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Drodzy Czytelnicy! 

Przed Wami kolejne wydanie „Monitora Traugutta”. 

Szczególnie polecamy Wam wywiad z panem Robertem 

Gierszewskim, dyrektorem Departamentu Zezwoleń                          

i Koncesji MSWiA. Zachęcamy również do zapoznania się 

z propozycjami czytelniczymi i filmowymi. W tym 

numerze ponadto felieton poświęcony mowie nienawiści, 

porady psychologiczne dla maturzystów oraz porady 

żywieniowe dla narciarzy. Przygotujcie duży kubek kawy     

i zaczytajcie się razem z nami   

Życzymy przyjemnej lektury! 
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Należy im się godne traktowanie 
Wywiad z Panem Robertem Gierszewskim,  

dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA 
 

Rynek odzieży patriotycznej wart jest już według ekspertów kilkanaście milionów złotych i wciąż się 
rozwija. Gdzie kończy się jednak granica komercjalizacji symboli narodowych? Jak być świadomym 
konsumentem  i umiejętnie wyrażać swój patriotyzm? Poznajcie kilka dobrych praktyk i faktów na temat 
godnego traktowania polskich symboli narodowych. 
Rozmowa z Robertem Gierszewskim, dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA, dawniej 
prokuratorem i adwokatem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiktoria Wilczyńska:  
Istnieją dwa, naprzemiennie używane określenia – 
symbol narodowy i symbol państwowy. W Konstytucji 
sformułowanie „symbol narodowy” używane jest 
wyłącznie w odniesieniu do hymnu, godła oraz flagi. 
Niektórzy np.  w kontekście znaku Polski Walczącej 
określają go jako symbol narodowy i symbol państwowy 
jednocześnie. Zatem czy symbol narodowy jest tym 
samym co symbol państwowy? 
 
Robert Gierszewski:  
Pojęcia te są używane naprzemiennie, ponieważ mają 
one wspólny mianownik - Polska. Symbole narodowe są 
wprost określone w Konstytucji i chronione przepisami 
prawa w Kodeksie karnym. Niewłaściwe postępowanie      
w stosunku do tych symboli, które będzie wyczerpywało 
znamiona czynu zabronionego, będzie podlegało ściganiu 
z urzędu. Natomiast Znak Polski Walczącej nie jest 
formalnie ujęty w przepisie Konstytucji jako symbol 
narodowy, ale jest z tymi symbolami utożsamiany. Znak 
ten ma ogromne znaczenie dla narodu polskiego, 
ponieważ powstał w okresie okupacji podczas II wojny 

światowej, ale - o czym warto wspomnieć – również po 
wojnie miał ważne znaczenie symboliczne w walce                    
o wolną Polskę. Niemniej jednak w ujęciu prawnym nie 
jest symbolem narodowym. 
 
Wiktoria Wilczyńska:  
Na rynku pojawia się coraz więcej różnych wersji flagi 
państwowej. Obserwujemy to zwłaszcza, gdy zbliżają się 
święta takie jak 11 listopada czy 3 maja. Czy na przykład 
wywieszanie flagi z godłem jest wykroczeniem? 
 
Robert Gierszewski:  
Wzór flagi jest ściśle określony. Jednak często na jej tle 
umieszcza się np.: godło, wizerunki polskich bohaterów, 
czy znak Polski Walczącej. Mimo to nie jest to 
postępowanie wbrew prawu, które należałoby 
kwalifikować jako bezprawne lub które powinno być 
ścigane na mocy przepisów Kodeksu karnego. Nie 
powoduje to znieważenia tych symboli. Flaga i godło 
immanentnie łączą się, przenikają. Z tego powodu są one 
wzajemnie kojarzone, przez co także łączone. Chociaż nie 
do końca są zgodne z prawnie określonym wzorem tych 
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symboli, nie  oznacza to jednak bezprawnego 
postępowania, na które organy państwa powinny 
reagować. 
 
Wiktoria Wilczyńska:  
Nadużycia wobec symboli narodowych coraz częściej 
uzyskują rozgłos dzięki portalom społecznościowym.  
Dużo osób zgłasza się ze swoimi wątpliwościami                                    
do ministerstwa i oczekują od niego interwencji?  
 
Robert Gierszewski:  
Dotychczas spotkałem się z jedną sytuacją, po publikacji 
na portalach internetowych informacji o jednym                        
z przedsiębiorców, który zajmuje się sprzedażą odzieży 
patriotycznej. W swojej ofercie proponował on bieliznę, 
na której uwidocznione były symbole narodowe, a także 
znak Polski Walczącej. W związku z tym reakcja 
Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych                      
i Administracji była natychmiastowa. Minister Joachim 
Brudziński przekazał tę sprawę Ministrowi Pawłowi 
Majewskiemu, który niezwłocznie polecił skierować 
zawiadomienie o znieważeniu godła i nieuprawnionym 
wykorzystaniu znaku Polski Walczącej. Prokuratura 
Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim  na przełomie 
sierpnia/września tego roku wszczęła śledztwo w tej 
sprawie. W efekcie tego z oferty przedsiębiorcy zniknęła 
bielizna ze znakiem Polski Walczącej oraz Godła.  
 
Wiktoria Wilczyńska:  
W związku z tym, czy znak ten jest objęty jakąś ochroną?  
 
Robert Gierszewski:  
Znak Polski Walczącej przez dłuższy czas                              
nie podlegał żadnej ochronie prawnej. Dopiero w 2014 r. 
zapewniła ją ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej. 
Od tego momentu znak PW również jest chroniony 
prawem, ale nie w taki sposób jak symbole narodowe. 
Jego znieważenie kwalifikowane będzie jako 
wykroczenie.  
 
Wiktoria Wilczyńska:  
Czy Pana zdaniem kodeksy prawne dot. symboli 
narodowych wymagają zmian? Jak Pan, na podstawie 
swojego doświadczenia mógłby odnieść się do tezy, że w 
przepisach prawnych powinny zostać wprowadzone 
uściślenia, aby symbole narodowe były bardziej 
chronione?  
 
Robert Gierszewski:  
Uważam, że obowiązujące regulacje prawne                     
są wystarczające, żeby skutecznie chronić symbole 
narodowe. Najczęściej do popełnienia tego rodzaju 
czynów dochodzi z braku refleksji, czy nieprzemyślanej 

chęci zysku. W mojej ocenie nie jest to postępowanie 
ukierunkowane na zhańbienie symboli narodowych. 
Mam tu na myśli przedsiębiorców, którzy wykorzystują                
te znaki na różny sposób. Ważne wydarzenia państwowe 
czy sportowe wykorzystuje się do tego, żeby pomnażać 
zysk ekonomiczny poprzez produkowanie gadżetów                    
z symbolami narodowymi. Nie do końca jest                                
to przemyślane, ale nawet jeśli w takich sytuacjach 
dochodzi do niewłaściwego ich wykorzystania,                         
to bardziej jest to wyrazem niefrasobliwości, niż chęci 
celowego znieważenia symboli narodowych. 
 
