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Spieszmy się kochać ludzi … 
 Tak szybko odchodzą … 
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Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami kolejny numer „Monitora Traugutta”. 

Szczególnie polecamy Wam wywiad z nową 

przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, bardzo 

ciekawy artykuł na temat fonoholizmu oraz przepiękne 

wiersze uczennicy naszej szkoły. Cieszymy się, iż wśród 

pierwszoklasistów rośnie zainteresowanie współpracą                 

z naszą gazetą.  

Ponadto czekamy na Państwa reakcje i komentarze.   

Życzymy przyjemnej lektury! 
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Wywiad z… Mają Folleher  

– Przewodniczącą Samorzadu Uczniowskiego 

 
Weronika Kucharska: Co skłoniło Cię 
do kandydowania na przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego?  
Maja Folleher: Myślę, że skłoniła 
mnie do tego moja klasa, która 
poparła moją decyzję o startowaniu, 
również wychowawczyni, pani 
profesor Anna Dorosz obdarzyła mnie 
ogromnym wsparciem. Powiedziała 
mi, że umiałabym wiele zmienić                
w szkole, więc pomyślałam: dlaczego 
nie? 
 
W.K.:  W takim razie jak Ci się współpracuje z panią 
Dyrektor?  
M.F.: Z panią Dyrektor mam, hm, na razie dobry 
kontakt. Jest bardzo stanowcza, ale również 
wyrozumiała. Dogadujemy się w wielu sprawach, myślę, 
że ta współpraca dobrze wpłynie na rozwój szkoły. 
 
W.K.: Czy trudno jest pełnić to stanowisko, tak na 
pierwszy rzut oka?  
M.F.: Na początku myślałam, że będzie troszkę łatwiej, 
zważając na wcześniejszy rok, gdzie wszyscy mi mówili 
,,A, będziesz miała mało zadań”, a okazuje się, że jednak 
nie jest tak łatwo i miło. Oczywiście one są jak 
najbardziej do wykonania, tylko muszę się odrobinę, jak 
to się mówi, poświęcić sprawie. 
 
W.K.: Czy istnieją osoby, które mogą być niezbyt 
„życzliwe” w stosunku do Twojej osoby?  
M.F.: Nie... Raczej nie ma takich osób, które mogłyby 
mi zagrażać, a nawet jeśli, to się nie przejmuję opinią 
innych osób. Tak jest po prostu łatwiej. 
 
W.K.: Teraz troszkę milszy temat… Co najbardziej 
lubisz w naszej szkole?  
M.F.: W szkole podoba mi się wiele rzeczy. Jest na 
pewno super atmosfera, nauczyciele również są bardzo 
uprzejmi. Mam super klasę, z którą czasem są, 
wiadomo, lepsze i gorsze chwile. Oczywiście więcej jest 
tych miłych.  Jednym z lepszych wspomnień jest wyjazd 
z klasą na Euroweek, ponieważ bardzo zbliżyliśmy się do 
siebie, wszystko się tak fajnie potoczyło. 
 
W.K.: Chcielibyśmy Cię lepiej poznać. Jakie są twoje 
zainteresowania, pasje? 
M.F.: Moją pasją, czymś, co stawiam na pierwszym 
miejscu jest kitesurfing, czyli pływanie na wodzie                    
z deską i latawcem na 25m linkach. Oczywiście  

 
uczestniczę w zawodach, dlatego są 
momenty, kiedy nie ma mnie                      
w szkole ponad tydzień. Właśnie 
niedawno zrobiłam kurs instruktora, 
więc za rok będę już uczyć, a przy 
tym się super bawić. Przez 10 lat 
tańczyłam taniec sportowy, niestety, 
przez kontuzję kręgosłupa i kolan 
musiałam przestać. Główną pasją jest 
teraz kitesurfing, którym zaraziła 
mnie cała rodzina. 
 

W.K.: Gdzie widzisz siebie za 10 lat?  
M.F.: Oj, tak szczerze mówiąc, nie myślałam o tym.                 
10 lat to spory okres czasu, możliwe że założę rodzinę, 
ale to kiedyś, kiedyś. Pewnie będę pracować. Postaram 
się dążyć do moich celów. 
 
W.K.: Jestem ciekawa, jakie wskazówki masz dla 
uczniów Traugutta na ten rok. Co im radzisz? 
M.F.: Na pewno w każdej szkole musisz się uczyć, więc 
radzę Wam nie poddawać się po pierwszych porażkach. 
Wszystko możecie osiągnąć, jeśli odrobinę się 
postaracie. Wszystko co złe wyjdzie Wam na dobre. 
Mam też nadzieję, że nie skupicie się wyłącznie na 
nauce, ale również na czerpania radości z nastoletniego 
życia. 

 
Wywiad przeprowadziła: Weronika, II B

Szybkie strzały: 
 
W.K.: Nieogolone nogi czy rozmazany makijaż?  

M.F.: Rozmazany makijaż.  
W.K.: Pająki czy węże? 

M.F.: Pająki. 
W.K.: Mopsy czy jednorożce? 

M.F.: Mopsy. 
W.K.: Rosół czy pomidorowa? 

M.F.: Pomidorowa.  
W.K.: Tłuste włosy czy brak makijażu? 

M.F.: Brak makijażu.  
W.K.: Przeszłość czy przyszłość? 

M.F.: Przyszłość. 
W.K.: „Harry Potter”  czy „Władca pierścieni”? 

M.F.: „Harry Potter”.  
W.K.: Schabowy czy mielony? 

M.F.: Schabowy.  
W.K.: Słodkie czy słone? 

M.F.: Słodkie. 
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Wydarzenia historią opisane 

„Co by było gdyby… nie kapryśna Wisła?” 

