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Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce czerwcowe wydanie „Monitora 

Traugutta”. Została Wam, drodzy uczniowie, jeszcze chwila 

na poprawę ocen. Wasi profesorowie czynia cudą, byście 

mogli wykazać się w ostatnim etapie roku szkolnego. 

Zapewne jesteście zapracowani, ale mamy nadzieję, że 

będziecie mieć chwilę na odpoczynek, oczywiście przede 

wszystkim na zagłębienie się w nasz miesięcznik. Zachęcamy 

Was, drodzy czytelnicy, do zapoznania się z naszymi 

atrakcjami – wywiadem miesiąca, poradami, propozycjami 

czytelniczymi na wakacje. 

Życzymy przyjemnej lektury! 

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
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Otwieramy pamiętnik Adama Mickiewicza, 

czyli wywiad z panem Janem Barańskim – pracownikiem Działu Naukowo-

Oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 

 
A: Co sądzi Pan o zakończeniu III części 
„Dziadów”? Jak możemy je 
interpretować?  
J.B.: Zakończenie III części „Dziadów ” 
jest zakończeniem otwartym i wiemy na 
pewno, że Mickiewicz chciał jeszcze 
napisać dalsze części dramatu, jednak 
nigdy ich nie dokończył. 
Prawdopodobnie spalił wszystkie 
napisane fragmenty przed wyjazdem do 
Turcji, o czym daje świadectwo 
najstarszy syn Wieszcza – Władysław. 
Temat kontynuacji „Dziadów” znamy 
też z relacji kolegów Mickiewicza.  
 
A: Dlaczego pracuje Pan akurat w tym 
muzeum? 
J.B.: Praca w Muzeum Literatury jest zgodna z moim 
wykształceniem, które otrzymałem na studiach (studia 
humanistyczne, specjalizacja literaturoznawcza). Na 
studiach interesowałem się romantyzmem, a jeszcze 
bardziej neoromantyzmem, czyli Młodą Polską. 
 
K: Z jakimi trudnościami, problemami spotyka się Pan na 
co dzień w swojej pracy?  
J.B.: To bardzo trudne pytanie… Jeżeli są jakieś trudności, 
to raczej nie wynikają one ze strony zwiedzających. 
Głównym problemem jest to, że ludzie mało czytają. Co 
powoduje, że nie interesują się także historią literatury,             
a muzeum literatury to nic innego jak zgromadzone 
obiekty, związane z pisarzami i ich historią.  
 
K: Jakie grupy zwiedzających są dla Pana najtrudniejsze? 
A: Czy jest to młodzież, czy może akurat dorośli? 
J.B.: To raczej nie zależy od wieku, bo może trafić się 
grupa uczniów zainteresowanych tematem, a czasem 
jest to grupa dorosłych, która przychodzi przypadkiem. 
Takie grupy są najtrudniejsze, ponieważ nie przyjeżdżają 
z własnej inicjatywy. 
 
A: Jakie są, według Pana, najciekawsze informacje                      
w biografii Mickiewicza? 
J.B.: Jest ich bardzo dużo. Mickiewicz bowiem prowadził 
bardzo ciekawe życie. Interesują mnie przede wszystkim 
rzadko omawiane tematy: rodowód mamy Mickiewicza, 
jego rodzina, młodość i dzieciństwo. Ciekawi mnie 
również w twórczości Mickiewicza to, że pisał on utwory 

o przyszłości Polski, w których 
zapowiadał np. wynalezienie 
telefonu. W tym kontekście był 
pierwszym polskim autorem 
fantastyki.  
 
K: Może nam Pan podać inne 
ciekawostki na temat 
Mickiewicza, o których wie 
niewiele osób? 
J.B.: Mickiewicz palił fajkę i żuł 
tytoń. Ciekawe jest też to, że nie 
mamy jednego, spójnego 
wizerunku Mickiewicza. Wiemy 
tylko, że był przystojny i zawsze 
zadbany. No i miał dwóję                        
z kaligrafii. 

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=969&t
bm=isch&sa=1&ei=4nnZXLGMFPDDrgSThJuoAw&q=mick
iewicz&oq=mickiewicz&gs_l=img.3..0l10.101655.105748

..105970...0.0..0.92.1894.23......0....1..gws-wiz-
img.....0..0i67.8669hWroMys#imgrc=jJXy5pw_xpsl1M: 

 
A: Dlaczego nie brał udziału w powstaniu listopadowym? 
Jak sobie dawał radę z opinią publiczną, a raczej krytyką 
tejże decyzji? 
J.B.: Dlaczego nie wziął udziału w powstaniu, tego nie 
wiemy. Nigdy się na ten temat wprost nie wypowiedział, 
choć niewątpliwie podejmował próby przedostania się na 
tereny objęte działaniami powstańców i samo powstanie 
bardzo przeżywał. Wiemy też, że nie spodziewał się, że 
obejmie ono wszystkie ziemie Rzeczypospolitej. A może 
obliczał, że powstanie dotrze do niego, a nie on do 
powstania. Niewątpliwie miał poczucie niedopełnionego 
obowiązku i dawał to do zrozumienia najbliższym                        
i przyjaciołom. 
 
K: Które z dzieł Mickiewicza jest Pana ulubionym? 
J.B.: Bardzo lubię „Liryki Lozańskie” i „Pana Tadeusza”. 
Cenię też jego prace filozoficzne. 
 
K: Wspomniał Pan, że podczas studiów interesował się 
romantyzmem i neoromantyzmem. Czy praca                            
w Muzeum Literatury pozwoliła Panu na rozwinięcie 
pasji? 
J.B.: Tak, ale przede wszystkim w kierunku romantyzmu. 
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A: Na koniec, czy mógłby Pan powiedzieć nam, jak 
naprawdę było między Mickiewiczem a Słowackim? 
Każdy słyszał, że ta dwójka nie przepadała za sobą. Czy 
jest to jednak prawdą? 
J.B.: Na ten temat można by mówić i mówić, więc krótko 
(od razu proszę wszystkich badaczy i fanów Słowackiego 
o wybaczenie, to tylko moja opinia): Mickiewicz nie 
doceniał Słowackiego jako twórcy. Mickiewicz był już 
trochę zmęczony romantyzmem, kiedy Słowacki chciał 
współtworzyć razem z nim ten wielki ruch i kierunek 
literacki. Wiemy, że Mickiewicz był idolem dla 

Słowackiego, szczególnie w latach młodzieńczych 
Juliusza. Potem Słowacki chciał, poprzez swoją 
twórczość, niejako „wytłumaczyć” czytelnikom 
Mickiewicza, komplikując sprawę jeszcze bardziej. 
Uważam też, że Mickiewicz zawsze miał poczucie 
wyższości nad Słowackim, co z kolei nie przydawało ich 
relacji autentycznej wzajemności. 