 Wiktoria Wilczyńska: Symbole narodowe to nie tylko 
przejaw naszego patriotyzmu, ale co możemy coraz 
częściej zaobserwować, doskonałe źródło zarobków. 
„Patriotyczne gadżety” możemy znaleźć wszędzie. Przed 
meczami w okolicy stadionów aż roi się od czapek, flag                    
i innych drobiazgów w biało-czerwonych barwach. 
Jednak największy wybór tego typu artykułów 
znajdziemy w Internecie. Odzież patriotyczna, gadżety, 
przeróżne wersje flag. Łatwo jest się w tym wszystkim 
pogubić. Czy wszechobecna komercja                                           
z wykorzystawaniem symboli zmierza w dobrym 
kierunku? 
 
Robert Gierszewski: 
R.G.:  W ostatnich kilku latach bardzo zmieniło się 
podejście do symboli narodowych. Ludzie chcą mieć np.: 
czapkę lub koszulkę z godłem, flagę, szczególnie kiedy 
odbywają się imprezy sportowe z udziałem polskiej 
reprezentacji lub inne uroczystości. Wówczas szczególnie 
chcemy zamanifestować tę naszą polskość. Coraz 
bardziej także utożsamiamy się z tymi symbolami. 
Mogliśmy zauważyć to na ostatnim Marszu 
Niepodległości, kiedy biało-czerwone flagi tworzyły 
‘biało-czerwone morze’. W czasie tego szczególnie 
świątecznego weekendu, w czasie którego 
celebrowaliśmy Stulecie Niepodległości, na każdym 
kroku symbole te były eksponowane. Dlatego częste 
umieszczanie symboli narodowych na przedmiotach 
przeznaczonych do handlu jest spowodowane coraz 
większą chęcią Polaków do ich posiadania. 
Nie możemy pozwolić jednak na to, żeby przy                           
ich wykorzystywaniu panowała zupełna dowolność. Jeśli 
jest to w granicach rozsądku, to myślę, że można                              
to zaakceptować. Ze zdecydowaną reakcją organów 
państwa natomiast muszą spotykać się zachowania 
ewidentnie wyczerpujące znamiona występków albo 
wykroczeń. 
 

Wywiad przeprowadziła: Wiktoria Wilczyńska, IB 
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Wydarzenia historią opisane 
 

Rozejm w Jamie Zapolskim 

Niewiele wydarzeń w naszej historii, tej z jej złotych 
lat, jest opartych na tak dobrych dokumentach i opisach, 
szczególnie dokonanych przez bezstronnych obcokrajowców. 
Tym artykułem choć w części chcę udowodnić, iż historia          
to nie tylko „wkuwanie” dat, lecz także całkiem dobra                  
i fascynująca powieść. A i pokazać, że podejście Rosjan              
do historii nie zmieniło się od ponad pięciuset lat.  Rozejm         
w Jamie Zapolskim – wydarzenie, które weszło do naszej 
historii jako jedno z największych dokonań. 

15 stycznia Roku Pańskiego 1582, w połowie drogi 
między Wielkimi Łukami a Pskowem, we wsi Jam Zapolski, 
poselstwo polskie i moskiewskie podpisało rozejm, kończący 
wojnę między Rzeczpospolitą a Księstwem Moskiewskim. 
Pertraktacje, które prowadził wysłannik papieski Antonio 
Possevino w Kiwerowej Górze trwały już od ponad miesiąca. 
W wyniku trzech wypraw wojennych króla Stefana Batorego, 

Rzeczypospolita w praktyce odzyskała wiele z terenów, wcześniej w ciągu dziesięcioleci zagarniętych przez Moskwę. Zajęcie 
Wielkich Łuków i innych zamków oraz oblężenie przez wojska polskie Pskowa miało być kartą przetargową i zmusić Iwana do 
formalnego zwrotu ziem i zakończenia wolny. Między innymi na prośbę Possevino, Stefan Batory powstrzymał szturm Pskowa 
przez rycerstwo polskie i litewskie. Miało to ułatwić rokowania między stronami. Pierwotnie spotkanie poselstw i rokowania 
miało mieć miejsce w Jamie, jednak jak podawała strona polska, został on całkowicie zniszczony przez Kozaków w służbie króla 
polskiego. 
„…Sam Jam, wyznaczony … posłom jako miejsce spotkania, został przez Kozaków tak doszczętnie spalony, że nie ostało się nawet 
jedno drzewo, do którego można by konie przywiązać.” 
Dlatego też, by pertraktacje, które trwały w mroźniej aurze grudnia i stycznia, przez miesiąc, nie odbywały się pod „gołym 
niebem”, przeniesiono je do pobliskiej Kiwerowej Horki. Tam, zapewne w jakiejś chałupie zamieszkało poselstwo księcia 
moskiewskiego, oraz Antonio Possevino. Poselstwo polskie stało jednak we wspomnianym, pobliskim Jamie i codziennie rano 
przyjeżdżało do Kiwerowej Horki, zaś niekiedy późną nocą wracało. Poselstwo polskie, które w składzie: wojewoda  bracławski, 
starosta krzemieniecki i piński – książę Janusz Zbaraski, jego syn Mikołaj, marszałek dworu w Wielkim Księstwie Litwy, starosta 
kowieński – Albrecht Radziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu oraz sekretarz Wielkiego Księstwa Litwy – Michał Haraburdę. 
Poselstwo po raz pierwszy przybyło na rokowania 13 grudnia 1581 i od początku żądało od Moskali zwrotu całych Inflant. Gotowi  
byli odstąpić od Pskowa oraz zwrócić Wielkie Łuki, które poza tym krótkim okresem w granicach Rzeczypospolitej nigdy nie były. 
Poselstwo moskiewskie w składzie: wojewoda Kaszyński, książę Dymitr Piotrowicz Jelecki, wojewoda kozielski Roman 
Wasylewicz Ołfierow, notariusz Nikita Basenka oraz notariusz Zachariasz Swiaziew z początku nie chciało oddać wszystkiego, co 
Moskwa zajęła. Twierdzili też oni, że całe Inflanty od początku Świata należały do Moskwy, co było wierutnym kłamstwem.  
Więcej ich absurdalnych, nie raz śmiesznych argumentów i twierdzeń, przytoczonych przez samego Possevino dalej. Trudno go, 
mimo jego katolickiego i watykańskiego posłannictwa, posądzić o brak obiektywizmu i szczerości. 
Czytając „Moscovię” i relacje Possevino, jak również nawiązując do słów poselstwa moskiewskiego, wyraźnie widać sposób 
sprawowania władzy przez księcia Iwana Groźnego, sposób obchodzenia się władców moskiewskich z duchownymi 
prawosławnymi, poddanymi, nawet z samymi wysłannikami delegowanymi do podpisania rozejmu w Jamie Zapolskim. 
Z jednej strony obawiali się oni, że Ivan Groźny w razie „zbyt dużych” ustępstw, które były zupełnie oczywiste z punktu widzenia 
sprawiedliwości i w sytuacji zwycięskich kampanii Batorego, zajęcia Wielkich Łuków, oblegania Pskowa i zdobywania przez 
Polaków wszystkiego, co do zdobycia było, zostaną oni ścięci. I nawet gdyby mieli po 10 głów, to każda z tych 10 głów została by 
ścięta. Z drugiej strony, zobowiązani przez Iwana do podpisania rozejmu kończącego wojnę, musieli go podpisać.  
Za każdym razem, gdy polskie poselstwo, oczekujące bezwarunkowego zrzeczenia się całych Inflant przez Iwana, chciało                        
w związku z brakiem zgody Moskali na to zerwać rokowania, wysłannicy moskiewscy reagowali niemalże histerycznie, 
niezwłocznie godzili się na polskie warunki, co jednak wcale nie oznaczało, że na tym rokowania się kończyły. 
Treść rozejmu, raz wręcz śmieszna, niekiedy zaś straszna… Oto kilka przykładów, oczywiście fragmentów… 
 
