzie 
 
 

Autor: Pati 

 

 

 

Marta Guzowska 

Ślepy archeolog 

 
 

Ślepy archeolog to kolejny kryminał autorstwa Marty Guzowskiej. Myślę, że miłośnikom kryminału 

nie muszę przedstawiać osoby pisarki, która jest Laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru i autorką 

m.in. Morderczego miasta oraz Zabójczego pocisku. Nie ma wątpliwości, że kryminał                                     

o niewidomym archeologu wplątanym w zbrodnie jest godny uwagi. Siłą powieści jest intryga 

oparta na grze toczonej pomiędzy głównym bohaterem, a tajemniczym przeciwnikiem, który                                 

z niewiadomego powodu postanowił obrócić życie tytułowego ślepego archeologa w piekło. 

Autorka starannie opisuje świat odbierany przez osobę niewidomą. Główny bohater perfekcyjnie 

porusza się po znajomym otoczeniu, wykorzystując bodźce, na które w pełni sprawny człowiek nie 

zwróciłby uwagi. Atutami powieści są zaskakujące zwroty akcji, nietuzinkowi bohaterowie oraz 

plastyczny, barwny język. Dodatkowym smaczkiem są wątki psychologiczne. Ślepy archeolog                       

to kryminał z oryginalnie nakreślonym głównym bohaterem i zajmującą fabułą, które nie pojawiły 

się we wcześniejszych książkach autorki. Potwierdza to, moim zdaniem, talent pisarski Marty 

Guzowskiej. 

    Tytułowym bohaterem jest Tom Mara, kierownik Kreteńskiego Centrum Badań Archeologicznych 

i nadzorca wykopaliskowych prac na Krecie. Mężczyzna jest przystojnym i niezwykle inteligentnym 

człowiekiem, który stracił wzrok w dzieciństwie. Upośledzenie nie stanowi jednak dla niego 

przeszkody. Dzięki wyostrzonym do granic możliwości zmysłom i doskonałej pamięci już                            

w przeszłości osiągnął wiele sukcesów.  

   Tom uważa, że ma wszystko pod kontrolą… do czasu, gdy na terenie wykopalisk ktoś znajduje 

dwa ciała polskich turystów. Chwilę potem ginie pies asystentki, a on zaczyna dostawać smsy                     

z zagadkami. Jeśli ich nie odgadnie, to przyczyni się do śmierci kolejnych niewinnych osób. 

Archeolog postanawia podjąć się niebezpiecznej gry, jednocześnie mając świadomość, że 

przeciwnik nie cofnie się przed niczym.  

   Napisana w pierwszej osobie powieść zaskakuje fabułą, w której wydarzenia przeplatają się                     
z retrospekcją, fakty z opiniami i odczuciami głównego bohatera, co skutecznie utrudnia 
czytelnikowi odkrycie prawdy o wydarzeniach na Krecie. Czytelnik, podobnie jak Tom, nie ma 
stuprocentowej pewności, czy wydarzenia, które miały miejsce zdarzyły się naprawdę, czy jest to 
tylko wytwór jego wyobraźni.  

Tekst: Weronika Chlipała, IIA 
 

 Klub książki 
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NIEODKRYTY ŚWIAT MUZYKI REGGAE 
W mojej notatce mogliście już przeczytać, że muzyka pomaga mi się odstresować. U mnie ostatnio jest go zdecydowanie za dużo, 
dlatego postanowiłam, że to odpowiedni czas na REGGAE :)  
Podczas wakacji naprawdę sprawdza się idealnie. Sprawia, że w ciągu szablonowych 3 minut potrafię się zrelaksować. Oprócz 
muzyki klasycznej, o której też mam zamiar niedługo napisać, to reggae jest moim faworytem. 
 

