
Drodzy Czytelnicy, 
 
z dumą i nie lada satysfakcją rozpoczynamy pracę w zespole dziennikarskim „Monitora 
Traugutta” w nowym roku szkolnym! Przed Wami wrześniowe wydanie naszego miesięcznika. 
Zapewne szybko zauważycie, że u nas zaszły drobne zmiany. Ewaluujemy i stajemy się dla Was 
coraz lepsi – podążamy za Waszymi zainteresowaniami, oczekiwaniami i sugestiami. Zeszły rok 
zaobfitował następującymi  nagrodami: 
 
- I miejsce w VIII edycji Dzielnicowego Konkursu na najlepszą gazetkę szkolną, 
 
- III miejsce w konkursie gazetek szkolnych województwa mazowieckiego 2017/2018. 
 
Dziękujemy za to, że byliście i jesteście z Nami! Nagrody są przyjemne, ale świadomość 
możliwości pracy dla Was jest najbardziej satysfakcjonująca! 
 
Całej społeczności LO życzymy dobrego i owocnego roku szkolnego 2018/2019 oraz przyjemnej 
lektury! 
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Wywiad z… panem Hubertem Szymańskim  

– Łacina pachnąca różami 

 

K: Panie 
profesorze, ile 
zna Pan 
języków? 
H.Sz.: Hmmm? 
Dość biegle 

angielski i rosyjski, a z racji wykonywanego zawodu filologa 
klasycznego starożytny grecki i łacinę, w czasie studiów 
liznąłem także nieco włoskiego i niemieckiego.  
A: Którego języka nauczył się Pan najszybciej? Który był 
najłatwiejszy i dlaczego? 
H.Sz. : Najszybciej mi poszło z angielskim, jest on mniej 
systemowy od łaciny, zredukowany gramatycznie. Stąd po 
opanowaniu języków klasycznych, które mają ścisły aparat 
metodologiczny, niemal każdy inny język wydaje się łatwy. 
K: Czy zna Pan metodę na skuteczną i szybką naukę języków 
obcych?  
H.Sz.: Z pewnością największą efektywność ma metoda 
bezpośrednia/konwersacyjna, stawiająca na pierwszym 
miejscu praktyczne użycie języka, a nie gramatykę. Nie można 
też zapominać o tym,  że każdy z nas ma określony typ 
inteligencji. W przypadku tej językowej działa poniekąd 
pewien szósty zmysł, przez co nauka przychodzi Nam tak jakby 
sama. 
A: A dlaczego uczy Pan akurat łaciny? 
H.Sz.: Sam nie wiem…  Egzotyka tego języka zawsze mnie 
pociągała, był magiczny, wyróżniający się na tle wszystkich 
innych nauczanych w szkole. Miłość do łaciny narodziła się w 
liceum, ujęła mnie żelazna logika łaciny, jej systemowość. W 
łacinie odnalazłem jakby uniwersalny porządek, który 
odpowiadał mojemu osobistemu modus vivendi - stylowi 
życia. Poza tym kręciło mnie sięganie do starożytnych dzieł – 
czytanie ich żywcem w oryginale – to było swego rodzaju 
metafizyczne doznanie, trudne do opisania.   
K: Jaka jest najśmieszniejsza sytuacja, która przytrafiła się 
Panu, na lekcji? Czy ktoś przekręcił coś, tłumacząc? 
H.Sz.: Była cała masa komicznych sytuacji, przekręceń nazw 
własnych, łamania języka na nazwach struktur gramatycznych. 
Ciężko wyłonić zwycięzcę w tej kategorii :). 
A:Jaka jest Pana ulubiona sentencja łacińska i czy mogłaby 
być Pana mottem? 
H.Sz.: Od zawsze darzyłem większą sympatią sentencje 
bardziej refleksyjne, pokazujące żywą prawdę o człowieku 
(nierzadko smutną). Owidiusz, tworząc na wygnaniu, napisał 
w Tristiach ( Żalach)  Barbarus hic ego sum, quia non intellegor 
ullis - jestem barbarzyńcą, ponieważ nikt mnie nie rozumie. 
Dzisiejszy świat widziany oczami łacinnika jest niezmiernie 
skomplikowany, daleki od idei starożytnych Rzymian i 
Greków. 
K: Czy myślał Pan kiedykolwiek o porzuceniu łaciny? 
H.Sz.: Nie ukrywam, że były tego typu dylematy. Wyraźny 
kryzys miałem na studiach, które okupiłem bardzo ciężką 
pracą. Była nas setka, a dyplom odebrała garstka osób. W tym 
zawodzie nie ma czynników zewnętrznie motywujących, 
trzeba kochać to, co się robi. 