Antonio Possevino pisał: 
…Na to odpowiedziałem im, że nie radzę im nawet wspominać przed posłami Waszej Królewskiej Mości, że Inflanty od początku 
świata należały do Moskwy, bo nie jest prawdą, jakoby państwo moskiewskie istniało od początku świata. Inflanty były 
katolickie, a zatem początkowo należały do władców katolickich… 
 

Jan Matejko, Batory pod Pskowem 
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…1-go stycznia, podczas  dwunastej sesji                       
w Kiwerowej Horce, posłowie moskiewscy, po 
domówieniu wielu ważniejszych spornych kwestii, 
prosili Antoniego, aby zadbał, by w traktacie 
pokojowym nazwać Iwana carem Kazania                         
i Astrachania, ziem podbitych przez Moskwę                 
w XVI w, by sprawić księciu „wielką przyjemność”. 
„To ceni książę, bardziej niż twierdze, które ma 
oddać królowi”… 
 
…7 stycznia 1582, podczas sesji szesnastej 
posłowie moskiewscy najpierw nieśmiało, potem 
otwarcie i wyraźnie domagali się aby w traktacie 
pokojowym ich władca został nazwany tytułami: 
wielki pan, cesarz, wielki książę itd. Kiedy jednak 
posłowie królewscy stale się temu sprzeciwiali,               
a Antoni, który często pytany… odradzał im to, … 
posłowie moskiewscy zrezygnowali z tego 
żądania. Usilnie nalegali jednak, aby napisano car 
Kazania i car Archangielska, ale i tego nie 
osiągnęli; wobec sprzeciwu posłów królewskich 
posłowie moskiewscy twierdzili, że wielkiego 
księcia nazwał tak Zygmunt August. Na pytanie 
Antoniego, dlaczego nie przynieśli tego listu ze 
sobą, co potwierdziłoby najlepiej, że mówią 
prawdę, odpowiedzieli, że zapomnieli. 
Michał Harabuta zaś pokazał stare dokumenty 
przymierzy, w których nie było śladu owych 
tytułów... 
 
…8 stycznia na sesji siedemnastej „posłowie 
moskiewscy ostrzej domagali się, aby wielki 
książę został nazwany carem Kazania                               
i Astrachania. Posłowie królewscy oświadczyli, że 
nie mają w pełnomocnictwach od króla żadnej 
wzmianki o tym, ale że Antoni może omówić                  
tę sprawę z wielkim księciem…” 
„Antoni (Possevino) zwracając się do posłów 
moskiewskich rzekł, że są trzy drogi, którymi 
można dojść do rozwiązania tej sprawy. 
Pierwsza jest ta, aby posłowie królewscy nazwali 
wielkiego księcia carem Kazania i Astrachania                
o co, jak było widać, posłowie moskiewscy bardzo 
zabiegali. Posłowie królewscy godzili się na to, 
choć jak mówili, że królom Polski nigdy by się                 
w głowie pomieścić nie mogło, by chrześcijański 
władca  został przez chrześcijanina nazwany 
tytułem tatarskim czy tureckim, jakim był                   
ów tytuł cara tatarskiego. 
 
Druga droga: by posłowie moskiewscy złożyli w 
tej sprawie protest, który bez naruszenia praw 
jednego z władców i nadwerężenia zawartego już 
prawie pokoju Antoni mógłby przyjąć. Posłowie 
księcia jednak powiedzieli, że nie wiedzą, co to 
jest protest, nie jest to bowiem u nich                            
w zwyczaju… 
 

Tekst: M.G. 

Uwaga, nauka idzie! 

 
 
22 zdumiewające fakty na temat ludzkiego ciała, które mogły 
umknąć Twojej uwadze 
 
Ludzkie ciało jest niesamowite. Jesteśmy w stanie zrobić tyle niezwykłych 

rzeczy, z których nie zdajemy sobie kompletnie sprawy. Pamiętaj o tym, gdy 

będziesz przeklinać swoje ciało, gdy wydarzy się coś, co nie będzie ci 

odpowiadać. 

 

1. Mięsień odpowiadający za wyostrzenie wzroku w oczach porusza się 

około 100 tys. razy dziennie 

2. Twój pępek jest domem dla tysięcy bakterii, które tworzą ekosystem 

wielkości całego lasu 

3. W swoim żuciu jesteś w stanie wyprodukować 25 000 litrów śliny, 

która wystarczyłaby, aby wypełnić dwa baseny 

4. Nasze nosy pamiętają 50 000 tysięcy różnych zapachów 

5. Czerwone krwinki mogą przemierzyć całe ciało w ok. 20 s 

6. Nasze oczy są tak wyczulone, że gdyby Ziemia była płaska, 

moglibyśmy zobaczyć świecę z odległości ok. 48 kilometrów 

7. Mniej więcej 90% naszych komórek nie jest „ludzkich”. Głównie 

pochodzą od grzybów i bakterii 

8. Nasze mięśnie są bardziej wydajne niż sądzimy. Siła jest ograniczona, 

aby chronić nasze ścięgna i mięśnie od samookaleczenia 

9. Dorosły człowiek składa się z 7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

atomów 

10. Nasz oczy mogą rozróżnić do 10 milionów różnych kolorów i są                   

w stanie zarejestrować więcej informacji niż teleskop 

11. Jesteśmy najlepszymi biegaczami długodystansowymi na świecie 

12. Nasze ciała świecą w ciemnościach, ale światło emitowane przez nas 

jest 1000 razy słabsze niż to, które nasze oczy mogą wychwycić 

13. Dzieci mają o 60 kości więcej niż dorośli 

14. Bycie zakochanym powoduje, że mózg uwalnia te same 

neuroprzekaźniki i hormony, które są uwalnianie po spożyciu 

amfetaminy 

15. 50% naszego kodu DNA jest takie, jak w bananach 

16. Nasz mózg może wyprodukować wystarczającą dużo energii, aby 

zasilić żarówkę 

17. Przez 10% naszego życia mamy zamknięte oczy z powodu mrugania 

18. Najsilniejszym mięśniem w naszym organizmie jest nasza szczęka – 

żwacz 

19. Jeśli ludzki mózg byłby komputerem to mógłby wykonać 38 000 

miliardów operacji na sekundę. Najpotężniejszy komputer na świecie 

– BlueGene, może wykonać tylko 0,002% tego 

20. Twój organizm produkuje 25 milionów nowych komórek na sekundę. 

Co 13 sekund produkuje więcej komórek, niż ludność mieszkająca                

w Stanach Zjednoczonych 

21. Nasz mózg może „przeczytać”do 1 000 słów na minutę 

22. W ciągu całego swojego życia zrzucamy ok. 18 kilogramów skóry 

 
Źródło: https://nauka.rocks                                                             Tekst: Michał P. 

https://nauka.rocks/
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„Okiem psychologa” 
 
Poradnik maturzysty 

Sztuka koncentracji – część I 

Sportowcy przed zawodami powtarzają ciągi cyfr, chirurdzy przed zabiegiem słuchają 

Bacha. Po co? Żeby się skoncentrować. Koncentracja jest podstawą sukcesu, także w nauce. 