Kilka słów o reggae 
Reggae  w slangu jamajskim "patois" oznacza coś przeraźliwie biednego, dzikiego, ale zarazem coś niezwykle godnego, pełnego 
dumy i wolności. 
Piosenki nawiązują do początków biblijnych i  przypominają o walce,  miłości oraz  tradycji i kultury jamajskich mieszkańców.   
Muzycy tworzą własne wątki przekazu. Z kolei słuchacze mają własne wizje i interpretacje. Wieloznaczność opowieści sprawia, że 
każdy może pojąć bez trudu główne wątki rastafariańskiego przesłania. A to, że one współwystępują, stanowi właśnie istotę 
muzyki reggae. I dlatego może ona rozbrzmiewać w różnych miejscach świata z równą siłą i doskonałością. Wartymi uwagi 
przedstawicielami reggae są: Gentleman, Damian Marley, Culch Candel. 
 

Historia gatunku 
W latach 60. , kiedy w klubach stolicy Jamajki królowały ska, rhythm'n'blues, boogie i calypso, powstał nowy rozkołysany styl , 
składający się z mieszanki powyższych brzmień – rocksteady. To on, dzięki jamajskim muzykom, stopniowo przekształcał się                      
w reggae. Oczywiście rocksteady nie był jedynym czynnikiem wpływającym na jego wykreowanie. Warto wspomnieć                                  
o rastafarianach, czyli ludzi wyznających rastafarianizm. Ideologia ta łączy motywy biblijne z elementami wierzeń afrykańskich. 
Kreowała się ona na poglądach Marcusa Garveya. Ruch ten zastał rozpropagowany i zdobył ogromną rzeszę sympatyków m.in. za 
sprawą słynnego muzyka reggae – Boba Marleya. 
 

Geneza nazwy gatunku 
Niektórzy jamajscy rastafarianie twierdzą, że słowo pochodzi od nazwy posługującego się jednym z języków bantu plemienia 
regga, żyjącego rzekomo gdzieś w okolicy jeziora Tanganika. Jednak Marley utrzymywał, że reggae wywodzi się z języka 
hiszpańskiego i oznacza dosłownie „króla muzyki”.  
 

Bob Marley, wł. Robert Nesta Marley 
Dzięki niemu reggae zyskało światowy rozgłos. Zaczynał pod okiem Joego Higgsa, uczęszczając na organizowane przez niego 
darmowe warsztaty muzyczne. To dzięki nim Marley wraz z przyjaciółmi stworzył swój zespół pod nazwą The Wailers. Artysta na 
początku swojej kariery wykonywał ska i rocksteady. Z czasem, ale już pod opieką Clement Dodd’a,  pod koniec roku 1965 zespół  
wydał debiutancki album pt.: „The Wailing Wailers”. Do najpopularniejszych utworówMarley’a należą m.in.: "Get Up", "Stand 
Up", "One Love", "No Woman, No Cry" czy "Redemption Song". Zaraz po muzyce to futbol był jego największą pasją. W jednym z 
wywiadów stwierdził: Piłka nożna jest częścią mnie. Gdy gram w piłkę, świat dookoła mnie budzi się ze snu. Z The Wailers 
związany był aż do śmierci. Nastąpiła ona 11 maja 1983 roku, kiedy muzyk miał 36 lat.  
 

Reggae w polskim stylu  
Mówi się, że Polacy nie potrafią grać jak Jamajczycy, więc ich reggae jest kanciaste i nieautentyczne. To chyba główna oś krytyki. 
Dla mnie te zarzuty są absurdalne, bo poszukiwanie własnego brzmienia jest ważniejsze od bezrefleksyjnego naśladownictwa. - 
twierdzi Sławek Pakos, wydawca i promotor. Osobiście się z tym zgadzam. Szczególnie, że popularność i zainteresowanie 
festiwalami w Polsce wciąż rośnie. Ostróda Reggae Festival zaplanowana jest na termin 5-8 lipca. Bielawa Reggae 
Festiwal Regałowiska w Bielawie. Poza nimi mocnymi punktami koncertowego kalendarza są: One Love Sound Fest we 
Wrocławiu, Winterreggae w Gliwicach, Afryka Reggae Festival (dawne Africa Is Hungry) w Toruniu czy reaktywowane stołeczne 
Róbrege. Jednymi ze zbliżających się jest Ostróda Reggae Festival. 
Popularność muzyki reggae, mnie osobiście w ogóle nie dziwi. Kiedy pierwszy raz usłyszy się te luźne, chillowe rytmy , to można 
się w nich zakochać.  
W Polsce uważana jest za muzykę niszową, ale ja lubuję się we wszystkim co niepopularne.  
Polscy artyści najczęściej wywodzili się z ruchu punk. Nie przykładali jednak większej wagi do symboliki i ideologii prawdziwych 
rastafarian, a swą uwagę skupiali przede wszystkim na idei pacyfizmu i szeroko pojętej wolności. 
 