 
A: Czy ma Pan ulubionego filozofa? 
H.Sz.: Bardzo lubię klasyczną filozofię Platona. Przeżywałem 
również zauroczenie Nietzschem, aktualnie czytuję pisma 
Hanny Arendt.  
K: Kim chciał Pan zostać, gdy był Pan dzieckiem? 
H.Sz.: Nauczycielem, oczywiście. Miałem swój kajecik-
dziennik, a młodszy brat musiał odgrywać ucznia.                                
W dzieciństwie miałem fazy na różne zawody, ale nauczyciel 
zawsze pojawiał się gdzieś w tle. 
A: A czy dobrze się Pan uczył? I z jakich przedmiotów był Pan 
najlepszy? 
H.Sz.: Byłem takim pracowitym średniakiem, błyskotliwym 
szczególnie w przedmiotach humanistycznych.  
K: Czym się Pan interesuje? Jakie ma Pan hobby? 
H.Sz.: Kiedyś, jak niemal każdy dorastający chłopak, 
interesowałem się piłką nożną, byłem nawet A-klasowym 
sędzią piłkarskim. Moją drugą miłością obok łaciny 
są perfumy, mam nawet pokaźną kolekcję pachnideł                               
z mainstreamu jak również niszy. Mogę poszczycić się także 
kilkoma recenzjami perfum wykorzystanymi przez 
renomowane perfumerie.  
A:Co według Pana jest najtrudniejsze w byciu nauczycielem? 
H.Sz.: Przeżywam nieustanne dylematy dotyczące tego,  jak 
uczyć, bo  nie chodzi o to by “stanąć na katedrze” i po prostu 
powiedzieć, co się ma do powiedzenia . Trzeba wejść w głowę 
ucznia i zrozumieć, dlaczego sobie z czymś nie radzi. Zaś 
najbardziej niewdzięcznym zadaniem jest ocenianie ucznia.  
K: W ilu szkołach Pan uczył? 
H.Sz.: Jestem w sumie świeży w tym zawodzie. Myślę, że na 
palcach dwóch rąk można by zliczyć. Jednak z racji niszowości 
przedmiotu często muszę łączyć pracę w kilku szkołach. 
A: Z jaką młodzieżą pracuje się Panu najlepiej? 
H.Sz.: Wbrew pozorom chyba właśnie z tą średnią,  bo ta jest 
w stanie wykazać się większą pracowitością, a dla nauczyciela 
pracowitość i systematyka jest szczególnie ważna.  
K: Co jest dla Pana najważniejsze w życiu?  
Gdybym miał wybrać trzy najważniejsze wartości to byłyby 
nimi  (kolejność przypadkowa): praca, przyjaźń oraz rodzina.  
A: Gdyby musiał się Pan teraz skupić na jednej ścieżce 
swojego życia, co by to było? 
H.Sz.: Życie zawodowe pochłania mnie bez reszty i to właśnie 
ono wyznacza tę główną ścieżkę. Szkoła jest ważną częścią 
mojej osobowości i życia – jego rytm odpowiada temu 
szkolnemu.  
A: A myślał Pan o założeniu własnej firmy? 
H.Sz.: Rzeczywiście, świtała mi taka myśl :) Byłaby to raczej 
drobna sprzedaż internetowa – taki rodzaj pracy zapewne by 
mi odpowiadał, ponieważ jestem indywidualistą. Myślałem                 
o sprzedaży  odlewek/ dekantów perfum tych mniej znanych 
lub trudno dostępnych w formie testerków albo antykwariacie 
z renomowanymi dziełami łacińsko-greckimi. 
A. i K: Dziękujemy za rozmowę. 
 