 
 Przemogłeś się wreszcie, zasiadłeś do nauki i… zamiast skupić się na materiale, który masz przyswoić, 
zaczynasz bujać w obłokach. Pomimo usilnych prób, twoje myśli krążą wokół tysiąca innych spraw. Żadną miarą nie 
możesz się skoncentrować… 
 Koncentracja to zdolność skupienia się na wykonywanej czynności. Przydaje się przy każdej aktywności 
umysłowej – od zapamiętywania, przez czytanie, po rozwiązywanie zadań z fizyki. To zdolność niezwykle pożądana, 
zwłaszcza na czas matury. Pomaga osiągnąć cel i pomaga oszczędzić czas – ten, który w okresie przedmaturalnym 
staję się bezcenny. 
 Czy można więc nauczyć się koncentrować? Tak, ale wymaga to wysiłku i skorzystania z kilku praktycznych 
rad. 
 
Przede wszystkim miejsce 
 Pierwszym krokiem do nauczenia się koncentracji na nauce jest wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć. 
Oczywiście, nie chodzi o to, by wydzielić do nauki specjalny pokój – nie wszyscy mają przecież do tego warunki. 
Wystarczy wyznaczyć sobie specjalne biurko, stolik – nasz warsztat pracy. Ważne jest, by w miejscu tym nie jeść, nie 
oglądać telewizji, nie grać na komputerze. Jeżeli będziemy mieć przemożną potrzebę zrobienia którejś z tych rzeczy, 
to odejdźmy od biurka. Dlaczego to takie ważne? Otóż mózg powinien przyzwyczaić się, że miejsce to jest 
przeznaczone na naukę i pracę. Dzięki temu, gdy tylko zasiądziemy w naszym „warsztacie”, uaktywnią się fale 
mózgowe, które sprzyjają koncentracji. 
 Z tego samego powodu naszym warsztatem pracy nie powinno być łóżko. Usiłując się w nim uczyć, 
prawdopodobnie szybko zaśniemy, niewiele zapamiętując. Po prostu mózg dostanie informacje: ciało leży, jest                   
w miejscu przeznaczonym do spania, czas zacząć przygotowywać się do snu. 
 
Tylko spokój może Cię uratować 
 W skupieniu się bardzo często przeszkadzają nam bodźce zewnętrzna: nasze rodzeństwo, głośna rozmowa 
domowników czy sąsiadów. Dlatego ważne jest, aby postarać się odizolować od wszystkiego, co nas rozprasza. 
Spróbujmy umówi się z członkami rodziny, by zadbali o nasz komfort pracy. W przypadku głośnych sąsiadów 
skutecznym sposobem odgrodzenia się od niepożądanych dźwięków jest nastawienie radia tak, by nie „łapało” 
żadnej stacji, tylko szum. To pozwoli nie reagować na jakiekolwiek dźwięki z otoczenia, a do szumu odbiornika szybko 
się przyzwyczaimy. 
 Koncentrację utrudniają także wszelkie kolorowe foldery, plakaty czy zdjęcia, które znajdują się w miejscu 
pracy. Niektórzy uczą się przy włączonym komputerze czy z kciukiem na klawiszach telefonu komórkowego. Prawda 
jest taka, że wówczas rzeczywiście jesteśmy w pełnej gotowości, ale raczej do konwersacji, a nie do intensywnego 
koncentrowania się na nauce. Częste odrywanie się od zadania wydłuża czas, który trzeba poświęcić na jego 
wykonanie i zdecydowanie obniża jakość pracy. Na własne życzenie wytrącamy się z rytmu nauki i musimy stracić 
sporo energii, aby ponownie wejść na ten sam poziom aktywności umysłowej i koncentracji uwagi. 
 
Więcej tlenu 
 Stymulując umysł do wysiłku intelektualnego, nie można zapominać o regularnym wietrzeniu pokoju,                     
w którym się uczymy. To ważne, bo mózg funkcjonuje sprawniej, gdy systematycznie dostarczana jest mu 
odpowiednia ilość tlenu. Wielogodzinne przebywanie w jednym pomieszczeniu sprawia, że wzrasta w nim stężenie 
dwutlenku węgla, a maleje zawartość tlenu. W konsekwencji mózg nie jest dotleniony, a my czujemy się sennie. 
  Z badań naukowych wynika, że optymalna dla wysiłku intelektualnego wilgotność powietrza to                       
50 – 60%, a temperatura – około 20 – 22o C. Gdy jest zbyt ciepło i wilgotno, czas skupienia uwagi bywa o połowę 
krótszy od oczekiwanych 35 – 40 minut. Pamiętajmy zatem o wietrzeniu pokoju – tym bardziej że to też okazja, aby 
zrobić sobie krótką przerwę i dać odpocząć szarym komórkom. 
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Sztuka uwagi 
 Umiejętność koncentracji uwagi jest sztuką, której opanowanie wymaga określonych technik. Oto kilka, 
których zastosowanie zagwarantuje zwiększenie czasu skupiania uwagi. 
Technika „krótko ale słodko” jest skuteczną metodą zwłaszcza dla tych, którzy podczas nauki często rozpraszają się               
i chętnie robią sobie mnóstwo przerw. Należy określić sobie przedziały koncentracji uwagi, czyli czas, w którym 
jesteśmy w stanie w pełni skoncentrować się na zadaniu. Dla różnej aktywności umysłowej, a nawet dla różnych 
zadań, będzie on inny. Po zbadaniu przedziałów starajmy się ich przestrzegać – ustawmy np. stoper. Jeżeli, zwłaszcza 
na początku, będzie to trudne, pozwólmy uwadze na wędrówkę, ale krótką. Oznacza to, że nie robimy przerwy                    
w uczeniu się, ale fundujemy sobie króciutki moment na „słodki” relaks. Po kilku minutach wracamy do nauki. 
  