Jedno z najstarszych miast na Mazowszu i oczywiście stolica jednego z księstw dzielnicowych. Miasto założone przed 
1350 rokiem, miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego, to brzmi dumnie! 
Obecnie, niestety, to cicha i spokojna wieś, ale gdyby nie kapryśna Wiła, która oddaliła się od miasta, to zapewne                                     
w podręcznikach dziś stolicą naszego kraju byłby … Czersk. Znajduje się on kilka kilometrów od Góry Kalwarii, leży nad Jeziorem 
Czerskim, starorzeczem wiślanym, a kilkaset metrów dalej płynie Wisła. Najwcześniejszą wzmiankę notuje się pod rokiem 1142      
w „Latopisie Ławrientiewskim”. Wtedy to najprawdopodobniej Bolesław Śmiały wystawił tu gród obronny. Był on głównym 
ośrodkiem administracyjnym księstwa czerskiego. W 1224 roku wymieniono w źródłach kasztelana czerskiego Piotra Pilcha.                    
A w 1229 roku książę Konrad I Mazowiecki uwięził na terenie grodu księcia Henryka Brodatego. Wypuścił go w tym samym roku 
po interwencji żony. W 1239 roku Konrad uwięził kolejnego Piasta w grodzie, był nim Bolesław Wstydliwy. 
Jedno wiemy na pewno, prawa miejskie miasto uzyskało w 1350 roku z rąk księcia Kazimierza I Trojdenowicza. W 1386 roku 
Czersk został ponownie lokowany na prawie chełmińskim. W latach 1388 - 1410 książę Janusz I Starszy zbudował tu zamek                     
z dwiema wieżami oraz wieżą bramną. W swojej ulubionej i ukochanej rezydencji zmarł 8 grudnia 1429 roku. To pierwszy okres 
świetności miasta, miasta z ratuszem, kolegiatą, szpitalem dla pątników i armią rzemieślników znanych w całej Europie.                        
A o Warszewie wtedy pisano, „że to gród podły i lichy na skarpie wiślanej położony…” 

Ponowny rozkwit przeżył Czersk, gdy rządziła nim królowa Bona, żona Zygmunta I Starego. Otrzymała ona Czersk jako 
odprawę wdowią po śmierci męża. Królowa chętnie przebywała w tym mieście i to z jej inicjatywy powstał tu wtedy browar, 
rozwinął się handel, uprawa winorośli i ogrodnictwo, a sam zamek wypiękniał i otrzymał nowe zabudowania tzw. Wielki Dom                   
i Dom Południowy. Bona zadbała o bezpieczeństwo, wyposażyła zamkowe mury w hurdycje - wystające elementy pozwalające 
na bezpieczne dla obrońców oblewanie atakujących smołą czy wrzątkiem. Stąd eksportowano drogie futra, kilkadziesiąt 
browarów warzyło słynne w Rzeczypospolitej piwo, a okręty angielskiej admiralicji korzystały z rychtowanych właśnie tutaj 
uszczelniających smarowideł. „Dobra Pani”, starając się podnieść poziom na swoich włościach, zaczęła także kształcić 
rzemieślników, najpierw na Mazowszu, później wysyłając ich na naukę do rodzinnych Włoch. 

Sama niestety zmuszona była opuszczać Czersk w pośpiechu. Majątek po Zygmuncie I postanowił odebrać jej sejm. 
Irytowała ona między innymi tym, że z lichego mazowieckiego spłachetka ziemi czerskiej zaczęła wyciskać złoto. Często mawiała: 
"U was dukaty leżą na gościńcach, schylić się jeno, ażeby je zebrać. Nikt nie chce? Tym lepiej dla mnie". Schorowana                                  
i zrezygnowana Bona powróciła do rodzinnego Bari, gdzie wkrótce została otruta przez dworzanina. Legenda głosi, że do wyjazdu 
pakowała się wyjątkowo nerwowo, a przebierając się w strój podróżny, zerwała sznur pereł, który otrzymała od męża. Teraz 
pojawia się ona nocami na zamkowych murach i szuka pereł, które potoczyły się gdzieś daleko. 

 

 
 

W czasie potopu szwedzkiego Czersk doznał bardzo poważnego uszczerbku. Wojska szwedzkie po doznaniu klęski od Stefana 
Czarnieckiego pod Warką wycofując się opanowały twierdzę i doszczętnie ją zdewastowały. W latach 1762-1766 marszałek 
wielki koronny Franciszek Bieliński próbował odbudować zamek. Wreszcie w 1869 roku zostały Czerskowi odebrane przez władze 
rosyjskie prawa miejskie w zamian za poparcie powstania styczniowego. 
Do dziś niestety nie znaleziono sposobu, by podnieść z upadku tego świadka burzliwej historii Mazowsza. W latach 70 tych 
ubiegłego wieku planowano przekształcić Czersk w miejscowość wypoczynkową, pełną hoteli i kawiarni. Strach pomyśleć,                    
co planowano dla zamku, skoro w tych czasach w Malborku urzędnicy wpuszczali do fosy … spycharki. 
Może kiedyś skorzystamy z litewskich i słowackich wzorców u siebie i odbudujemy twierdzę godną stolicy Mazowsza! I dobrej 
królowej Bony, może wtedy znajdzie swoje perły? 

 
Tekst: Marcin  
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„Okiem psychologa” 

Dr Stanisław Kozak, pedagog i psycholog, w książce „Patologia fonoholizmu”  

wyróżnia trzy fazy uzależnienia: 

 

pierwsza - w jej trakcie występuje euforia i zaciekawienie, używanie  

telefonu powoduje oderwanie się od codziennych problemów i szarej rzeczywistości 

druga - uzależniony zaczyna ograniczać inne zainteresowania na rzecz telefonu 

trzecia - brak dostępu do telefonu powoduje dyskomfort, osoba uzależniona zaczyna zaniedbywać swoje obowiązki i bliskich, 

dawne zainteresowania przestają być dla niej istotne. 