Wywiad przeprowadziły: Anna Ptaszyńska i Karolina Mężyńska 
(IIB) 
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FIAT 508 

 

Cadillac 355D J.K. Piłsudskiego 

Wydarzenia historią opisane 

      
Polska motoryzacja przedwojenna 

Polska motoryzacja kojarzy się nam wszystkim z kultowymi produktami PRL-u: maluchem, polonezem, żukiem. 
Natomiast pierwsze auta polskich inżynierów pojawiły się po 1918 roku.  Pierwszy seryjny polski samochód, według 
projektu Tadeusza Tańskiego, budowany przez warszawski zakład Centralne Warsztaty Samochodowe 
zaprojektowano już w 1922 roku. Był to CWS T-1, zaprezentowany po raz pierwszy na targach we Lwowie. W ciągu 
czterech lat produkcji złożono około 500 osobowych egzemplarzy i 300 pojazdów użytkowych w różnych wersjach. 
Auta wyposażano w silniki o pojemności 2984 cm³, osiągające moc 61 koni mechanicznych. CWS T-1 palił około 18 
litrów paliwa na 100 kilometrów i osiągał zawrotną prędkość 105 km/h. Jego produkcja zakończyła się ze względu na 
umowę licencyjną dotyczącą produkcji Fiata 508 na polskiej ziemi. Nie wiadomo, ile egzemplarzy T-1 przetrwało do 
naszych czasów. Wiele z samochodów „dostało” się w ręce Armii Czerwonej podczas II wojny światowej, część 
przetrwała najazdy i była użytkowana nawet po wojnie. 
 
Drugie auto powstawało w przydomowej manufakturze przy Rakowieckiej 23 w Warszawie, już w 1921 roku powstał 
samochód. S.K.A.F. Niewielki pojazd ważący około 300 kilogramów napędzany był silnikiem o pojemności 500 cm³                 
i mocy dochodzącej do 10 koni mechanicznych. Pojazd rozpędzał się do prędkości około 40 km/h, spalając przy tym 
około 8 litrów benzyny aptecznej. Niestety, losy konstrukcji nie potoczyły się zbyt dobrze, powstały jedynie trzy 
egzemplarze samochodu, ani jeden nie przetrwał próby czasu. 
Porażki uskrzydlają, w 1924 roku przedstawiono model samochodu Polonia, sześcioosobowe auto wyprodukowano 
w Wojskowych Warsztatach Okręgowych nr 1 w Warszawie. Auto wyposażono w silnik o pojemności 4769 cm³                       
i mocy około 45 koni mechanicznych, rozpędzał się do prędkości około 100 km/h. Nikt nie wspomógł inżyniera                      
i seryjna produkcja nie ruszyła. Jedyny skonstruowany egzemplarz został sprzedany jako nagroda w loterii. W 1924 
roku hrabia Stefan Tyszkiewicz otworzył niewielki zakład produkcyjny: Rolniczo-Automobilowo-Lotnicza Fabryka 
Stefana hrabiego Tyszkiewicza w Paryżu. I hit, udało się: hrabia przeniósł fabrykę do Warszawy, przy ulicy Fabrycznej 
3 w Warszawie w pomieszczeniach firmy K. Rudziki i S-ka powstała fabryka produkująca dwie wersje pojazdu:                                           
z silnikami o pojemności 1500 cm³ i 2760 cm³. Auta wywołały dość spore zainteresowanie opinii publicznej                              
i wszystko wskazywało na to, że okażą się strzałem w dziesiątkę. Niestety, w 1929 roku w fabryce wybuchł pożar. 
Zniszczeniu uległa spora partia samochodów przygotowanych do sprzedaży oraz wszystkie maszyny konieczne do 
prowadzenia dalszej produkcji. Tyszkiewicz nie pozyskał środków na odbudowę fabryki i zniechęcony porażką zajął 
się sprzedażą aut z zagranicy, czyli pierwszy polski dealer samochodowy. 
Pod koniec 1935 r. ukończono pierwszy prototyp auta znanego jako PZInż 403 Lux-Sport. Siedmiomiejscowa 
limuzyna wyposażona w silnik o mocy 105 koni mechanicznych została poddana bezlitosnym testom. Podczas prac 
nad prototypem przejechano nim około 100 tysięcy kilometrów. Ci, którym udało się zasiąść za kierownicą L-S, 
rozpędzali go do prędkości dochodzącej do 135 km/h. 
Samochód wzbudził powszechny zachwyt i wszystko wskazywało na to, że trafi do seryjnej produkcji. Niestety i tym 
razem skończyło się tylko na planach. II wojna zniweczyła wszystko. Trzeba wspomnieć, że konstrukcja PZI została 
skopiowana przez dwie niemieckie firmy motoryzacyjne. A mogło być tak pięknie… 

Tekst: M.G. 
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„Okiem psychologa” 
 

Autoprezentacja.  
Świadome  budowanie własnego wizerunku. 
  