Pamiętajmy: przerwy w koncentracji to jedynie sygnał, by szybko powrócić do stanu wzmożonej uwagi.                    
Z czasem samodyscyplinowanie się stanie się nawykiem, a czas bujania w obłokach będzie się skracał. 
 Technika „jedz warzywa przed deserem” jest dedykowana osobom, które mają już doświadczenie                            
w mobilizowaniu się do długotrwałego wysiłku umysłowego. Gdy czujemy, że nasza koncentracja uwagi obniża się, 
postawmy sobie cel, który zrealizujemy przed zarządzeniem przerwy. Mobilizujemy się wtedy do przeanalizowania 
jeszcze jakiejś partii materiału (to są „warzywa”), stopniowo ją zwiększając, zanim pozwolimy sobie na krótki 
wypoczynek. Nagrodą  („deserem”) za ten wysiłek może być przerwa na myślenie o czymś sympatycznym.  
 Pamiętajmy: dzięki tej technice mamy nauczyć się koncentrować na większych niż dotychczas partiach 
materiału. Należy jednak wykazać się przy tym rozsądkiem – zbyt mała liczba słówek, jak i ich ogrom, nie będą 
sprzyjać kształtowaniu zdolności do koncentracji uwagi. 
 Technika „zrób coś, nie siedź sztywno” ma zaradzić obniżaniu się naszej koncentracji, gdy materiał, który 
właśnie opracowujemy, absolutnie nas nie absorbuje. W jej ramach robimy wszystko bo może wspomóc 
koncentrację. A pomóc może np.: 

 podkreślanie markerem istotnych fragmentów, 

 wypisanie na marginesach informacji ważnych czy trudnych do zapamiętania, 

 ułożenie pytań do przeczytanego tekstu, 

 głośne powtórzenie zapamiętanego materiału, 

 tworzenie skojarzeń na jego temat. 
 Technika „trawa jest bardziej zielona” jest z kolei 
pomocna gdy w ciągu jednego dnia musimy powtórzyć 
materiał z kilku przedmiotów. W takiej sytuacji uczymy 
się różnych zagadnień na zmianę w wyznaczonych 
odcinkach czasowych. Jeśli zaczynamy od rozwiązywania 
zadań matematycznych, to po około 35 – 40 minutach 
bierzemy się do intensywnej nauki historii, nawet jeśli nie 
dokończyliśmy jakiegoś matematycznego ćwiczenia. Po 
40 minutach z historią wracamy  do matematyki, choćby 
tylko po to, by przejrzeć opracowane już zagadnienia. 
Dzięki temu nie zdążymy się znudzić powtarzanym 
materiałem i dodatkowo  dokonujemy powtórek, 
wracając do danego przedmiotu. 
 Pamiętajmy: przerwy powinniśmy robić nie tylko, 
gdy zakończyliśmy pewne zadanie, ale i w takcie pracy 
nad jakimś ważnym zagadnieniem. Wyniki badań 
psychologicznych dowodzą, że jeśli przerwiemy 
wykonywanie jakiegoś ćwiczenia, to będziemy je 
pamiętali lepiej niż gdybyśmy przerwę zrobili dopiero po 
ukończeniu zadania. Zjawisko to zwane jest w psychologii 
efektem Zeigarnik. 
 
Tekst: Ewa Iskierka-Kasperek 
Ewa Iskierka-Kasperek jest psychologiem. Specjalizuje się w tworzeniu systemów wspierania rozwoju osobistego, metodach podnoszenia 
efektywności uczenia się i w ocenie potencjału zawodowego. Współpracuje m. in. z Centrum Odchudzania i Zdrowia Rodziny w Krakowie oraz 
Niepubliczną Poradnią Psychologiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji. 
Miesięcznik CHARAKTERY styczeń 2010 (1/2010) 
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,,To tylko słowa’’ 

 

Czy mogę coś komuś zrobić samym słowem? Przecież nie biję go, nie szarpię, nie znęcam się 

fizycznie… Ja TYLKO mówię. Jeśli kiedykolwiek tak pomyślałeś, to znaczy, że jeszcze mało wiesz. 

Słowo ma niesamowitą moc, o wiele większą niż pięść. Niektórzy używają go w pozytywny sposób,               

a inni (celowo lub nie) tworzą z niego broń wyniszczającą psychicznie drugiego człowieka. 

Zacznijmy od początku… 

,,-Ty, Żydzie ty! Idiotko!’’ Takie słowa doszły do moich uszu całkiem niedawno. W prawdzie nie były 

one do mnie skierowane, ale bolały. A co powiecie na bardziej wykwintne wyzwiska ,,po łacinie’’,                 

na które aż szkoda marnować farby drukarskiej? Albo ciekawe przydomki związane z częściami 

roweru lub ciała? Tego typu zdania ciągle padają z naszych ust! Wiecie, jak nazywa się słownictwo, 

którego tak często używamy? MOWA NIENAWIŚCI. I nie występuje ona tylko w tym, co mówimy, ale i 

w tym, co piszemy. Nie wiem, czy wiecie, ale nasze komentarze w Internecie czytają też inni ludzie. 

Oczywiście, teraz ktoś może powiedzieć, że tylko wyraża swoje zdanie. Dobrze, wyrażaj swoje zdanie, 

ale niech ono nie będzie przesiąknięte nienawiścią i ewidentnym atakiem na ludzi z innej kultury, 

religii, o innej orientacji lub po prostu na tych, którzy nie są tacy, jak ty. ,,Oj tam, oj tam. Gadanie! 

Każdy tak mówi i tyle. To dla żartu!’’ NIE. Dla żartu się wyzywamy i przeklinamy? O co chodzi? Ludzie 

powiedzcie mi, bo nie rozumiem, co śmiesznego jest w wyzywaniu swoich znajomych ??? Czy my                  

w ogóle zastanawiamy się co mówimy??? Może weszło nam to już w krew, stało się naturalne                        

i po prostu przestaliśmy to nawet zauważać? To jest złe i chore – jakkolwiek by tego nie nazwać, 

wniosek zawsze jest ten sam: PRZESTAŃMY. Od wyzywania jest krótka droga do czynów. Ten, kto 

wyzywa może niedługo zamiast słowa użyć pięści, a ten, który pada ofiarą mowy nienawiści, może 

skrzywdzić siebie. To nie jest gra czy zabawa, to jest życie. Tym, co robimy, wpływamy na innych                

i… nie jesteśmy bezkarni. W historii mamy wiele przykładów tego, jak nienawiść do kogoś innego 

wpływała na świat. Nie będę robić z tej wypowiedzi lekcji historii, więc mam nadzieję, że wiecie,                

o co mi chodzi. Co się działo w Europie kilkadziesiąt lat temu? Ponoć żyjemy w XXI wieku, który słynie 

z tolerancji. Nie mówię, że słowa licealisty mogą od razu doprowadzić do otwartych walk, ale od tego 

się właśnie zaczyna.  Od SŁÓW. 

 

Autor: Weronika Chlipała, IIA 
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Obrazy, które musisz znać 

Władysław Ślewiński, Czesząca się kobieta 
 

Sam Ślewiński twierdził, że najlepszymi obiektami do malowania są „kwiaty i ciała kobiet”.                   
O martwych naturach w tym miejscu mówić nie będziemy, skupimy się natomiast na jednym                
z jego aktów, czy raczej pół-aktów, gdzie wykazał nieprzeciętne umiejętności w tej właśnie 
materii. 
 

 
 

 
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kim była modelka uwieczniona na Czeszącej się. Wiadomo jest 
natomiast, że obraz został namalowany podczas pobytu artysty w Paryżu. W tym czasie poznał 
on rosyjską malarkę Eugenię Szewców, która później została jego żoną. Można zatem 
przypuszczać, że właśnie ta kobieta była ową osobą pozującą malarzowi do tego obrazu. 