 

 
Telefon komórkowy a młodzież 

Fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego, taką definicję można znaleźć na stronie Obserwatorium 

Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Każdego dnia używamy telefonów. Służą nam jako źródło porannej prasy, 

podręczne słowniki, czy encyklopedie, mapy dojazdu do określonych miejsc czy odtwarzacze ulubionej muzyki. 

Telefon to dla wielu z nas narzędzie, które daje nam możliwość natychmiastowego kontaktu z innym ludźmi. Dla 

młodzieży to nieodłączny atrybut dzisiejszych czasów. Nie wiem, czy znacie historię narodzin telefonów 

komórkowych. 

 

Obecnie 
 Na każdego Polaka przypada dziś 1,5 telefonu [dane z 2013 roku]. 

 

Tematem dociekań jest próba przyjrzenia się zjawisku uzależnienia, gdzie 

w roli głównej występuje telefon komórkowy. Problem jest coraz bardziej 

widoczny w szkole. Wspólne ustalenie zasady: nie używamy telefonów               

w czasie lekcji, pomimo że zapisane w regulaminie szkoły już nie 

wystarcza. Uczniowie rzeczywiście wyłączają dźwięk, ale po chwili 

okazuje się, że część z nich jednak telefonów używa. "Mam pilną 

wiadomość”,  „sprawdzam, która godzina" – tłumaczą. "Szukamy ważnej 

informacji do zadania" – słyszą często nauczyciele. 

 

Czy młodzież jest uzależniona od telefonów? Co to oznacza? 

Wikipedia termin UZALEŻNIENIE określa jako nabyty stan utraty 

zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się okresowym 

lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności lub zażywania 

psychoaktywnej substancji chemicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolskie badania przeprowadzone wśród 3471 nauczycieli i 22086 osób między 12 a 18 rokiem życia, 

eksperymentu społecznego pt.: "POZ@ SIECIĄ" oraz badań jakościowych z lat 2015–2016 dotyczyło uzależnienia 

behawioralnego wśród polskiej młodzieży. Wynika z nich, że korzystanie z nowych technologii, w szczególności                 

z cyfrowych narzędzi komunikacji, jest na stałe wpisane w codzienne funkcjonowanie osób młodych. Ponad jedna 

trzecia badanej młodzieży nie wyobraża sobie codziennego życia bez telefonu komórkowego czy smartfona,                      

i to w wielu sferach: komunikacji z innymi, w celach edukacyjnych, lepszej organizacji czasu czy rozrywki. Regularne                

i systematyczne korzystanie z własnego telefonu komórkowego rozpoczyna się ok. 10. roku życia. W dużych 

aglomeracjach miejskich wiek inicjacji spada do 7–8 lat. Korzystanie z nowoczesnych technologii w życiu 

codziennym jest nieuniknione. Często niezbędne w czasie pracy czy nauki. Daje nieograniczony dostęp do wiedzy 

zgromadzonej przez ludzkość, dzieł sztuki, literatury, słowników, map. To źródło kontaktów towarzyskich, 

wiadomości, rozrywki. Ważne jest jednak, żeby użytkownik decydował kiedy, w jaki sposób używa telefonu,                        

a nie komórka rządziła swoim posiadaczem.  

 

Czy jesteś uzależniony od telefonu? Sprawdź i szczerze odpowiedz na pytania zawarte w teście: 

http://www.domnadziei.pl/test-fonoholizm.htm 

 

Nie lekceważ niepokojących symptomów, zadbaj o siebie i używaj technologii racjonalnie. 

Kilka słów o dziejach tego urządzenia. 
 
Rok 1956  
Szwedzka firma Ericsson wprowadziła na 
rynek telefon bezprzewodowy -  telefonu 
komórkowego. Aparat ważył 40 
kilogramów, kształtem przypominał 
walizkę i kosztował tyle co samochód. 
Rok 1973  
Motorola wprowadziła do obrotu telefon 
komórkowy DynaTAC - waga 0,8 kg, 
wymiary cegły. 
W roku 1992 
wysłano po raz pierwszy wiadomość SMS. 
Lata 90.  
pierwsze smartfony. 
2013  
według firmy IDC po raz pierwszy 
sprzedano więcej smartfonów niż 
telefonów komórkowych 

http://www.domnadziei.pl/test-fonoholizm.htm
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                   Uwaga, nauka idzie! 
 

 

    Promieniowanie telefonów komórkowych  

– bać się czy nie bać? 
 

To, czego się boimy w telefonach komórkowych to fakt, że emitują one promieniowanie. Są to fale radiowe (do 
komunikacji z siecią GSM oraz WiFi, wykorzystywane w protokole Bluetooth) oraz inne. W każdym telefonie znajduje 
się antena oraz nadajnik – i to właśnie ten nadajnik wzbudza największe kontrowersje. 
 
Samo pojęcie promieniowania brzmi groźnie – promieniowanie zabijało przecież mieszkańców Hiroszimy! Jednak 
pod tym ogólnym pojęciem kryje się bardzo wiele znaczeń. Promieniowanie elektromagnetyczne – bo takie 
wytwarzają telefony i inne urządzenia – to tak naprawdę zbiór zjawisk o różnych właściwościach i różnym stopniu 
oddziaływania na materię. Dlatego podzielono je na zakresy – zależnie od długości fal. Łącznie tworzą tzw. tęczę 
Maxwella. 