 Definicja autoprezentacji brzmi: „...w psychologii sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje 
wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być 
uważany.” (Wikipedia) 
 Zaczynacie karierę w nowej szkole, poznajecie nauczycieli, swoich rówieśników, macie szansę zacząć 
budować swój wizerunek od nowa.  
 Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Badania dowodzą, że jeśli w ciągu pierwszych kilku minut zrobicie 
w nowym środowisku pozytywne wrażenie, to poprawia się jakość codziennych relacji z innymi. Innymi słowy to 
oznacza, że ludzie są po prostu bardziej uprzejmi, tolerancyjni w kontaktach z tymi, o których mają dobre 
zdanie. 
Nie można wywrzeć dobrego pierwszego wrażenia po raz drugi. 
 Każda zmiana daje szansę na świadome budowanie własnego wizerunku. Zmiana szkoły to taka szansa. 
Stoisz na progu decyzji, jak chcę, żeby inni mnie postrzegali. Istnieje popularne powiedzenie: "jak cię widzą, tak 
cię piszą", które w miarę trafnie podsumowuje przyczyny, dla których ludzie troszczą się o to, jak odbierają ich 
inne osoby. Wywieramy wrażenie wzajemnie na siebie w trakcie spotkania z inną osobą, a to w dużym stopniu 
wpływa na relacje pomiędzy ludźmi. Nie ma wielu sytuacji społecznych, w których moglibyśmy sobie pozwolić 
na całkowite lekceważenie cudzych opinii na nasz temat. Składają się na to różne umiejętności interpersonalne 
– zarówno werbalne jak i niewerbalne, takie jak mowa ciała, mimika, ton głosu, odległość jaką zajmujemy od 
rozmówcy, ubiór adekwatny lub nie do sytuacji i inne. 
 Przytoczę słowa starszej koleżanki: „zawsze mnie straszyli, o w liceum to dopiero zobaczysz, ile będzie 
nauki, jak będzie trudno. Ja uważam, że wystarczy uważać na lekcjach, żeby jak najwięcej z nich wynieść, 
systematycznie wywiązywać się ze swoich obowiązków i przygotowywać do sprawdzianów. 
 To recepta na sukces w szkole, jednej z uczennic klas drugich. Nadmienię, że ma ona jedną 
z najwyższych średnich ocen w szkole oraz wzorowe zachowanie. Co to oznacza? Ta uczennica jest 
przygotowana do lekcji, ma potrzebne do pracy książki i zeszyty, odrobione prace domowe, na lekcjach jest 
aktywna, zgłasza się do odpowiedzi, robi notatki, prawdopodobnie siedzi w jednej z pierwszych  ławek, żeby nic 
jej nie rozpraszało, mogła skupić się na tym, co mówi nauczyciel.  
Zbudowała wizerunek sumiennej, odpowiedzialnej, zainteresowanej nauką osoby. Przy okazji takie podejście do 
nauki dało jej opinię ucznia kulturalnego, godnego zaufania. Dlaczego? Nie przeszkadza na lekcji, zawsze wie, co 
trzeba przygotować na kolejne zajęcia, udziela poprawnych odpowiedzi na pytania nauczyciela. To do niej 
zwracają się inni z pytaniem o lekcje, gdy byli chorzy, lub o notatki. Dodatkowo angażuje się w życie szkoły. Na 
progu dorosłości posiada umiejętność budowania pozytywnego wizerunku własnej osoby.  
Pamiętajcie!!! 
 
Nie można wywrzeć dobrego pierwszego wrażenia po raz drugi. 
 Budowanie własnego wizerunku jest bardzo ważne. Od tego zależy jak będziemy postrzegani, czy ludzie 
będą nas lubić i jakie emocje będziemy wzbudzać. W trakcie tworzenia osobistego wizerunku powinniśmy 
poznać siebie, własne mocne strony, odpowiedzieć sobie napytanie: jaki jestem, do czego dążę? Podstawowa 
zasada to szczerość wobec samego siebie. Bycie nieszczerym wobec siebie skutkuje niewiarygodnością naszej 
osoby w oczach innych. 
 