Przyjrzyjmy się bliżej lusterku leżącemu przed modelką. Widzimy tam odbicie, jednak nie jest 
to odbicie twarzy kobiety, lecz prawdopodobnie portretującego ją i natarczywie wpatrzonego w nią 
artysty. Ten szczegół może nam podpowiedzieć, że być może jednak była to przyszła żona artysty. 
Czesząca włosy o miedzianej barwie niewiasta jest na tym obrazie intrygująca i niepokojąca, 
łącząca secesyjną formę z młodopolską zmysłowością, niespotykaną w innych, z reguły 
powściągliwych dziełach artysty. 
 

Znalezione w sieci …  
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Poradnik korespondencji  
użytkowej 
 

Naucz się robić skuteczne notatki ! cz. 3  
 

 
 

Mapy Myśli 

Podstawowe zasady tworzenia 
map myśli: 

 

Tytuł całej notatki, jest w 
miejscu centralnym. Najczęściej 
zapisany hasłowo, wielką 
czcionką, kolorem rzucającym 
się w oczy, często opatrzony 
symbolem/rysunkiem/szlaczki
em etc. 

 

Każdy osobny wątek, to 
inny kolor strzałek/linii. Dzięki 
temu widać wyraźny podział 
tematyczny, nawet jeśli 
poszczególne odnogi 
drzewek będą bardzo blisko 
siebie. 

 

Strzałki/linie w poszczególnych 
wątkach tworzymy w sposób 
hierarchiczny – są wyraźnie 
coraz cieńsze, zupełnie jak 
gałęzie drzewa. Napisy – 
analogicznie – są coraz 
mniejsze. 
 
Piszemy raczej skrótowo, 
używamy słów – kluczy. Nie 
bój się skojarzyć danego 
słowa, dorysowując mu jakiś 
symbol. Nasze mózgi bardzo 
lubią obrazki. 

 

 

Metoda Map 
Koncepcyjnych 

Metoda map koncepcyjnych 
nazywana jest również metodą 
diagramową lub metodą mini map 
myśli. Nadaje się świetnie dla osób, 
które myślą bardziej obrazkowo 
ale nie są jeszcze zaawansowane 
w stosowaniu standardowych 
map myśli. 

 

Tytuł notatki to tytuł lekcji, 
omawianego działu czy po 
prostu czegoś ‚większego’. 
Przykładowo: Królowie 
Polski. 

 

Hasła klucze, to nasze główne 
punkty, w tym przykładzie 
Bolesław Chrobry. 

 

Od głównych haseł odchodzą 
strzałeczki (kreseczki, wężyki) do 
wszystkiego co na temat naszego 
hasła chcemy zapamiętać, czyli 
lata panowania, przydomek, 
żony etc.  
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         Poezja i proza       

 

„Poczwarka” Doroty Terakowskiej 

W gimnazjum, na jednej z lekcji mój nauczyciel języka 

polskiego wspomniał o książce „Poczwarka” Doroty 

Terakowskiej. Opowiedział o niej tylko kilka słów, a treść 

zafascynowała mnie do tego stopnia, że wypożyczyłam tę 

książkę. Gdy ją otworzyłam, a moje oczy przemierzyły 

pierwsze wersy wiedziałam, że nie będę mogła się od niej 

oderwać.„ Poczwarka” opowiada o losach idealniej rodziny– 

Adama i Ewy, którym rodzi się „nieidealne” dziecko – 

Myszka. Dorośli ludzie, przyzwyczajeni do wygody, nie chcą 

zajmować się dziewczynką chorą na Zespół Downa. Ewa, 

leżąc w szpitalu, poznaje inną matkę, również chorego 

dziecka, która ją namawia, aby podjąć się wychowywania 

dziewczynki. 

Myszka całymi dniami bawi się na strychu. Spotyka tam 

przyjaciela, którego widzi tylko ona (zapewne jest to sam 

Bóg). Wówczas nie odczuwa swojego kalectwa oraz 

dokonuje niezwykłych rzeczy. Również poza strychem 

zdarza jej się stosować magię (przywraca życie zabitemu 

kotu). Adam nie potrafi pogodzić się z kalectwem Myszki, 

cały czas w sercu skrywa do niej nienawiść. Nie porzuca 

rodziny tylko dlatego, że chce być dobrze postrzegany                     

i oceniany przez innych. Mężczyzna zastanawia się, kto jest 

winny przekazania „wadliwych” genów. Zakończenie 

sprawiło, że płakałam jednocześnie się śmiejąc, jednak nie 

zdradzę go, ponieważ chcę, żebyś odkrył/odkryła 

rozwiązanie tej historii samodzielnie. 

 
Dla kogo jest ta książka? Dla ludzi empatycznych, lubiących 

wzruszające historie, ale również niosące za sobą lekki 

dreszczyk emocji i niebezpieczeństwa. Gdy ją będziesz 

czytał/czytała, nie unikniesz porównania do jednej z postaci. 

Której? Przekonasz się na koniec. Czy podejmiesz                         

to wyzwanie przeczytania „Poczwarki”, nie znajdującej                  

się w spisie lektur obowiązkowych? To zależy tylko                     

od Ciebie.  

Tekst: Karolina Mężyńska, IIB 

 

 

 

Zamieszczone poniżej próby literackie są 
wynikiem pracy uczniów klasy IIB z sonetem 
Adama Mickiewicza pt. „Dobranoc”: stwórz 
odpowiedź kochanki na sonet „Dobranoc” 
 
Dobranoc! Zabawy na dziś wystarczy, 

Niech noc czarna otuli cię swym płaszczem, 

Dobranoc! Najmilszy, jutro znów się zobaczymy, 

Dobranoc! Ostatni raz lico twe głaszczę.  
 

Dobranoc! Twój głos rozbrzmiewa w mej głowie 

niech z tobą zostaną aniołowie, 

Całujesz usta me niepewnie, 

Mam do ciebie ostatnią prośbę. 
 

Dobranoc! Pokaż oblicze swe ponownie, 

Źrenice twe ogromne - Dobranoc! - Już wołam służbę! 

Zwinne twe ręce nieugięte. 

 

Dobranoc! Sny piękne dziś będą mi się śniły. 
Dobranoc ci przez drzwi zamknięte. 

Powtarzam dobranoc mój miły.  

 

Anna Ptaszyńska, IIB 

-------------------------------- 

 
„Dobranoc II – odpowiedź” 

 

Dobranoc! Znów się kiedyś zobaczymy, 

Niech Bóg dobry swą troską Cię otoczy,  

Dobranoc, my Cię z Bogiem dobrem oznaczymy, 
Dobranoc, niech twe życie pomyślnie się toczy. 

 

Dobranoc każdej rozmowie i kłótni, 

Niech dadzą Ci spokój ludzie marudni, 

Dotyk mój zawsze czuj blisko siebie, 

Pamiętaj o mnie na zawsze, gdy będę w niebie. 
 

Dobranoc, dotknij choć raz ręki mojej czule, 

Gdy będzie to możliwe ja Ciebie przytulę, 

I pomyślę o chwilach spędzonych we dwoje. 