 Fale radiowe – wytwarzane sztucznie przez człowieka, ale i przez wyładowania atmosferyczne lub obiekty 
kosmiczne. To do nich należą fale którymi posługują się nasze telefony. 

 Mikrofale – czasami zaliczamy je do jednej z „sąsiednich” sekcji spektrum, np. do fal radiowych. 
 Podczerwień – promieniowanie podczerwone to dobrze nam znane promieniowanie cieplne. Podczerwień 

jest dobrą ilustracją tego, jak trudno podzielić promieniowanie elektromagnetyczne na „szkodliwe”                         
i „nieszkodliwe”. Z jednej strony jest niezbędna do funkcjonowania życia na Ziemi, z drugiej strony pieczenia 
nie przeżył jeszcze żaden kurczak. 

 Następnie pojawia się światło widzialne. Trzeba pamiętać że uzyskać je w postaci, w której wiązka obejmuje 
jedynie zakres światła widzialnego jest dość trudno. 

 Ultrafiolet. Nieco wyżej w spektrum od światła widzialnego znajduje się promieniowanie ultrafioletowe. 
Słońce emituje go bardzo dużo, większość jednak jest odfiltrowana przez atmosferę ziemską. Jest 
powszechnie używana                  
w technice. 

 Promieniowanie 
rentgenowskie. Używane                 
w medycynie i do obserwacji 
astronomicznych. 

 Promieniowanie gamma. 
Powstanie promieniowania 
gamma towarzyszy reakcjom 
jądrowym, jest używane                
w medycynie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Według oddziaływania na materię, a właściwie na wiązania chemiczne w cząsteczkach, dzielimy promieniowanie na 
jonizujące i niejonizujące. Jonizujące to te „gorsze” –  powoduje rozpad cząsteczek przez jonizację. Zjawisko to 
polega na „wytrąceniu” przynajmniej jednego elektronu z atomu substancji. Dzieje się tak, jeśli fotony 
promieniowania mają energię większą od energii fotonów światła widzialnego. Do promieniowania jonizującego 
zaliczamy ultrafiolet, promieniowanie rengtenowskie oraz promieniowania gamma. Wszystkie znajdujące się                    
w spektrum poniżej, nie oddziałują z materią w takim stopniu jak te trzy zakresy promieniowania 

 

Spektrum elektromagnetyczne (ryc. udostępniona w domenie publicznej) 

Które z tych zakresów są 
bezpośrednio szkodliwe dla 

organizmów żywych? 
 
Odpowiedź pierwsza, ale niesatysfakcjonująca:  

w odpowiednim natężeniu, każde z nich. 
 
Odpowiedź lepsza to:  

te, które mogą oddziaływać na materię. 
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elektromagnetycznego. Wynika z tego, że fale radiowe jako promieniowanie niejonizujące, nie może wpływać na 
materię w stopniu, który sugerowałby jakąkolwiek szkodliwość. 

 
Życie bez promieniowania? 
Załóżmy jednak, że unikamy zupełnie fal radiowych ze znajdujących się blisko nadajników. Udało 
nam się zamieszkać z dala od nadajników telefonii komórkowej, nie mamy WiFi oraz telefonu 
komórkowego. Czy zupełnie pozbyliśmy się promieniowania? 
Nie – jest ono wciąż obecne wokół nas, do tego o wiele szkodliwsze niż fale radiowe. 
Promieniowanie jonizujące jest elementem naturalnego tła na naszej planecie. Pochodzi z izotopów 
pierwiastków radioaktywnych znajdujących się w skorupie ziemskiej, w wodzie oceanów i mórz oraz 

promieniowania kosmicznego. To właśnie jego mutagennemu wpływowi zawdzięczamy różnorodność flory i fauny na 
naszej planecie. Proces ewolucji naturalnej nie mógłby odbywać się bez mutacji organizmów. Innymi słowy 
promieniowanie jonizujące jest jednym z czynników ewolucyjnych, ale dla pojedynczego organizmu jest szkodliwe. 
 
Weźmy pod uwagę trzy podstawowe fakty, jakie udało się ustalić: 

 Promieniowanie fal radiowych nie jest promieniowaniem jonizującym i nie oddziałuje na materię                        
w sposób który szkodziłby organizmom żywym. 

 Promieniowanie jonizujące (np. pochodzące z promieniowania tła lub ze Słońca) jest obecne wokół nas 
przez całe nasze życie. 

 Rzetelne badania naukowe przeprowadzone na dużych ilościach danych nie potwierdziły statystycznej 
zależności pomiędzy użytkowaniem telefonu a zachorowaniami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji znajdziecie: 

 Stanisław Kozak; Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia 
dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego. 

 Kwvin Kelly; Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość. 

 Wikipedia 

 https://draxe.com/cell-phone-health/ 

 www.spidersweb.pl 

 https://dbamomojzasieg.com/publikacje-raporty 

 

Tekst: Monika i Agata 

Podsumowanie 

Telefony komórkowe z pewnością są ogromnym 

udogodnieniem i ważnym elementem życia 

codziennego. Jest jednak kilka rzeczy, o których 

powinniśmy pamiętać. 

 Telefonów komórkowych na co dzień używamy 

od lat 90-tych. To za mało czasu, by móc 

uzyskać pełny obraz potencjalnych, 

długoterminowych skutków dla zdrowia. 

 Pamiętajmy, że minęły dekady zanim 

ostatecznie palenie papierosów połączone 

zostało z rakiem płuc. 