 
Wywiad przeprowadziły: Karolina Mężyńska, Anna 

Ptaszyńska, IIB 

 
Wydarzenia historią opisane 

 
„Quantilla sapientia regitur mundus.” 
„Policzym ich, jak ich pobijem, po bitwie” 
 
 
 
Jan Karol Chodkiewicz 
 

Szkoda, że my, Polacy lubimy świętować tylko tragedie, a nawet 11 listopada jest 
smutny i ponury. Ale w naszej historii są wielcy, niestety zapomniani Polacy, pomijani 
lub traktowani i omawiani „po łebkach”.  

Jednym z moich ulubionych, wielkich naszych rodaków jest Jan Karol Chodkiewicz 
herbu gryf z mieczem. Gdy miał on osiem lat, ojciec wziął go na wyprawę wojenną 
przeciwko Moskwie, taki prezent na urodziny … koń, szabla i do boju synu! Następnie 

oddał go na wychowanie na dwór hetmański, do swojego „ziomka” Jana Zamoyskiego, a tak na wychowanie niech się 
chłopak polityki nauczy od wuja. Później jednak Karol poświęcił wiele lat na naukę i podróże zagraniczne. Kształcił się 
w szkołach jezuickich w Wilnie i Ingolstadt,  gdzie studiował prawo i filozofię. Uczył się sztuki wojennej                                    
w Niderlandach i w zakonie maltańskim  Dopiero w wieku 36 lat ruszył na swoją pierwszą, samodzielną wyprawę 
wojenną, trochę był już stary (jak na tamte czasy). Szybko się jednak uczył i już podczas walk w Inflantach prowadził 
samodzielne działania wojenne na czele swego pułku. Wyjechał na wielką wyprawę na Wołoszczyznę wraz z Janem 
Zamoyskim. Następnie wyróżnił się w bitwie pod Kokenhausen i w obronie Rygi. Po opuszczeniu pola walki przez 
Radziwiłła „Pioruna”, to właśnie jemu powierzył król dowództwo nad wojskiem. Nie zawiódł się! Pod Białym 
Kamieniem, 23 września 1604, mając zaledwie 2,3 tys. Żołnierzy, rozbił 7 tys. szwedzką armię.                                           
Zygmunt III wynagrodził go za to buławą wielką litewską w 1605 roku. Nowo mianowany hetman musiał stawić czoła 
oblegającym Rygę Szwedom. 27 września 1605 nieopodal Kircholmu miała miejsce batalia, która przeszła do 
kanonów wojskowości. Dysponujący niespełna 4 tys. wojska, starł w pył 15 tys. armię szwedzką dowodzoną przez 
samego króla Karola IX. Szwedzi usłyszeli tylko „Jezus, Maria” i było pozamiatane! Sukces był możliwy dzięki 
mistrzowskiemu użyciu ciężkiej jazdy – husarii, która dosłownie zmiotła szeregi wroga, mistrz taktyki. Do dnia 
dzisiejszego o naszym hetmanie uczą się studenci West Point, ciekawe, że na naszej Akademii Sztuki Wojennej                            
w warszawskim Rembertowie traktowany jest po macoszemu…  

W 1609 roku pokonał flotę szwedzką pod Salis, to nie pomyłka, mówimy o potkaniu floty! Uczestniczył 
następnie w Wielkiej Smucie, po klęsce cecorskiej Żółkiewskiego, stanął na czele połączonych sił polsko-litewsko-
kozackich. Przez miesiąc zgromadzona w obozie pod Chocimiem, 1621 rok, wytrzymywał ataki przeważających sił 
tureckich. Sześćdziesięcioletni wódz, poważnie zachorował i ze swego namiotu kierował obroną. Choroba jednak 
zwyciężyła wielkiego wodza. Energia, surowość i odpowiednie przygotowanie do wojny, a następnie sprawne 
dowodzenie, doprowadziły do sukcesu. Zwycięstwo pod Chocimiem, choć nie tak efektowne jak pod Kircholmem, było 
ważniejsze od starcia ze Szwedami. Zapobiegło inwazji tureckiej na Polskę, Chodkiewiczowi zaś zapewniło jedno                     
z pierwszych miejsc w panteonie wodzów.  
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„Okiem psychologa” 

Aby wstrząsnąć sumieniem narodu, no i oczywiście kasą, hetman gotów był ponoć wysadzić jednego dnia 
wszystkie zajęte w Inflantach twierdze. Mówiono, iż miał porywczy charakter, był groźny, złośliwy a nawet okrutny, 
lecz jego żołnierze za nim poszliby w ogień, nigdy nie zostawił ich na polu bitwy, zawsze był razem z nimi. Gdy 
zabrakło kasy na żołd, przeznaczył na to swoje pieniądze. Jan Karol należy do naszej elity kończącej niestety wielkich 
wodzów staropolskiej sztuki wojennej. Osobiście żałuję że nigdzie do tej pory godnie nie został hetman upamiętniony, 
stawiamy różne pomniki, różnym mniej zasłużonym osobom, a o wielkich zapominamy! 

Był również świetnym administratorem odziedziczonych lub powierzonych sobie dóbr. Wznosił liczne 
fortyfikacje, obwarowywał miasta, fundował kościoły i klasztory. W 1602 ufortyfikował Lachowicze oraz zbudował 
twierdzę w Bychowie. W 1609 roku w Kretyndze ufundował kościół i klasztor bernardynów, gdzie chciał być 
pochowany. W Krożach ufundował w 1620 roku kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i kolegium jezuickie. 
W Nieświeżu ufundował kościół jezuitów pod wezwaniem św. Michała. W Szkudach ufundował kościół św. Trójcy                  
i szkołę dla jezuitów. 

 
TEKST: M.G. 

 
 

 
 

 

 
 

Jak radzić sobie z gniewem i agresją? 
 