Tekst: Wiktoria Wilczyńska, IB 
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Wedding Party in the Water 

Source: https://www.newsinlevels.com/products/wedding-party-in-the-water-level-3/ 

In Minnesota, USA, the bride groom and the whole wedding partytook the plunge 

into a lake at a wedding. 

A video caught the moment that Dan and Jackie Anderson were dunked into a lake. 

They had just lined up on a dock with their groomsmen and bridesmaids for a photo 

shoot. This was before their wedding began. 

The weight of the 22 people was too heavy, and the dock collapsed beneath them, 

which resulted in the whole wedding party getting soaked. Screams and laughter 

echoed around the lake, and some of the bridesmaids were able to dash off. The rest 

of the group was in waist-deep water. 

The bride, groom and the whole wedding party were still drying off while the guests 

arrived for the wedding. 

Difficult words: party (a group of people who go somewhere together), take the 

plunge (do something important or risky), plunge (jump or dive into water), dunk 

(put something into a liquid), dash off (run away). 

If you want to read more breaking news in English visit: 

https://breakingnewsenglish.com/graded-news-articles.html 

Improve your skills listening to English language teaching series that uses authentic 

audio news stories from the BBC.  

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report 

 

 

Tekst: Beata  

 

 

https://breakingnewsenglish.com/graded-news-articles.html
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report
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Spotkania z Temidą 
Tillie Klimek 

Urodziła się w 1876 roku na ziemiach polskich jako Otylia Gburek. Wyemigrowała do USA  z rodziną 

rok po urodzeniu i zamieszkała w polskiej dzielnicy Chicago. Od dzieciństwa lubiła gotować i była ze 

swoich umiejętności szeroko znana, podobnie jak ze zdolności przewidywania niektórych zdarzeń z 

przyszłości, np. śmierci zwierząt domowych. Jako osoba dorosła wiązała się z kolejnymi polskimi 

mężczyznami, jednocześnie budowała swoją legendę osoby miewającej prorocze sny. Po raz pierwszy 

wyszła za mąż za Józefa Mitkiewicza, z którym żyła przez blisko 25 lat. Pod koniec życia męża zaczęła 

mówić otoczeniu o swoich proroczych snach, w których jakoby przewidziała datę jego śmierci. 

Podobne okoliczności towarzyszyły śmierci jej drugiego męża Jana Ruskowskiego oraz konkubenta 

Józefa Guszkowskiego, którzy zmarli w 1914 roku.  

Jej kolejny mąż, Franciszek Kupczyk, zmarł w 1921 roku, również po rzekomych 

proroczych snach żony, która nawet za jego życia kupiła dla niego trumnę. Kilka tygodni 

później kobieta wyszła za mąż powtórnie, za Józefa Klimka, który również wkrótce po 

ślubie zaczął chorować, jednak dzięki interwencji rodziny trafił do szpitala. W czasie 

badań stwierdzono u niego podtrucie arszenikiem. 

Klimek przyznała się do podtruwania męża w nadziei, że zgony poprzednich mężów nie będą badane, jednak policja chicagowska 

zdecydowała się włączyć tamte śmierci do sprawy, badając rzekome prorocze sny kobiety. Dowodem przeciw niej był fakt, że na 

każdym zgonie męża kobieta zyskiwała finansowo. Zmarli mężczyźni zostali ekshumowani, a w ich ciałach również odnaleziono 

arszenik. W czasie śledztwa wykryto także, że otruci umierali także skonfliktowani z Klimek sąsiedzi, zwierzęta, kobiety, o które 

była zazdrosna oraz konkubenci, którzy ją porzucili.  W trakcie śledztwa Klimek jako wspólniczkę wskazała kuzynkę, Nellie Kulik. 