 Wyniki badań dotyczących związki między 

stosowaniem telefonów a rakiem – szczególnie 

rakiem mózgu – są mieszane. Jednak kilka 

niedawno opracowanych, dobrze 

zaprojektowanych badań sugeruje,                         

że korzystanie z telefonów komórkowych 

może nieznacznie zwiększać ryzyko niektórych 

rodzajów nowotworów mózgu. 

 Promieniowanie elektromagnetyczne                       

z telefonów może wpływać również                          

na gospodarkę hormonalną, higienę snu, 

zdrowie psychiczne i wiele innych. 

 Możemy radykalnie zmniejszyć narażenie na 

promieniowanie z telefonów. Wystarczy 

zmienić nieco taktykę: smsować trzymając 

telefon z dala od naszego ciała, zamiast 

prowadzić długie rozmowy, utrzymując telefon 

w trybie samolotowym lub daleko od nas gdy 

śpimy oraz nie trzymając telefonu przez cały 

dzień blisko ciała. 
 

Objawy fonoholizmu: 

 nierozstawanie się z telefonem, nerwowa i chorobliwa potrzeba 
trzymania aparatu telefonicznego w pobliżu siebie,  

 przywiązywanie wyjątkowej roli do telefonu komórkowego – jego 
wygląd, ilość aplikacji staje się wyznacznikiem pozycji społecznej,  

 nerwowość lub nadpobudliwość w sytuacjach, kiedy nie masz 
telefonu przy sobie,  

 trudność z wyłączeniem telefonu w sytuacjach, które tego 
wymagają,  

 niepokój odczuwany w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości lub 
utrudnione jest skorzystanie z telefonu (np. na zebraniu, 
koncercie, w kościele, obiad rodzinny),  

 bardzo częste sprawdzanie rejestru połączeń i skrzynki 
pocztowej, natychmiastowe sprawdzanie otrzymanej wiadomości 
bez względu na aktualną sytuację,  

 noszenie przy sobie zapasowej baterii (na wszelki wypadek),  

 stała potrzeba kontaktowania się z innymi przez telefon, przy 
równoczesnym unikaniu kontaktu bezpośredniego z innymi 
ludźmi,  

 wykonywanie dużej ilości połączeń lub sms-ów odruchowo,                   
w zasadzie bez uzasadnionej potrzeby- ot tak, aby porozmawiać 
„o niczym”.  

 

https://draxe.com/cell-phone-health/
http://www.spidersweb.pl/
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                              taka olimpiada straszna, jak ja malują 

 

 

„Olimpiada naukowa”  

brzmi to ambitnie, może nawet nieco strasznie.  

Faktycznie jeżeli ktoś jest chętny, aby wziąć udział w olimpiadzie musi wykazać się 

pracowitością, zmotywowaniem i dużym zaangażowaniem. Wymaga to od ucznia 
ogromnego poświęcenia i determinacji. Konieczne jest połączenie nauki rzeczy 

obowiązkowych (kartkówki, sprawdziany, odpowiedzi ustne, itp.) oraz rzeczy 
dodatkowych, związanych z  olimpiadą. Materiał obowiązujący na olimpiadzie zawsze 
wykracza poza podstawę programową. W przypadku olimpiady biologicznej zakres 

materiału obowiązuje podstawę programową i większą część wiedzy z pierwszego roku 
studiów na wydziale biologii. Uczestnik musi również zaprojektować i  napisać własną 
pracę badawczą, żeby w ostatnim etapie ją wybronić przed komisją składającą się ze 

specjalistów dziedziny, której temat pracy dotyczy. Olimpijczyka czeka wiele godzin 
spędzonych nad książkami, a także zmagania się z pojawiającym się zniechęceniem                    

i brakiem wiary w siebie. Książki, z których najlepiej jest przygotowywać się do olimpiady 
to podręczniki akademickie. Umiejętności, które trzeba posiąść są bardzo rozległe. 
W przypadku OB – zaczynając od znajomości teorii, a kończąc na przeprowadzaniu sekcji 

zwłok na bezkręgowcach i zwierzętach dostępnych komercyjnie w sklepach spożywczych. 
Można wywnioskować, że olimpiady naukowe niosą za sobą same wady i oprócz 

zmęczenia i dodatkowych godzin nauki nic się z tego nie ma. Jest jednak inaczej,                    
bo jeżeli ktoś przetrwa te wszystkie zmory, będzie miał przy tym trochę szczęścia i uda 
mu się zostać finalistą, albo laureatem olimpiady, to czeka go długi odpoczynek                    

od dyscypliny, w której brał udział. W przypadku OB finalista zostaje zwolniony z pisania 
matury z biologii otrzymując, tym samym wynik 100%. Laureat oprócz zwolnienia                      
z pisania matury z dostaje indeks na wydział biologii lub medycyny, w zależności                        

od uniwersytetu.  

To,  

czy się opłaca brać udział w olimpiadach naukowych 

zależy od każdego indywidualnie.  

Ja dzielę się tylko swoim doświadczeniem i zachęcam, aby  

próbować, bo nic się nie traci, a można wiele zyskać. 

 

Tekst: Gabriela, IIA 
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Obrazy, które musisz znać 
 
 

Już od wczesnych lat szkolnych w naszych elementarzach pojawiają się reprodukcje 
znanych dzieł. Ile to razy mówiliśmy potem „kurcze, znam to, ale nie mam pojęcia kto 

jest autorem”? No właśnie. Może tym razem jakieś nazwisko czy tytuł nam w głowie zostanie. 
 

  Leonardo da Vinci - "Mona Lisa" 
ok. 1503–1506 r. 