Gdy między dwiema osobami otwiera się przepaść wypełniona rozczarowaniami, urazami, 
gniewem, wściekłością i agresją, trudno wybudować nowe mosty. Jak poradzić sobie                         
z agresją, nie robiąc nikomu krzywdy? 
  
Jeśli chcemy nie unikać konfliktów, lecz stawić im czoła, to musimy stawić czoła także naszym uczuciom 
agresji. 
  
Pojęcie agresji odnosi się szczególnie do zachowania, które ma za podstawę gniew. Rozróżniając między 
składnikiem emocjonalnym, czyli gniewem, a działaniem z niego wynikającym, czyli agresją, robimy duży 
krok naprzód, jeśli chodzi o sposób traktowania zachowania agresywnego, ponieważ gniew jako emocja 
może, ale nie musi wyrażać się w agresji. Agresja nie musi być koniecznie uwarunkowana gniewem, ale 
można ją rozumieć jako naturalny wyraz gniewu jako emocji. 
 
Obchodzenia się z trudnymi uczuciami uczymy się zapewne głównie na podwórku, w domu i na zajęciach      
w naszej zupełnie osobistej szkole życia. Gdy jesteśmy dorośli, sięgamy po ów wzór zachowania własnej 
roboty jak po ziółka na uspokojenie. Teoretycznie możemy wyróżnić trzy formy agresji: 
 
1. agresję "eksplozywną", na przykład: gotowanie się ze złości, wybuchanie złością, wpadanie               

w złość, krzyczenie ze złości oraz wybuchy agresji, takie jak napady gniewu i ataki szału; 
2. agresję "implozywną" i skierowany przeciwko sobie gniew, zarzuty czynione pod własnym 

adresem, poczucie winy, zgorzknienie, użalanie się nad sobą i nienawiść w stosunku do siebie; 
3. agresję ukrytą, formy niebezpośrednie i subtelne "schowki" na agresję, jak kpina, sarkazm, 

przebiegłość i zdradliwość, wyśmiewanie się, bluźnienie, odsądzanie od czci i wiary albo mówienie źle              
o kimś, narzekanie, lamentowanie, zrzędzenie, bezgłośne szantażowanie miną cierpiętnika albo 
"konsekwentne, nieubłagane i bezkompromisowe robienie tego, co konieczne i właściwe!". 
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https://www.google.com/search?q=agresja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiV46KKpaDiAhVFlosKHQjAD1AQ_AUIDigB&biw=1920&bi
h=969#imgrc=bhNCnN8JmMNqRM: 

 
Na potrzeby sytuacji służbowych radzi się postępować według trzech kroków: 
1. "Policz do 100" albo - jako alternatywa - "prześpij się z tym". Wcześniej filozof Francis 

Bacon powiadał, że kto potrafi zapanować nad gniewem chwili, oszczędza sobie dnia 
ubolewania. 

2. W domu zdjąć z siebie ciężar gniewu poprzez rozmowę z partnerem życiowym lub 
przyjaciółmi albo wyładować emocje w sporcie lub czymś podobnym, żeby 

3. ze spokojem i umiarkowaniem podejść do ogniska konfliktu, nie odnosząc poparzeń. 
 
Ponieważ gniew i wściekłość są często uczuciami łatwo wybuchającymi i o dużej energii, nasuwa się 
pytanie, jak nad nimi panować. Zwłaszcza na polu zawodowym jest ważne, żeby w przypływie gniewu nie 
powiedzieć szybko czegoś, czego nie chcemy powiedzieć, a później żałować. Chodzi o to, żeby tak dalece 
zapanować nad tą emocją, abyśmy ciągle nie narażali się na jej wybuch i nie byli przymusowo 
kontrolowani przez kogoś z zewnątrz. Ale chodzi także o to, aby nie panować nad emocjami zbyt 
mocno, ponieważ zatracamy ten sposób spontaniczność zawartą w każdym uczuciu i umyka 
nam jego sens. Ciągła kontrola i panowanie nad sobą mogą czasem utrudniać konstruktywne traktowanie 
gniewu. 
Gniew i wściekłość są tak samo ważnymi uczuciami jak strach i miłość oraz że za naszymi "twardymi" 
uczuciami ukrywają się często inne - "miękkie", przy czym te twarde chronią te miękkie. Nie jesteśmy w 
stanie odczuwać tych podstawowych emocji (nawet tych "pięknych"), jeśli nie dopuszczamy do siebie i nie 
czujemy w sobie wszystkich (nawet tych "brzydkich"). Emocje są różnymi postaciami energii. Jeśli 
zatrzymuje się je w sobie, tworzą blokady i napięcia, na przykład w krzyżu, ramionach, 
żołądku, szczęce, czole lub genitaliach. Te zapory nie dopuszczają niemal innych uczuć tak, że 
ubożeje nasza sfera przeżyć. 
 
My, ludzie, posiadamy odmienne potencjały agresji. Ludzie o chorobliwej skłonności do wpadania 
we wściekłość i inni, którzy czują w sobie potężny gniew, muszą wykształcić w sobie 
umiejętność niewybuchania natychmiast, lecz opanowania się w danej sytuacji. Żeby tego 
dokonać muszą najpierw, z jednej strony, dowiedzieć się, że ich gniew należy do nich (i do tych, 
którzy kiedyś go wywołali) i że ich silna agresja ma swoje źródło w ich przeszłości. Z drugiej strony 
muszą się nauczyć, że jest wiele rzeczy na świecie, których nie zdołają uregulować, 
skontrolować i opanować. 
 
Inna grupa dorosłych nauczyła się już dawno unikać agresji. Było to w danym czasie dla nich konieczne                   
i jest jednocześnie tragedią. Konieczne, ponieważ stanowiło ochronę albo nawet strategię przetrwania, 
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tragiczne, bo drogi ucieczki i sposoby unikania czegoś mogą mieć negatywne skutki dla zdrowia 
psychicznego i fizycznego. Wielu dorosłych nie miało w dzieciństwie dobrych wzorów do naśladowania    
i nie wie, jak można właściwie obchodzić się z gniewem. A do tego przeżyli i zapamiętali równanie: 
gniew + agresja = ból i opuszczenie. Kiedy byli wściekli, bito ich, odpychano, pogardzano 
nimi, ośmieszano, ignorowano i karano milczącym odrzuceniem, wysyłano do łóżka bez kolacji 
albo zamykano w pokoju aż "zgrzecznieją". To, że dziś nie potrafią wyrazić swojego 
oburzenia, bezradności, podniecenia albo agresji wobec innych ludzi, jest spowodowane 
przede wszystkim tym, że wtedy nie wolno im było pokazywać takich uczuć                                         
i zachowań. Nauczyli się być "milutcy", powstrzymywać gniew i usuwać go ze 
świadomości. Chcą być grzecznymi dziewczynkami i stuprocentowymi harcerzami - przyzwoici, grzeczni, 
uprzejmi, rycerscy, mili, uważni i życzliwi. Hołdują zasadzie: "wytrzymać - przetrzymać - trzymać język                
za zębami", dławiąc się nią. 
 