W 1923 roku odbył się proces obu kobiet. Zostały one oskarżone o otrucie 20 osób, w tym 13 ze skutkiem śmiertelnym, ale nie 

wszystkie otrucia zostały udowodnione, bo oskarżone nie przyznawały się do stawianych zarzutów. Obie zostały skazane na 

dożywotnie pozbawienie wolności. Nellie Kulik po roku została zwolniona z więzienia, a Tillie Klimek zmarła w nim 20 listopada 

1936 roku na zawał serca i została pochowana w nieoznaczonym grobie. Do dziś jest w historii Chicago seryjną zabójczynią                     

o największej liczbie ofiar. 

 

Źródło: 
https://www.antyradio.pl/Adrenalina/Archiwum-Tajemnic/Najokrutniejsi-seryjni-mordercy-Tillie-Klimek-polska-Czarna-Wdowa-
ktora-trula-swoich-mezow-24061 

Tekst: Wojtek 
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OCENA STANU OSOBY POSZKODOWANEJ 

Przedstaw się i wyjaśnij, co zamierzasz zrobić, to zwiększy zaufanie poszkodowanego w stosunku do Ciebie. Sprawdź stan 
poszkodowanego. Przede wszystkim sprawdź, czy jest przytomny i czy prawidłowo oddycha. Sytuacje, w których upośledzona 
jest przytomność lub oddychanie, często stanowią zagrożenie dla życia. Inne przykłady stanów zagrażających zdrowiu to 
masywne krwotoki, oparzenia, ból w klatce piersiowej czy udar. W tych przypadkach poszkodowany wymaga natychmiastowej 
pomocy. 
 
Ocena przytomności osoby poszkodowanej:                                                                       
*delikatnie poklep poszkodowanego po ramionach,                                                                                                         
*zapytaj głośno, np. „Co się stało?”, „Co Cię boli?”, „Jak się nazywasz?” 
 
Jeśli poszkodowany zareaguje (otwarciem oczu lub odpowiedzią słowną):                                  
*pozostaw poszkodowanego w takiej pozycji, w jakiej go znalazłeś,  
nie przenoś poszkodowanego, chyba że sytuacja zagraża  
bezpieczeństwu jego i ratownika,                              
*spróbuj dowiedzieć się, co mu się stało,                                                                                       
*jeśli to konieczne wezwij pomoc,                                                                                   
*regularnie oceniaj stan poszkodowanego.                                                                            
 
Jeśli poszkodowany nie reaguje:                                                                                           
*wołaj o pomoc (wyznacz osobę do pomocy, wezwania służb ratunkowych),                        
*odwróć poszkodowanego na plecy i udrożnij drogi oddechowe. 
 
WEZWANIE POMOCY         (Centrum Powiadamiania Ratunkowego - tel. 112) 
 
Powiedź wyraźnie :                                                                                                                               
 *gdzie mają dojechać służby ratunkowe,                                                                                                          
*co się stało i jakie są zagrożenia,                                                                                                         
 *kim jest poszkodowany i w jakim jest stanie,                                                                                  
*odpowiedz na ewentualne pytania dyspozytora.                                                                                     
 

Jeśli podejrzewasz, że obrażenia poszkodowanego nie powstały na skutek wypadku przekaż tę 
informację służbom ratunkowym.                                                                                                            
Nigdy nie kończ pierwszy rozmowy, rozłącz się dopiero po potwierdzeniu przyjęcia wezwania. 