 
Najciekawsze jest to że Leonardo wcale nie 
nazywał się "da Vinci". Był dzieckiem                      
z nieprawego łoża, w dokumentach 
zachowało się wyłącznie imię jego ojca 
Piero i miejsce pochodzenia Vinci, więc 
florencki geniusz do historii przeszedł jako 
"Leonardo, syn Piera, z Vinci" 
 
Większość ekspertów twierdzi, że modelką 
jest kobieta o imieniu Lisa Gherardini, żona 
bogatego florenckiego kupca Francesca 
Giocondo (stąd tytuł La Gioconda), który 
zamówił ten portret u da Vinci. 

 
Portret zawisnąć miał w jadalni, stąd jego 
niewielkie rozmiary (77 cm × 53 cm).  
 
Francesco Giocondo odmówił zapłaty za 
gotowy obraz. Malarz zabrał ukończony 
obraz do Francji i nigdy nie przekazał w ręce 
Giocondy. Na początku XX wieku pojawiło 
się wiele wątpliwości i niepotwierdzonych 
hipotez związanych z tożsamością Mona 
Lisy. 
 
W 2003 roku Margaret Livingstone, 
neurobiolog z Harvardu, podjęła próbę 
naukowego rozwiązania zagadki uśmiechu 
Mona Lisy. Zauważono, że uśmiech Mony Lisy staje się wyraźniejszy, gdy człowiek patrzy jej w oczy, wydaje 
się natomiast znikać po zwróceniu wzroku bezpośrednio na usta. 
 

Znalezione w Internecie… 

Tekst: Michał Pallasch 
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Poradnik korespondencji 
użytkowej 

 
Dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz ! – 

mówi powiedzenie.  

Podczas szukania pracy tą szansą jest LIST 

MOTYWACYJNY, czyli pisemna autoprezentacja, 

argumentująca nasze starania o pracę, stanowiąca 

wraz z CV standard przy aplikowaniu na wymarzone 

stanowisko pracy.  

 

Poniżej prezentujemy schemat list motywacyjnego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Tomasz, kl. IB 
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 Poezja i proza       

 

wątpliwy wieczór  
 
 
obudź się matko melancholio  
ugaś w sobie swe ogniste łoże  
i płomienne łzy  
pozwól swemu sercu... 
...otworzyć się gdy będzie  
chciało krzyczeć  
będzie płakać i wołać 
a i tak nikt go nie usłyszy  
to wszystko i tak stanie się fikcją 
krąg został przerwany 
śmierć nadal niesie odrodzenie  
a ja jak wszyscy smutni ludzie  
jestem poetą 
 
 
zatracanie  
 
 
w tych gorszych chwilach 
gdy źle się dzieje 
staję się tą metaforą mego życia 
właściwe moje życie jest 
niczym morze 
pierwsze chwile są piękne- 
nie widzę żadnych przeszkód 
jestem tylko ja i woda 
która otula mnie całą 
tak jak ty (jeszcze niedawno) 
swoimi ramionami 
jednak potem coś się psuję 
zaczynam opadać na dno- 
to ten smutny okres mojego życia 
niepowodzenia 
kłótnie  
złamane serca- 
wszystko zabieram ze sobą. 
lecz woda zawsze  
wraca na poziom zero-  
a ja razem z nią 
i znowu będzie  
pięknie 
chociaż w tym momencie  
tonę 
 

Autor: Pati 

 

 

 

Modyfikowany węgiel 
 

 

Modyfikowany węgiel Richarda Morgana, brytyjskiego pisarza fantastyki, jest przykładem 
futurystycznej prozy, która porusza problemy towarzyszące ludziom od początku ich istnienia jak 
odpowiedzialność ludzi sprawujących władzę za innych, samotność jednostki w społeczeństwie czy 
skutki naruszenia naturalnego porządku w świecie. 
 
Niewątpliwym atutem powieści jest wciągająca, dynamiczna fabuła. W trakcie lektury 
dowiadujemy się o tym, że pragnąca odseparowania się od siebie ludzkość, zalewa kosmos 
kolonizującą flotą i zakuwa w łańcuchy cały Układ Słoneczny, czyniąc z niego swoje terytorium. Ten 
innowacyjny pomysł związany jest również  z chęcią poszerzania swojego lokum. Zaistniała sytuacja 
rodzi jednak problemy, które zakłócają odwieczny ład Wszechświata. 
 
Dzięki temu, że do zdobyczy techniki mają szeroki dostęp wszystkie żyjące jednostki - od biedaków 
po patrycjuszy XXVI wieku, każdy może zapewnić sobie cyfrowe zaspokojenie swoich potrzeb, na 
przykład poprzez zakup nowej cielesnej powłoki. Przykładem człowieka, który, aby rozwikłać 
tajemnicę swojego zagadkowego zgonu, używa kolejnej powłoki,  jest Laurens Bancroft. 
Wynajmuje on Takeshiego Kovacsa, który jest byłym członkiem elitarnej jednostki ,,Emisariuszy” 
założonej po to, aby rozwiązywać (perswazyjnie albo siłowo) wszelakie konflikty polityczne, 
ekonomiczne, społeczne oraz międzyplanetarne. Jednakże buntowniczy, bezkompromisowy i pełen 
niekonwencjonanych sposobów działania główny bohater szybko zostaje z niej zwolniony, a sam 
popada w problemy z prawem i w konsekwencji zostaje skazany na  śmierć. Jego kora mózgowa z 
wspomnieniami przechowana jest w cyberwięzieniu. Szansę na wolność daje Kovascowi właśnie 
Bancroft, który w zamian za pomoc obiecuje mu nową powłokę cielesną. Przyparty do muru 
Takeshi przyjmuje propozycję. W trakcie jego śledztwa ujawnione zostają spiski obnażające mroki 
cybernetycznej utopii. 
 