Dlatego stopniowe konfrontowanie innych ludzi z własnym gniewem na płaszczyźnie 
emocjonalno-energetycznej jest żmudne ale możliwe. Im więcej zdobędziemy doświadczenia 
w obchodzeniu się z tym uczuciem, tym łatwiej możemy nauczyć się właściwego okazywania 
gniewu. 
 

https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradnia/art,48,jak-radzic-sobie-z-gniewem-i-agresja.html 

 

 

 

 

 

 

                            

TEMAT: Przemiana wewnętrzna bohaterów romantycznych. Podobieństwa i różnice. 

Jacek Soplica, bohater „Pana Tadeusza” i Konrad z III części „Dziadów”, wydający się być odmiennymi typami 

bohaterów literackich, mają pewną wspólną cechę, którą można zauważyć po zgłębionej analizie charakterystyk. 

Postaram się to udowodnić w dalszej części mojej pracy. 

W III części „Dziadów"  Adama Mickiewicza występuje bohater o imieniu Gustaw. Poznajemy go jako 

zakochanego z wzajemnością młodzieńca, który musiał na pewien czas wyjechać. Gdy wraca, spotkała go niemiła 

niespodzianka – w domu jego ukochanej trwa wesele. Dziewczyna wybrała życie w bogactwie. Jest to pierwsza cecha 

charakteryzująca bohatera romantycznego: nieszczęśliwa miłość i cierpienia z nią związane. Mężczyzna zostaje 

uwięziony wraz ze swoimi przyjaciółmi. Cierpiąc samotnie w celi, postanawia zmienić swoje życie. Przechodzi 

przemianę wewnętrzną, której towarzyszy również zmiana imienia na Konrad. Jest on przedstawiony jako patriota, 

poeta i indywidualistą gotowy oddać własne życie za cierpienia narodu. Postać przedstawiona jest jako 

niezrozumiany twórca wierszy i pieśni. Sądzi, że jest równy Bogu, chce otrzymać moc boską, oraz zdolność do 

panowania nad duszami ludzkimi. Jest przekonany, że cierpi za miliony rodaków, pragnie poświęcić się dla ojczyzny. 

Wierzy, iż jest w stanie stanąć na czele państwa i uratować je od terroru cara. Łudzi się, że jednostka jest w stanie 

wpłynąć na losy narodu. Nie może pogodzić się z zastaną rzeczywistością, dlatego chce ją zmienić. Konrad marzy                

o sławie oraz docenieniu jego starań.  

https://www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradnia/art,48,jak-radzic-sobie-z-gniewem-i-agresja.html
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https://www.google.com/search?q=konrad+III+cz.+dziad%C3%B3w&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi546i31pjiAhVopo

sKHYBrBSUQ_AUIDygC&biw=1920&bih=969#imgrc=7xrLr0xO5SqM0M 

Głównym bohaterem IV części „Dziadów” jest Pustelnik-Gustaw, który w mieszkaniu Księdza pojawia się jako 

zjawa, "duch powrotny", być może upiór. Gustaw jest przykładem bohatera romantycznego, o czym świadczy przede 

wszystkim jego biografia. Bohater, nie potrafiąc znieść widoku szczęścia ukochanej z innym mężczyzną - popełnia 

samobójstwo, musi teraz, zgodnie z wierzeniami i podaniami ludowymi, na których opierał się Mickiewicz, co roku             

w Zaduszki powracać na ziemię, aby odbyć pokutę. Karą za grzech śmiertelny - zabicie siebie samego - jest ponowne 

samobójstwo i cierpienie katuszy, które poprzedziły jego śmierć. Mickiewicz zamknął akcję tej części Dziadów                     

w trzech godzinach, z których każda przynosi nowe informacje o głównym bohaterze. Gustaw-Pustelnik w swym 

monologu mówi o miłości romantycznej, o jej boskim pochodzeniu i skutkach. Nawiązuje do teorii dusz bliźniaczych, 

zgodnie z którą istnieją na świecie ludzie sobie przeznaczeni, będący dwiema cząstkami jednej duszy. Tacy 

kochankowie, jeżeli nie spotkają się za życia, na pewno połączą się na zawsze w niebie. Gustaw mówi też o trzech 

rodzajach śmierci: pierwszy - to śmierć ciała; drugi - rozłączenie dwojga kochanków, które godzi w oboje, ale zabija 

tylko jedno z nich, drugiemu nie wyrządzając wielkiej krzywdy (w domyśle: kiedy dziewczyna porzuca kochanka); 

trzeci - to śmierć wieczna, mogąca być rozumiana jako potępienie za grzechy. Pustelnik mówi, że jego dotknęła ta 

druga śmierć, ale - być może - czeka go również potępienie.  

Jacek Soplica jest kolejną postacią wartą uwagi. Podobnie jak wcześniejszy bohater, ten również przechodzi 

przemianę wewnętrzną, której towarzyszy zmiana nazwiska na Robak. Bohater pochodził ze szlachty, był bratankiem 

Sędziego Soplicy. Jacek Soplica był buntownikiem. Nie mógł pogodzić się ze złem, krzywdą i niewolą ludzi. Jako młody 

mężczyzna starał się o rękę Ewy Horeszkówny. Niestety, Stolnik nie zgadza się oddać córki ubogiemu Jackowi. Soplica 

cierpi z powodu niespełnionej miłości, nie może pogodzić się z takim rozwojem sytuacji. Po odrzuceniu zaręczyn 

bohater żeni się z inną, niekochaną kobietą i ma z nią syna, Tadeusza. Po jakimś czasie jest świadkiem obrony zamku 

przez Horeszkę. Wpada w niespodziewaną złość i przypadkowo zabija ojca Ewy, strzelając w jego stronę. To 

wydarzenie bardzo mocno odciśnie się na psychice  Jacka, który postanowi się zmienić.  Doskonale zdaje sobie 

sprawę z haniebności czynu, jaki popełnił i chce odkupić swoje grzechy. Opuszcza Polskę i udał się do Rzymu. 