 

Dobranoc! Już czas, zamykam oczy moje, 
Niech z twarzy nie schodzą rumieńce Twoje, 

Powtarzam dobranoc! I muszę już zasnąć. 

 

Karolina Mężyńska, IIB 

 

 Klub książki 
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,,A star is born” – tragiczna miłość 
 

 

Gdy zaczął się film, pomyślałam sobie "To będzie film, który przebije La la land – 
czuję to!". Gdy seans zakończono, dziwiłam się, że to już wszystko. Zastanawiałam się, 

gdzie podziała się reszta… 
Wiadomo, takie gwiazdy jak Bradley Cooper, który wyreżyserował film, czy Lady 

Gaga, posiadająca głos nie z tej ziemi, dostaną nagrody za najlepszy film albo za 
najlepsze role pierwszoplanowe. Czy gdyby byli aktorami „drugiej” klasy, wszyscy nadal 
by się nimi tak zachwycali? 

Sądzę, że Lady Gaga (w filmie jako Ally) nie poradziła sobie w roli aktorki, która 
powinna idealnie odzwierciedlać swoje uczucia, przynajmniej za pomocą mimiki. Jedyne 

sceny warte uwagi to jej występy na scenie podczas koncertów. Jeśli chodzi o rolę 
filmowego Jacka (w tej roli Bradley Cooper), to nie było źle, ale też nie tak, jak 
oczekiwałam. Brakowało mi iskry napędzającej sceny z jego udziałem (czyli prawie 

wszystkie).  
Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że muzyka odzwierciedlała uczucia bohaterów 

lub  po prostu pasuje do przedstawionych w scenach sytuacji. Zgadzam się z tym, że film 

jest dobrze zmontowany (nie było żadnych niedociągnięć, brak scen nieprzemyślanych). 
Nie zgadzam się jednak z dość powszechna opinią na temat filmu. Nie była to 

"wzruszająca, romantyczna fabuła, która wyciska łzy 
nawet z najtwardszego widza". Gdy oglądam 
romantyczne filmy, po prostu muszę się wzruszyć.                  

Tu nic takiego się nie stało. Mam wrażenie, że                          
w niektórych momentach zabrakło dialogu, gestu czy 

przedłużenia sceny, dodania ciągu dalszego. Film 
posiada stosunkowo wiele wątków, ale to, co zostało 
przedstawione nie usatysfakcjonowało mnie. Wielu 

wątków nie zakończono.  
 
Czyżby myślano o kontynuacji?  

 
Zastanawiam się, co wiele osób widzi w tym filmie. 

Mogę go śmiało polecić osobom, które lubią produkcje 
muzyczne. Jeśli jednak ktoś idzie na ten film, by 
zobaczyć niezwykłą historię o miłości, to radzę wybrać 

się do innej sali kinowej. Sądziłam, że będzie                      
to fabuła, którą pamięta się jeszcze przez kilka 
następnych miesięcy. Stało się jednak inaczej. Mam 

nadzieję, że kolejny film w reżyserii tak popularnego 
aktora będzie lepszy. 

 

                                                                     Tekst: Alicja Petłak, IB 
 

 

zdjęcie ze str. https://en.wikipedia.org/wiki/A_Star_Is_Born_(2018_film) 
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Source:  https://www.newsinlevels.com/products/electric-cars-in-norway-level-3/ 

Electric cars in Norway 

By 2025, Norway has a plan for all new cars to have zero emissions, 

and it is possible to achieve this goal. In 2018, almost one third of all 
new vehicles sold in Norway were already 100 percent electric. 

People reported it to be a world record for yearly vehicle sales. This 

shows a growing trend in Norway where electric vehicle sales were 
only 5.5 percent five years ago. 

Norway’s 2025 plan is very ambitious, but the government is trying 
to convince people to make the switch by offering a lot of incentives 

like free parking and not having to pay some taxes. 

Difficult words:  

zero emissions (making no gas into the air),  

ambitious (a new, interesting idea that may not happen),  

convince (tell somebody to do something and he or she does it),   

incentive (a thing that motivates someone to do something). 

 

Please find attached below link to exam preparation tests online: 

https://angielski.testy.dlamaturzysty.info/s/4216/78137-online.htm 

 

 

Tekst: prof. Beata Świątkowska 

 

 

https://angielski.testy.dlamaturzysty.info/s/4216/78137-online.htm
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Spotkania z Temidą 
Eligiusz Niewiadomski 

Eligiusz Niewiadomski wykładał historię sztuki. W roku 1918 roku został mianowany 
kierownikiem wydziału malarstwa i rzeźby w Ministerstwie Kultury i Sztuki w rządzie Rady 
Regencyjnej. Tak więc w środowisku artystycznym nie był postacią anonimową. Przyjaciele 
Niewiadomskiego wiedzieli o jego antysemickich przekonaniach, jednak nigdy nie uważali                     
go za niebezpiecznego fanatyka. Nie wiedzieli, że kolejnym celem artysty był marszałek Józef 
Piłsudski! Ciekawe jest to, że Piłsudski proponował Narutowiczowi ochronę, jednak świeżo 
upieczony prezydent z niej zrezygnował. Na swoją zgubę... 
 

Eligiusz Niewiadomski urodził się 1 grudnia 1869 roku w Warszawie. Po śmierci 
rodziców chłopcem zajęła się ciotka Cecylia. W 1888 roku rozpoczął studia                           
w Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, które zakończył ze złotym medalem 
absolwenta. Potem wyjechał do Paryża. W stolicy Francji uległ poważnemu 
wypadkowi. W 1899 r. wydał „Atlas dziejów Polski zawierający 13 kolorowych 
mapek”, w którym przedstawił mapy od czasów panowania Piastów, oraz „Program              
i metoda nauki rysunków w średnich i wyższych szkołach techniczno-
mechanicznych”. 

 
Niewiadomski od początku sympatyzował z endecją. W 1901 roku został aresztowany przez carską policję pod 
zarzutem przemytu nielegalnej bibuły. W murach warszawskiej Cytadeli spędził niespełna pół roku. Nie walczył 
podczas I wojny światowej. Narutowicz, który był zdeklarowanym wolnomularzem, ateistą i politykiem wspieranym 
przez mniejszości narodowe, stał się naturalnym celem ataków polskich środowisk katolickich i narodowych. 
Niewiadomski zrobił więc to, do czego nawoływały otwarcie środowiska skrajnej prawicy. 
 
30 grudnia 1922 Eligiusz Niewiadomski został skazany na karę śmierci. Oczekując na wykonanie wyroku 
Niewiadomski napisał „Kartki z więzienia – zbiór przemyśleń dotyczących polityki". W momencie egzekucji nie zgodził 
się na zawiązywanie mu oczu. Jego ostatnie słowa, które wypowiedział przed śmiercią, brzmiały: „Ginę za Polskę, 
którą gubi Piłsudski!”. Został rozstrzelany przez pluton egzekucyjny 31 stycznia 1923. 
 