 
OBRACANIE POSZKODOWANEGO NA PLECY 

Poszkodowany nie leży na plecach, nie reaguje, leży w kałuży krwi i nie widać urazów:                               
 *wołaj o pomoc (wyznacz osobę do pomocy, wezwania Pogotowia Ratunkowego),                             
*obróć poszkodowanego na plecy i udrożnij drogi oddechowe,                                              
*sprawdź oddech poszkodowanego,                                                                       
*poszkodowany oddycha – postępuj jak z nieprzytomnym,                                                     
*poszkodowany nie oddycha – rozpocznij czynność RKO.                                                             
 
Technika: Obracanie poszkodowanego na plecy: 
*podejdź do poszkodowanego od strony jego twarzy,                                                        
*uklęknij obok poszkodowanego, upewnij się, że ma wyprostowane nogi,                                                        
*rękę poszkodowanego, która znajduje się z dalszej jego strony, wyprostowaną w łokciu połóż 
przy głowie poszkodowanego tak, żeby mógł się na niej obrócić,                                            
*pod wyprostowaną nogę poszkodowanego (po swojej stronie) podłóż swoją rękę tak, żeby dłoń 
znajdowała się na udzie nogi poszkodowanego (po stronie dalszej),                                                   
  *rękę poszkodowanego (po swojej stronie) zegnij lekko w łokciu i podłóż pod nią swoją drugą 
rękę tak, żeby dłoń znalazła się na plecach poszkodowanego),                                        
*odwracaj poszkodowanego na plecy, w momencie, w którym poszkodowany znajdzie się na 
boku rękę spomiędzy nóg przenieś na plecy, a drugą ręką asekuruj głowę i kark 
poszkodowanego podczas dalszego odwracania.    

Tekst: Aneta 
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ZROWO ŻYĆ  
Jesień i zima to pory  roku, w których  musimy  zwrócić 

szczególną uwagę na dietę. W tym czasie warto podnosić odporność 

swojego organizmu nie tylko poprzez zażywanie suplementów diety, ale 

również poprzez spożywanie odpowiednich produktów. Na lokalnych straganach nie znajdziemy takich 

samych produktów, które dostępne były wiosną i latem, ale krajowi dostawcy oferują inne dobra.. Dlaczego 

warto je spożywać? Jednak pojawia się pytanie co warto jeść, a z czego zrezygnować. Okazuje się,                            

że bardzo cenne właśnie w tym okresie są różnego rodzaju przetwory słoikowe, które świetnie sprawdzają 

się w tym trudnym czasie 

Oto najważniejsze argumenty: 

 

*POPRAWIAJĄ ODPORNOŚĆ I REGULUJĄ PRACĘ ORGANIZMU; 

*REGULUJA MIKROFLORĘ PRZEWODU POKARMOWEGO I POPRAWIAJĄ TRAWIENIE; 

*ZAPOBIEGAJA GROŹNYM CHOROBOM, NP. OBNIŻAJĄ CIŚNIENIE KRWI; 

*NADAJĄ POTRAWOM SMAK I AROMAT; 

*NIEOCENIONE ŹRÓDŁO WIELU WITAMIN, BŁONNIKA  I  SOLI  MINERALNYCH. 

 

Do najpopularniejszych przetworów jesienno- zimowych należą: 

KISZONKI  ( KAPUSTA  KISZONA , OGÓRKI  KISZONE) 

 

 

GRZYBY MARYNOWANE, PAPRYKA MARYNOWANA 

 

 

Tekst: Magda 
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 

 

Natalia Ostasz, IC; Barbara Całek, IC; Wiktoria Wilczyńska, IB; Maja Folleher, 

IIB; Klaudia Kołacz, IIB; Karolina Mężyńska, IIB; Julia Radomska, IIB; Julia 

Ruclak, IIB; Anna Ptaszyńska, IIB; Aleksandra Wojtczak, IIB; Michal Pallasch 

 

Opiekun redakcji                     

Anna Dorosz                                        Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             

 

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  

Czekamy na wasze teksty.  
 

 

 

 

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ 

GŁÓWKI 
Chemiczny sprawdzian ze znajomości układu okresowego pierwiastków 
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Do podanych wyrazów dodaj taką literę, aby można było ułożyć nazwy sześciu pierwiastków.  
Dodane litery, czytane pionowo, utworzą rozwianie zadania. 
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