Wstępuje do zakonu bernardynów pod pseudonimem "ksiądz Robak". Bierze udział w walkach, wstępuje do 

Legionów, walczy pod Somosierrą, przygotowuje powstanie na Litwie, działa jako emisariusz. Wiele lat żyje                      

w ubóstwie, ratuje życie Hrabiemu i Gerwazemu. Pragnie pogodzić od lat zwaśnione rodziny: Horeszków i Sopliców.  
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https://www.google.com/search?q=jacek+soplica&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXt7vf1pjiAhUPlYsKHScaCK4Q_AUID

igB&biw=1920&bih=969#imgrc=XPdAjOcq17Et4M 

Jacek Soplica i Gustaw stają się patriotami, troszczą się o dobro ojczyzny i narodu. Walczą o wolność dla 

Polski i wyzwolenie rodaków. Zachodzi w nich przemiana wewnętrzna, przypieczętowana symboliczną zmianą 

personaliów: Gustaw zmienia się w Konrada, natomiast Jacek Soplica w księdza Robaka. Wszystkich trzech opisanych 

przeze mnie bohaterów cechuje nieszczęśliwa miłość, która zaważyła na ich biografiach, zmieniając ich losy                           

i kierunek życia.  Soplica jednak nigdy nie wywyższy się ponad ogół, nie będzie oczekiwał boskiej mocy. Nie zapragnie 

sławy, ani władzy nad innymi ludźmi. Zupełnie inaczej postąpi Konrad. Oczekuje on więcej, niż dają ludzkie 

możliwości. Kolejną różnicą jest sposób działania. Jacek przed, jak i po przemianie pracuje „grupowo”. Zdaje sobie 

sprawę, że jednostka nie może wiele sama zdziałać bez pomocy innych osób. Konrad natomiast jest przekonany, że 

tylko on może zdziałać rzeczy wielkie. Nie szuka wsparcia, lecz wierzy, że sam zdziała wiele. Każdy z nich podejmuje 

walkę, również tę wewnętrzną, ale w odmienny sposób. 

 

Autor: Karolina Mężyńska, IIB 
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Poradnik korespondencji 
użytkowej 
 
 
List jest pisemną formą wypowiedzi kierowaną do jednej osoby lub do kilku 
osób. W zależności od adresata (tzn. osoby, do której list jest kierowany) lub 
sytuacji życiowej nadawcy, list może przybierać różne formy. Może mieć 
charakter służbowy, urzędowy, prywatny, a nawet bardzo osobisty. 
 
Listy prywatne mogą mieć dowolną formę. Jeśli jednak list ma mieć postać bardziej formalną, należy trzymać się kilku 
zasad zaprezentowanych poniżej. 
 
Wskazówki: 
 

1. Należy zastosować standardowy format papieru, czyli A4; 
2. Dane nadawcy (czyli tego, kto napisał list) umieszcza się z lewej strony na początku listu; 
3. Poniżej z prawej strony umieszcza się dane adresata/odbiorcy (czyli tego, do kogo piszemy), takie jak: 

nazwisko lub nazwa firmy, nazwa ulicy i numer domu, mieszkania, kod pocztowy wraz z nazwą 
miejscowości; 

4. W liście należy określić datę napisania. Umieszcza się ją na wysokości pierwszego wiersza, z prawej 
strony. Ma ona format, np. 2 maja 2010 r. lub 2.05.2010 r. Przed datą jest nazwa miejscowości (czasami 
pomijana w listach prywatnych), w której napisano list; 

5. Nagłówek listu zamyka się wykrzyknikiem (np. „Drogi Marku!”, „Kochana Mamo!”) lub przecinkiem (np. 
„Szanowni Państwo,”, „Szanowna Pani Dyrektor,”). W pierwszym przypadku, pierwsze zdanie po akapicie 
zaczyna się wielką literą. Natomiast gdy nagłówek kończy się przecinkiem, pierwsze słowo we wstępie 
listu powinno być napisane małą literą. Wykrzyknik wskazuje na obecność emocji, dlatego w listach 
oficjalnych używa się przecinka; 

6. List powinien być napisany starannie i czytelnie. W przypadku listów pisanych na komputerze                             
z wykorzystaniem czcionki 10-12 punktów; 

7. Treść listu jest podzielona na akapity, a więc fragmenty tekstu, tworzone poprzez wcięcie akapitowe lub 
odstęp pomiędzy akapitami. „Akapit to tradycyjnie fragment tekstu pisanego, mieszczący się między 
kolejnymi wcięciami wierszy. Dzisiaj, zwłaszcza w tekstach użytkowych, np. w korespondencji urzędowej, 
stosuje się zamiast akapitów wciętych tzw. akapity blokowe, wyodrębnione przez zwiększenie odległości 
między nimi, a nie przez wcięcie pierwszego wiersza. (…) Podział na akapity jest wskazany w tekstach 
przekraczających pół strony formatu A4″ (Polszczyzna na co dzień 2006: 51-52); 

  
http://www.jaknapisac.com/wp-content/uploads/2015/02/list-akapit-wciety.png 
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8. List kończymy formułą pożegnalną (np. „Z poważaniem”, „Z wyrazami szacunku”, „Pozdrawiam”, 
„Serdecznie pozdrawiam”, „Łączę pozdrowienia”), która jest wyrównana do prawej strony. Wyjątek 
stanowią dłuższe formy np. „Z wyrazami serdecznego żalu i szczerego współczucia po stracie”, które 
można przesunąć w lewo. Po zwrocie pożegnalnym następuje odręczny podpis, wyrównany do prawej; 

9. Na końcu listu, poniżej podpisu, można dopisać postscriptum, a więc dodatkową myśl, która przyszła 
nadawcy do głowy po napisaniu listu lub jakieś dodatkowe informacje. Stosuje się zapis „PS.” lub „PS:”, 
po którym następuje zdanie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Uwaga nauka idzie! 

         ”Krem do opalania z DNA” 

 

DNA mogą wejść w skład kremu do opalania przyszłości - informuje pismo 
"Proceedings of the National Academy of Sciences". 