Sama otoczka fabularna książki jest niekonwencjonalna oraz pełna kontrowersyjnych treści, które 
mocno odbiegają od typowych archetypów powieści kryminalnych Sir Arthura Conan Doyle’a czy 
Agathy Christie. Przesłanie płynące z tego utworu ukazuje nam możliwe negatywne skutki postępu, 
którego tak bardzo pragniemy. Moja subiektywna ocena tej powieści jest bardzo wysoka, ponieważ 
zamysł jak i samo wykonanie Modyfikowanego Węgla są znakomite, a ewentualne niedociągnięcia 
w fabule są rekompensowane kontrastowymi postaciami, które są futurystycznym odbiciem 
ludzkich przywar. Dzieło Morgana zostało bardzo ciepło przyjęte przez czytelników oraz krytyków, 
więc nie dziwi fakt, że powstały kontynuacje: Upadłe Anioły oraz Zbudzone Furie. Są one, moim 
zdaniem, obowiązkową pozycją dla każdego fana science fiction, jak również koneserów książek 
poruszających społeczne problemy. 

Autor: Konrad, I B 

 

 Klub książki 
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Cichy zaułek bardów 

To była prawdziwa muzyczna uczta dla miłośników piosenki literackiej. W niezwykłą 

podróż zabrali nas Tomasz Salej i Mirosław Kozak oraz gospodarz Sceny Zaułek – Wojtek 

Gęsicki z towarzyszącym mu akordeonistą – Rafałem Grząką. „Zaułek” to miejsce spotkań     

z kabaretem i piosenką literacką. Scena skupia wokół siebie doświadczonych wykonawców              

i twórców parających się piosenką artystyczną, posiadających różne temperamenty                        

i osobowości sceniczne, co powoduje, że każdy koncert jest ciekawy i zdecydowanie różni 

się od jednoosobowych recitali dramaturgią. 

Zatem przenieśmy się na moment do świata bardów. Ich utwory skupiają się 

przeważnie na miłości. Miłości nie tylko do drugiego człowieka, lecz także do rodzinnego 

domu, natury czy podróży.  Niebanalny tekst, asysta gitary klasycznej i akustycznej, 

akordeonu to wszystko sprawia, że atmosfera zawsze jest wyjątkowa. Osobowość samego 

barda natomiast jest przyjazna i czarująca, a dzięki dowcipom i anegdotom doskonale trafia 

do serc widzów.  

W Centrum Kultury w Łomiankach odbył się kolejny koncert z popularnego i lubianego 

przez publiczność cyklu - ,,Scena Zaułek’’. 21 października, jesienny wieczór- pogoda 

sprzyja zatopieniu się w spokojnych, lekkich utworach, które to właśnie tworzą bardowie. 

Wspólny śpiew, czy sympatyczna rozmowa pomiędzy Tomkiem Salejem, a publicznością 

była ciekawa i inspirująca. Akompaniament Mirosława Kozaka i jego gitary akustycznej 

sprawiał, że cała sala z zapartym tchem słuchała wydobywających się dźwięków. Miłośnicy 

złotych myśli z pewnością wyszli z garścią nowości do swoich kolekcji. Słowa Tomasza 

Saleja Nie ufajcie artystom. Kochajcie ich, ale nie ufajcie. bezapelacyjnie zasługuje na 

wyróżnienie. Dlaczego? Już niedługo wyjaśni Wam to sam bard… 

Jest coś wyjątkowego i niepowtarzalnego w poezji śpiewanej. Nie da się tego określić, 

najlepiej samemu wysłuchać i zinterpretować zagadnienia, które są poruszane przez 

artystów. Scena Zaułek to ciekawy kącik dla zabieganych, aby jak wspomniał Wojciech 

Gęsicki wyłączyć się i zapomnieć o świecie wirtualnym. 

 

Tekst: Wiktoria, IB 
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Beach at an Office 
 

A venture company in Tokyo transformed its workplace into a beach to lure employees, visitors, 

and potential clients into believing that life can be a beach at work. 

 

There is the sound of waves and the crunch of sand beneath your feet. These are not the 

sensations that you expect to have at the office! 

 

By using a carpet of sand, speakers, and a 3D projector, the firm made a tropical beach in the 

reception area that it also uses as an employee meeting space and staff lounge. One employee 

said that the sound of the waves soothed her and helped her work. Others who used the space 

joked that they feel like they have already gone off on holiday. 

 

The water, waves and sea life are not real, but the sand is, as the firm brought in two tonnes of 

it. 

 

Difficult words: venture company (a company which is involved in a risky business), 

lure(attract), crunch(a sound and an interesting feeling), sensation(a physical feeling), 

sooth(relax). 
 

https://www.newsinlevels.com/products/beach-at-an-office-level-3/ 

 

You can practice reported speech using these online exercises:  

 

http://www.passporttoenglish.com/Advanced-English/Lesson11/Game.html 

 

https://www.learnenglishfeelgood.com/reported-speech-mixed3.html 

 

 

Tekst: Beata  

 

 

 

https://www.newsinlevels.com/products/beach-at-an-office-level-3/
http://www.passporttoenglish.com/Advanced-English/Lesson11/Game.html
https://www.learnenglishfeelgood.com/reported-speech-mixed3.html
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Spotkania z Temidą 
Nikifor Maruszeczko 

Jeden z najgroźniejszych polskich przestępców międzywojennych. Nałogowy alkoholik, 

który w pijackim amoku strzelał, nie zastanawiając się, co robi. Zamordował dwóch 

policjantów, wielokrotnie wdawał się w regularne strzelaniny z policją. I to wszystko                     

w ciągu kilku miesięcy. Gdy go ujęto i stracono, miał tylko dwadzieścia pięć lat. 