Mordercę Gabriela Narutowicza 
pochowano na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie. W pogrzebie 
Niewiadomskiego uczestniczyło około                      
10 tysięcy ludzi. Z kolei Gabriel Narutowicz 
spoczął w podziemiach Bazyliki 
Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela                    
w Warszawie. 
 
 
 
 

Tekst: dr Wojciech Pryliński 

 
 
https://www.fakt.pl/hobby/historia/kim-byl-eligiusz-niewiadomski-morderca-prezydenta-gabriela-
narutowicza/klkj156?utm_source=www.fakt.pl_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&s
rcc=ucs&utm_v=2 
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PIERWSZA POMOC W ZATRZYMANIU ODDECHU I KRĄŻENIA 
Podstawowe Podtrzymywanie Życia (PPŻ/BLS) 

[Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO/CRP)] 
 
Oddechy ratownicze – sztuczne oddychanie 

Bezpieczeństwo ratownika:  1 – rękawiczki 
     2 – maseczka do sztucznego oddychania 
 Metody:    * usta – usta 

* usta – nos 
 Objętość:    do uniesienia się klatki piersiowej 
 
Uciski klatki piersiowej 
 Ułożenie poszkodowanego:  na twardym, płaskim podłożu 
 Miejsce ucisków:   na środku klatki piersiowej 
 Częstotliwość:          100 m/s 

Głębokość:    4 – 5 cm 
 
 

SCHEMAT PODSTAWOWEGO PODTRZYMYWANIA ŻYCIA 
Bezpieczeństwo: jest bezpiecznie  ocena przytomności: nieprzytomny  wołanie o pomoc  udrożnienie dróg oddechowych: udrożnione 

 
ocena oddechu: brak oddechu  wezwanie pomocy: 999, 112  30 ucisków, 2 wdechy 

 
PPŻ przerywamy, gdy: 

 Przyjechało pogotowie ratunkowe (ktoś nas zmieni) 
 Poszkodowany zaczyna oddychać 
 Wyczerpanie sił ratownika 

 
Technika: Uciśnięcia klatki piersiowej. 

 uklęknij obok poszkodowanego, sprawdź czy leży na twardym, płaskim i równym podłożu, 

 odsłoń poszkodowanemu klatkę piersiową (rozepnij mu ubranie), 

 ułóż nasadę jednej dłoni na środku klatki piersiowej poszkodowanego, 

 ułóż nasadę drugiej dłoni na dłoni leżącej na klatce piersiowej, 

 zapleć palce obu dłoni, nie wolno uciskać na żebra poszkodowanego, na górną część brzucha, czy dolny koniec mostka,  

 upewnij się, że twoje ramiona są wyprostowane w łokciach ponad klatką piersiową poszkodowanego, uciskaj pionowo w dół, 

 ucisk i zwolnienie ucisku powinny trwać jednakowo długo, 

 wykonuj uciśnięcia mostka tak, aby częstotliwość wynosiła 100 uciśnięć na minutę (nieco mniej niż 2 uciśnięcia na sekundę). 
 
 

Technika: Oddechy ratownicze. 

 odchyl głowę poszkodowanego i unieś palcami jego żuchwę, 

 pozostaw jedną dłoń na czole poszkodowanego, zaciśnij skrzydełka nosa poszkodowanego kciukiem i palcem wskazującym, 

 drugą ręką utrzymuj uniesioną żuchwę, pozwalając na otworzenie się ust, 

 weź oddech, pochyl się nad poszkodowanym, szczelnie obejmij jego usta swoimi ustami, 

 wdmuchnij powietrze do ust poszkodowanego równomiernie, jednocześnie sprawdzając, czy jego klatka piersiowa się unosi 
(wykonanie oddechu ratowniczego powinno trwać około 1 sekundy), 

 utrzymuj głowę poszkodowanego odchyloną i uniesioną żuchwę, unieś swoją głowę, aby sprawdzić, czy klatka piersiowa opada 
podczas wydechu, 

 nabierz kolejny wdech i wykonaj kolejny oddech ratowniczy. 
 

 
 

Opracowanie: prof. Aneta Koza 



 

 

16 

ZROWO ŻYĆ  
 

POSIŁKI DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW 

 – CO JEŚĆ NA STOKU? 

 
KANAPKA, JAJKO, SAŁATKA, SUSZONE OWOCE – CO NAJLEPIEJ ZJEŚĆ NA STOKU, BY SZYBKO 

ZREGENEROWAĆ SIŁY I MIEĆ ENERGIĘ NA DALSZE SZALEŃSTWA NA NARTACH LUB 

SNOWBOARDZIE? W TYM ARTYKULE ZNAJDZIECIE POMYSŁY NA ZDROWE POSIŁKI DLA 

MIŁOŚNIKÓW ZIMOWYCH SPORTÓW! 

WYBIERAJĄC SIĘ NA STOK, WARTO POMYŚLEĆ PRZEDE WSZYSTKIM O POŻYWNYM POSIŁKU, 

PONIEWAŻ PODCZAS GODZINY AKTYWNEGO RUCHU SPALA SIĘ PONAD 500 KCAL!  

 

SAŁATKA WARZYWNA:     BAKALIE: 

      

BUTELKA NIEGAZOWANEJWODY MINERALNEJ: 

CO ZJEŚĆ PO POWROCIE ZE STOKU DO DOMU? 

PO CAŁYM DNIU NA STOKU NALEŻY ZJEŚĆ POSIŁEK BOGATY W BIAŁKO. MOŻNA SIĘGNĄĆ PO 

CHUDE MIĘSO Z KURCZAKA, RYBY (NP. TUŃCZYK, ŁOSOŚ, PSTRĄG), TWARÓG, JAJKA.  

 

 ODPOWIEDNIO SKOMPONOWANE DANIE BĘDZIE SPRZYJAŁO REGENERACJI 

MIĘŚNI! 

 

Tekst: prof. M. Sakowicz 
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
 
Alicja Petłak, IB; Wiktoria Wilczyńska, IB; Weronika Chlipała, IIA; Maja Folleher, IIB; Klaudia 

Kołacz, IIB; Wiktoria Kwiatkowska, IIB; Karolina Mężyńska, IIB; Julia Radomska, IIB; Julia 

Ruclak, IIB; Anna Ptaszyńska, IIB; Aleksandra Wojtczak, IIB; Michał 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 

 
 

 

========================================================================================================= 

 

1. Duże, gąbczaste worki położone w klatce piersiowej 
2. Organ służący do pobierania tlenu z wody 
3. Odcinek dróg oddechowych przechodzący później w krtań 
4. Część układu oddechowego umieszczona między IV a VII 

kręgiem szyjnym 
5. Wdech i ... 
6. Przyrząd służący do badania pojemności płuc   

7. Drogi …, są górne I dolne 
8. Składnik dymu papierosowego, używany do konserwacji 

zdechłych zwierząt 
9. Ich palenie, powoduje powstawanie chorób układu 

oddechowego 
10. Inna nazwa procesu wymiany gazowej 
11. Gazy..., niezbędne w procesie oddychania 
12. Klatka... 
13. Składa się m.in. z azotu, tlenu i dwutlenku węgla 
14. Reakcja odwrotna do reakcji oddychania 
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