 
Naukowcy z Boston University School of Medicine odkryli, że fragment DNA nazywany 
pTT może pomóc naprawiać skutki promieniowania ultrafioletowego i zapobiegać rakowi 

skóry. 
PTT wpływa na działanie białka p53, hamującego wzrost nowotworów i pomagającego w odbudowie 

uszkodzonego DNA. 
Wcześniej stwierdzono ochronne działanie DNA w przypadku hodowli komórek skóry. Tym razem badania 

przeprowadzono na szczepie pozbawionych sierści myszy, które naświetlano kwarcówkami. U tych myszy które 
smarowano pTT guzy tworzyły się sześć razy rzadziej. Fragmenty DNA przechodziły w głąb skóry aktywując w niej 
procesy naprawcze. 

Krem do opalania z DNA powinien znaleźć zastosowanie zwłaszcza u mieszkających w silnie 
nasłonecznionych regionach osób o jasnej karnacji. 

 
 
 
Opracowanie: Aleksander Salwiński 

 

 

 

Układ listu prywatnego 
 
Pomimo, iż nie ma ściśle określonych reguł dotyczących pisania 
listów prywatnych, w kompozycji każdego listu na ogół 
uwzględnione zostają: 

1. Miejscowość i data; 
2. Nagłówek, np. „Kochany Tato”; 
3. Wstęp; 
4. Treść właściwa listu; 
5. Zakończenie; 
6. Zwrot grzecznościowy, np. „Całuję”; 
7. Odręczny podpis. 

 

Układ listu oficjalnego 
 Miejscowość i data; 
 Dane nadawcy; 
 Dane adresata; 
 Nagłówek, np. „Szanowny 

Panie”; 
 Wstęp; 
 Treść właściwa listu; 
 Zakończenie; 
 Zwrot grzecznościowy, np. „Z 

poważaniem”; 
 Odręczny podpis. 
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Obrazy, które musisz znać 
 

                      Henri Rousseau, Celnik 
 

Pierwszym i największym malarzem naiwnym, który spotkał się ze światowym uznaniem, był Henri 

Rousseau „Celnik” (1844–1910), zwany tak od swojego zawodu. Obrazy Rousseau często przedstawiają las 

(lub raczej dżunglę); są malowane z niezwykłą precyzją w prostym, lekko zgeometryzowanym stylu. Malarz 

umieszcza na płótnie różne symboliczne zwierzęta – rajskie ptaki, tygrysy czy węże. Symbolika tych 

obrazów nie jest jednak intelektualna, lecz emocjonalna – ma raczej budować nastrój niż odwoływać się do 

skojarzeń odbiorcy. Charakterystyczne dla „Celnika” Rousseau są żywe kolory i silne kontury. 
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         Poezja i proza       

 

 

 

     

        Angelika Kuźniak, Marlene 

 

„Nawet gdyby nie miała nic oprócz swego głosu,  

jest on tym, czym mogłaby łamać serca"  

- Ernest Hemingway o Marlenie Dietrich 

 

Marlena Dietrich – niemiecka aktorka i piosenkarka, obywatelka amerykańska. Zjawiskowa gwiazda kina z imponującym, 

ale i jednocześnie ciężkim bagażem doświadczeń. Wielu rodaków miało jej za złe, że podczas wojny występowała na 

froncie dla tych, którzy walczyli z Niemcami. Widziano w niej zdrajcę narodu - "Nie tylko walczyła przeciwko nazistom, 

ale również przeciwko narodowi niemieckiemu" (str.13). Jej niemieckie tourne z 1960 roku spotyka się ogromną krytyką 

społeczną. Sam Charles de Gaulle ostrzega ją telefonicznie i prosi o jak najszybsze opuszczenie Niemiec "w związku                     

z wrogością publiczną" (str. 17). Nie dziwi więc wypowiedź artystki nt podróży do kraju ojczystego: "Czuję się jakbym 

jechała na własny proces norymberski". Piękna, inteligentna, żywiołowa. "Posiadała cechę nieodzowną wielkim gwiazdom: 

wspaniale potrafiła nie robić nic" (s. 20).  

 

Angelika Kuźniak nakreśliła jedyny w swoim rodzaju dokumentalny portret tej niezwykłej kobiety. Przejrzała m.in. kartki   

z notesu Dietrich, skorzystała z jej  niepublikowanych dzienników, prześledziła notatki prasowe, koncentrowała się nawet 

na pozornie nieistotnych szczegółach - ilości szpilek do włosów, wymiarach notatnika. To wcale nie dziwi, w końcu 

dokumentacja to podstawa w pracy nad książką. Jednak autorka daje nam coś więcej - pozwala nam poznać Marlenę 

Dietrich poprzez przedmioty, których używała i poprzez ludzi, którzy z nią pracowali. Nie tworzy biografii, lecz opowieść 

reporterską. 

 

Tekst: A.D. 

 

 

 

 

 

 

zbędne kilogramy                                     
 
 
każde słowo ma ciężar  
wiec waż wszystko rozważnie  
bo to co mówisz  
może kogoś przygnieść  
o wszystkim rozmyślaj  
bo niektórzy przez ciebie  
dziś walczą z nadwaga  
wiec usiądź i pomyśl 
ile ważą słowa  
które dziś powiedziałeś  
zanim zaczniemy rozmowę  
rozpatrz mój stan  
bo te dwa słowa  
które wymówisz 
w moja stronę  
będą dla mnie najcięższe  
do zrzucenia  
 
 

Autor: P.K. 

 

 Klub książki 
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Mariusz Szczygieł to finalista Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2018. 

26 kwietnia 2019 w Starej Prochowni SCEK w ramach akcji edukacyjnej "Lekcja z Mistrzem Reportażu" 

towarzyszącej Nagrodzie, uczniowie klasy IIB oraz członkowie koła dziennikarskiego mieli okazję 

porozmawiać z autorem "Nie ma" o jego pracy i książce. Mariusz Szczygieł to jeden z najczęściej 

przekładanych polskich reporterów. Otrzymał Europejską Nagrodę Literacką (2009) i francuską Prix Amphi 

(2008) za książkę "Gottland" oraz wiele nagród krajowych, w tym tytuł Dziennikarza Roku 2013. Jest 

autorem trzytomowej antologii polskiego reportażu XX wieku 100/XX (2014). W "Dużym Formacie" - 

reporterskim dodatku do "Gazety Wyborczej" - prowadzi rubrykę Szczygieł poluje na prawdę.  