Urodził się na Podkarpaciu, ojca nigdy nie znał, był wychowywany przez matkę-

alkoholiczkę. Jako dziecko wędrował po okolicznych wsiach z kapelą podwórkową, lecz 

szybko wszedł na drogę przestępstwa. Po raz pierwszy aresztowany za kradzież portfela                 

w wieku 14 lat, za co trafił do domu poprawczego. 

Na początku lat trzydziestych XX wieku wyjechał na Górny Śląsk, gdzie szybko 

zyskał sławę brutalnego i bezwzględnego przestępcy. Dokonał kilku 

morderstw, głównie na tle rabunkowym. Trafił na listę najbardziej 

poszukiwanych osób w kraju, lecz kilkakrotnie uchodził obławom policyjnym. 

Ukrywał się m.in. w Berlinie, gdzie kontynuował przestępczą działalność. 

Znany ze skłonności do nadużywania alkoholu. Wielokrotnie dokonywał przestępstw w stanie nietrzeźwym. Nałóg 

alkoholowy przyczynił się do spektakularnego końca jego działalności. 8 stycznia 1938 roku Maruszeczko wszczął 

awanturę w restauracji Hotelu "Pod Orłem" w Białej Krakowskiej. Rozpoznany przez klientów (w gazetach 

drukowano jego portrety pamięciowe) próbował ucieczki, lecz został schwytany i oddany w ręce policji. 

Od października do grudnia 1937 roku zamordował cztery osoby, w tym dwóch policjantów. W trakcie procesu był 

sądzony tylko za zabicie jednego policjanta i ciężkie zranienie innego. W uzasadnieniu wyroku podano,                                    

że „ze względu na przeszłość oskarżonego zachodzi konieczność całkowitej eliminacji jego ze społeczeństwa”.                    

24 lutego 1938 został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 8 sierpnia 1938 roku. 

 

Źródło: https://www.focus.pl/artykul/kilka-smiertelnych-miesiecy 

Tekst: Wojtek 
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PIERWSZA POMOC 

Są to czynności wykonywane przez ratownika zmierzające do zabezpieczenia poszkodowanego do czasu przyjazdu 

pomocy medycznej. Ratownikiem nazywamy osobę, która udziela pierwszej pomocy niezależnie od kwalifikacji. 

ETAPY UDZIELANIA POMOCY 

Sytuacje wymagające udzielenia pomocy znacznie się od siebie różnią. Są jednak cztery etapy, według których 
ratownik powinien zawsze postępować. Pozwalają one prawidłowo ocenić sytuację i udzielić pomocy bez 
opuszczenia istotnych jej elementów. 
 

1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia. 
 

2. Ocena stanu poszkodowanego: 
- ocena świadomości 
- kontrola czynności życiowych 
- rozmowa z poszkodowanym 
- ocena urazu 

3. Wezwanie pomocy. 
 

4. Dalsze udzielenie pomocy: 
- zastosowanie odpowiedniej pozycji 
- informowanie poszkodowanego co robimy 
- ochrona przed skrajnymi temperaturami 
- pozostanie przy poszkodowanym 
- wsparcie psychiczne. 
 

           

https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/77518,zasady-udzielania-pierwszej-pomocy 

Tekst: Aneta 
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ZROWO ŻYĆ  
KWASY OMEGA-3 JAKO BUDULEC NASZYCH 

KOMÓREK 

 

Kwasy OMEGA-3 są to najprościej 

definiując nienasycone wyższe kwasy 

karboksylowe (kwasy tłuszczowe). 

 

Wiele podań literaturowych opisuje ich ogromne korzyści, jakie płyną ze 

spożywania. Mówi się, że stanowią wyjątkowy budulec naszych komórek!  

 

Dlaczego? Oto kilka podstawowych prawd, o których warto wiedzieć: 

 

MOGĄ UCHRONIĆ PRZED RAKIEM 

WSPOMAGAJĄ PRACĘ MÓZGU ORAZ SERCA 

POPRAWIAJĄ WZROK I ODPORNOŚĆ 

WSPOMAGAJĄ KOŚCI 

PRZECIWDZIAŁAJĄ  ALERGII   

WSKAZANE DLA KOBIET W CIĄŻY 
 

KWASY OMEGA 3 ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDE 

WSZYSTKIM W: 

 

*RYBACH 

*OLEJACH ROŚLINNYCH  

*MIGDAŁACH 

*ORZECHACH WŁOSKICH 

*AWOKADO 

*ZIARNACH CHIA,  

*SIEMIE LNIANYM 

*PESTKACH DYNI 

*ZIELONYCH WARZYWACH np. BROKUŁACH 

 

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 

KRZYŻÓWKA – bliźniaki 
 
Dwa diagramy o bliźniaczych konturach. Po rozwiązaniu, w każdym z nich w tak samo położonych polach znajdują się 
jednakowe litery. Odgadnięte wyrazy wpisuje się wzdłuż linii pogrubionych.  
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Diagram lewy:  
 
1. łac. Aluminium 
3. W powiedzeniu: „Męskie 

...”  
6. Rumuńska jednostka 
monetarna równa 100 
baniom (l.poj., r.ż.). 
7. Jedzenie dla bobasa. 
9. Pewna ... w zadaniu. 
10. Nazwa CaC2. 
11. Zespół pochodzący ze 

Szwecji. 

14. Rano na trawie. 

Diagram prawy: 
 
2. maseczka do twarzy,         
np. biała, czerwona.  

4. Kabaret „Pod ...” 
5. Do smażenia. 
8. Symbol baru.       
12. Marzenie Sméagol’a                 
z „Władcy Pierścienia”                
13. „... i czerń” – film  
15. Mały, kąsający owad. 
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