Pan Mariusz okazał się człowiekiem bardzo otwartym, a uczniowie nie odczuli żadnych barier. Zdradził 

nam m.in. tajniki pracy nad reportażem, wytłumaczył, w jaki sposób przekonać do siebie rozmówcę, 

opowiedział również o swojej młodości, pasjach, drodze do obranego kierunku zawodowego. To 

była wyjątkowa lekcja! 

 
 

Tekst: A.D. 
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New Royal Baby 

https://www.newsinlevels.com/products/new-royal-baby-level-3/ 

 

Prince Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, introduced their son Archie to 

the world last Wednesday. His full name is Archie Harrison Mountbatten-Windsor. 

 

The media has not yet found a connection either between Prince Harry’s or Meghan’s 

families and the name Archie. They say that the name can mean ‘brave’, ‘bold’ or 

‘genuine’, so it may be fitting to be simply the baby’s own name. Harrison probably means 

’son of Harry’ and Mountbatten-Windsor is the surname which was created when Archie’s 

great-grandparents, Queen Elizabeth II and Prince Philip, married in 1960. 

 

Harry and Meghan have broken some royal traditions – for example, they chose to keep 

their family affairs private, did not give their son a courtesy title, or posed for photographs 

a few days after the baby was born. 

 

Difficult words: bold (not afraid, brave), genuine (real, authentic), courtesy title (a title 

given because of tradition or respect, not a title which gives the child real power). 

 

You can watch the video news on this page:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=WlpaswbvO-Y 

 

Tekst: prof. Beata Świątkowska 

 

https://www.newsinlevels.com/products/new-royal-baby-level-3/
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Spotkania z Temidą 
 

Beverly Allitt 

Była pielęgniarką na oddziale dziecięcym w Grantham i w szpitalu Kesteven. Za 

pomocą potasu i insuliny zamordowała czworo dzieci, a dziewięcioro usiłowała zabić. 

W listopadzie 1991 roku została oskarżona o zabójstwa, usiłowanie zabójstwa                        

i uszkodzenie ciała. W dniu 23 maja 1993 roku sąd skazał ją na 30 lat pozbawienia 

wolności z możliwością przeterminowanego zwolnienia w 2022 roku. W 1994 roku 

została wymieniona w piosence Archives of Pain przez Manic Street Preachers. W 2006 

BBC dokonała dramatyzacji jej historii, Angel of Death: The Beverly Allitt Story,                     

w którym wystąpiła Charlie Brooks. 

 

 

 

Beverly Allitt prawdopodobnie cierpiała na syndrom Munchausena, a więc schorzenie psychiczne, które 

przymuszało ją do wmawiania sobie, że osoby z jej otoczenia są „chore”. Zwłaszcza te, którymi się 

opiekowała. Pracowała w szpitalu dziecięcym. To nie mogło się dobrze skończyć. W trakcie swojej krótkiej 

„kariery” potajemnie uśmierciła trójkę „cierpiących i chorych” dzieci. Sześcioro okaleczyła doszukując się 

w swoich chałupniczych „operacjach” lekarstwa. Kolejna czwórka doznała poważnych urazów na zdrowiu 

ze względu na zaniedbania zwichrowanej opiekunki. To wszystko w zaledwie 59 dni. Po odkryciu i 

ujawnieniu sytuacji przed policją przez współpracowniczki Beverly, kobieta skazana została na 13-krotne 

dożywocie. 

 

Źrodło: https://www.weekendowo.pl/ciekawostki/p,seryjne-morderczynie-6-kobiet-ktore-zabijaly-z-zimna-

krwia.html 

Tekst: dr Wojciech Pryliński 

https://www.weekendowo.pl/ciekawostki/p,seryjne-morderczynie-6-kobiet-ktore-zabijaly-z-zimna-krwia.html
https://www.weekendowo.pl/ciekawostki/p,seryjne-morderczynie-6-kobiet-ktore-zabijaly-z-zimna-krwia.html
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POSTĘPOWANIE PO EKSPOZYCJI NA KREW 
POTENCJALNIE ZAKAŻONĄ WIRUSEM HIV, HCV, HBV 

 
Zapobieganie zakażeniu WZW typu B i C oraz wirusem HIV 
 
Ogólne zasady 
 

1. Należy zdawać sobie sprawę z zagrożeń związanych z zakażeniem WZW typu B i C oraz wirusem HIV. Ratownik powinien 
znać etiologię, objawy epidemiologii i drogi rozprzestrzeniania się tych chorób. 

2. Nie wolno dopuścić, by otwarte lub sączące rany ratownika miały kontakt ze skażoną krwią. 
3. Należy myć rutynowo ręce przed kontaktem i po kontakcie z rannym. Można stosować płyny do dezynfekcji rąk. 
4. Należy zaszczepić się przeciwko WZW typu B. 

 

 
https://www.google.com/search?q=%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a+zaka%C5%BCenia+HCV+w+Polsce+w+2010+r.41&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wiSo8Xip6DiAhUaysQBHcYMD9IQ_AUIDygC&biw=1920&bih=969#imgdii=-hGe3NRKwu9zaM:&imgrc=gSMZtsBa8aCobM 

 
Ochrona osobista podczas kontaktu z chorym 
 
1. Nałożyć rękawiczki, jeśli spodziewamy się kontaktu z krwią lub innymi płynami. 
2. W przypadku narażenia na kontakt z dużą ilością krwi lub płynów ustrojowych należy w miarę możliwości korzystać z masek, 
okularów, ochronnych (np. w czasie 
odbierania porodu, przy dużych urazach). 
 
Uwaga! Nie zaleca się wykonywania bezpośredniej wentylacji metodą usta–usta. 
Należy używać maski twarzowej. 
 
Postępowanie z przedmiotami skażonymi krwią lub płynami ustrojowymi 
 
1. Sprzęt jednorazowego użytku skażony krwią (maski, rękawice, rurki do udrażniania 
dróg oddechowych) należy włożyć do szczelnej plastikowej torby. 
2. Torba z zawartością sprzętu skażonego krwią powinna być przekazana jako odpad medyczny do zniszczenia. 

 
źródło: file:///C:/Users/Nauczyciel/Downloads/Pierwsza_pomoc_w_urazach.pdf 

Opracowanie: prof. Aneta Koza 



 

 

17 

 

ZROWO ŻYĆ  
 

Styl życia, czyli zbilansowana  dieta, aktywność fizyczna , radzenie sobie ze 

stresem, środowisko i jakość relacji, jakie nawiązujemy z innymi, w bardzo dużym stopniu odpowiada za stan naszego 

organizmu. Zmiana nawyków wpływa na  wyższą jakość życia w każdym jego aspekcie. 

OTO NAJWAŻNIEJSZE  ZASADY  ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
NIE  PAL  
W każdym  papierosie znajduje się około cztery tysiące substancji szkodliwych, z których ponad 40 to substancje rakotwórcze! 
 
CHROŃ SIEBIE I INNYCH PRZED BIERNYM PALENIEM  
Przebywanie w pomieszczeniu, w którym unosi się dym tytoniowy, podnosi  ryzyko wystąpienia wielu  chorób, np.  udaru, czy 
zawału serca. 
 
SCHUDNIJ  
Otyłość prowadzi do rozwoju wielu chorób, m.in. choroby wieńcowej, a także nadciśnienia i cukrzycy, co zwiększa ryzyko 
zawału i udaru mózgu. 
 
RUSZAJ SIĘ   
Wystarczy umiarkowany ruch każdego dnia. 
 
JEDZ ZDROWO,  
czyli  regularnie, co trzy-cztery godziny, bez podjadania w przerwach. Unikaj produktów wysoko przetworzonych.  
 
CHROŃ SKÓRĘ PRZED SŁOŃCEM  
Są one powodem nowotworów skóry oraz przyśpieszają jej proces starzenia. 
 
DBAJ O ZDROWIE PSYCHICZNE   
Warto nauczyć się  żyć ze stresem i prawidłowo rozładowywać napięcie, które powoduje w naszym organizmie.  
 
ZADBAJ O SEN  
Bo niewysypianie  powoduje m. in. zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie oraz obniżenie nastroju.  Jeżeli takie objawy 
utrzymują się dłużej, mogą spowodować rozwój poważniejszych chorób. 
 
REGULARNIE SIĘ BADAJ 
Profilaktyka zdrowotna , przynajmniej raz w roku ! 
 
Dzięki przestrzeganiu tych zasad zdrowego stylu życia można  poprawić  samopoczucie, uniknąć rozwoju wielu chorób oraz 
godniej żyć, dając dobry przykład innym i zachęcając ich do podobnych działań. Pamiętajmy, że w zdrowym ciele zdrowy duch! 

                                                Tekst: prof. M. Sakowicz 
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Alicja Petłak, IB; Wiktoria Wilczyńska, IB; Weronika Chlipała, IIA; Klaudia Kołacz, IIB; Karolina 

Mężyńska, IIB; Julia Ruclak, IIB; Anna Ptaszyńska, IIB; Aleksandra Wojtczak, IIB, Maja Prokopowicz, 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 
 
 
 

Dochodziła godzina 19.30, kiedy inspektor Nerak wszedł do budynku Urzędu Miejskiego. W 
holu oczekiwał już na niego zdenerwowany portier. 

- To ja zadzwoniłem na policję - oznajmił. - Dyrektor jednego z wydziałów, został zamordowany. 
- Kiedy ostatni raz pan z nim rozmawiał? - zapytał Nerak. 
- Około godziny 16.30, kiedy spotkaliśmy się na korytarzu i powiedział mi, że zostanie dziś trochę dłużej w pracy. Chwilę potem 
zamknąłem bramę i wróciłem na portiernię. Około godziny 19 poszedłem do gabinetu dyrektora, który jest za ścianą portierni, 
by zapytać, czy czegoś nie potrzebuje. Mimo że na drzwiach wisiała kartka z napisem „Proszę nie wchodzić, pracuję", zajrzałem 
do środka. Ku memu przerażeniu zobaczyłem, że dyrektor nie żyje. Został chyba zastrzelony. 
- Czy ktoś po godzinie 16.30 odwiedzał dyrektora? - zapytał Nerak. 
Portier nie usłyszał jednak pytania, ponieważ głos inspektora zagłuszył huk przejeżdżającego pociągu po pobliskim wiadukcie. 
Kiedy ekspres przejechał, policjant powtórzył pytanie. 
- Trzech mężczyzn - odpowiedział portier. - Wiem dobrze, bo każdy musiał przejść obok portierni i tą samą drogą wracać. 
Pierwszy przyszedł pan Andrzej. Wyszedł o 17. Po nim zjawił się pan Bogdan. Było wtedy parę minut przed 17.30. Kwadrans po 
osiemnastej dyrektorowi wizytę złożył pan Wojciech. On był najkrócej. 
Nerak razem z portierem ruszyli w kierunku gabinetu. Na drzwiach Nerak zobaczył przypiętą pinezką karteczkę: „Proszę nie 
wchodzić, pracuję". W pokoju na podłodze leżał Artur K. Na białej koszuli, w okolicach serca, czerwieniła się plama krwi. 
- Jak się panu udało tak dokładnie zapamiętać godziny odwiedzin tych trzech mężczyzn? - zapytał portiera Nerak. 
- Pan Andrzej wychodził, kiedy zegar w gabinecie dyrektora wybił pełną godzinę. Kilka minut po przyjściu pana Bogdana 
przejechał pociąg. On zawsze przejeżdża o 17.30. Pan Bogdan wyszedł kilka minut po jego przejeździe. Pan Wojciech, kiedy 
przechodził obok portierni, zapytał o godzinę. Spojrzałem na zegarek - była 18.15. Wyszedł po paru sekundach. 
- Czy jeszcze coś pan zauważył? - spytał Nerak. 
- Nie, ale jestem pewny, że to któryś z tych facetów zastrzelił dyrektora. Oprócz nich przecież nikogo więcej w budynku nie było. 
- Na pewno jeden z nich i wiem nawet, który - stwierdził inspektor. 
 
Kto zamordował dyrektora Artura K. i na jakie) podstawie Nerak to wydedukował? 
 
Źródło: ANGORA, 2009 

quizy-i-testy/438-rozwizana-zagadek/2814-rozwiazanie-zagadki-kryminalnej-ne-4-napad-na-stacji-benzynowej/quizy-i-testy/438-rozwizana-

zagadek/2779-rozwiazanie-zagadki-nr-2-zemsta-zdradzonej-kochanki 
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