Wizerunek powstaje niezależnie od naszej woli ale możemy na niego wpłynąć poprzez świadome zarządzanie. 
Każdy może sprawić aby ich wizerunek był lepszy. 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygnały_niewerbalne
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                   Uwaga, nauka idzie! 
 

 NIE chrup mnie!  

           czyli słów kilka o smażonych przekąskach z ziemniaków 
 

W skład kategorii słonych przekąsek wchodzi kilka segmentów: chipsy, chrupki, 
paluszki i precelki, orzeszki, krakersy, prażona kukurydza (tzw. popcorn) oraz 
mieszanki. 
Mimo, że na omawiany rynek składa się wiele grup produktowych, zaledwie trzy 
segmenty – chipsy, chrupki i paluszki – generują aż 83% wolumenu całej 
kategorii. Spośród nich największe obroty notują chipsy – 36,1% wielkości                                 
i 46,3% wartości sprzedaży. Znacznie wyższy poziom udziałów wartościowych 
tego segmentu wynika z faktu, że chipsy są najdroższą grupą produktową                         
w ramach rynku. 
 
Chipsy - popularna przekąska w postaci cienkich, osuszonych plastrów ziemniaków 
(najczęściej) lub innych warzyw, zazwyczaj obsmażonych w głębokim, gorącym 
tłuszczu, choć spotyka się także odmiany prażone (prażynki) lub pieczone. 
Poszczególne smaki uzyskuje się dzięki doborowi przypraw i aromatów, rzadziej 
ziół. 
W polskiej encyklopedii humoru definiowane są, jako  za cienko pokrojone frytki. 
Silnie uzależniająca pożywka na bazie pyr, przypraw i „substancji wzmacniającej 
smak i zapach (glutaminian sodu, rybonukleotydy disodowe)”. Może zawierać 
śladowe ilości orzechów arachidowych – i nikt nie wie, dlaczego. 
 
Frytki to rozdrobnione, pokrojone w kształt słupków, ziemniaki smażone                             
w głębokim tłuszczu. 
 
Historia chipsów, ulubionej przekąski wielu ludzi na świecie, rozpoczyna się                      
w  1853 r., kiedy to jeden z klientów Moon Lake House Hotel w Saratoga Springs                 
w Stanach Zjednoczonych zarzucił szefowi kuchni, którym był niejaki George Crum, 
że jego frytki są za grube. Zdenerwowany kucharz pokroił je tak cienko, że były 
prawie przezroczyste.  
Za powstaniem chipsów stała więc nie potrzeba, lecz urażona duma. 
Od kiedy tylko chipsy wkroczyły na rynek, nie spotkały się z przychylnością kół 
gospodyń domowych. Ksenofobicznie nastawieni Polacy nie chcieli przyjąć do 
wiadomości, że ten hamierykański produkt wypiera z półek prawdziwie polskie 
żarło. Wymyślono więc wiele mitów na temat chipsów – pisano prace magisterskie 
o ich sposobie wytwarzania: z włosów, paznokci, gleby, insektów i monotlenku 
diwodoru. Środowiska jedynej słusznej i niepodważalnej prawdy twierdziły, że 
chipsy (jak i nieco wcześniej guma Turbo) są rakotwórcze.  
Na nic się jednak zdały krzyki i bojkoty. Czipsy były na ustach wszystkich 
(dosłownie), gdy w Lejsach i Cheetosach trafiały się żetony z pokémonami – wtedy 
po raz pierwszy kupowano chipsy nie dla samych chipsów, a dla żetonów. Po 
pokémonach przyszły czasy na żetony z innych kreskówek: Beyblade, Rocket 
Power, Mały Pingwin Pik-Pok. 
 
Dziś chipsy są jednym z najczęściej kupowanych produktów – prawdziwym 
symbolem, ikoną, wzorem do na...  
 

Ale, czy aby na pewno powinno tak być? 
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Przygotowanie chipsów 
 
Po umyciu, ziemniaki wysypuje się na obieraczkę (obracające 
się w przeciwnych kierunkach chropowate walce). Następnie 
przenosi się je do obrotowej krajalnicy,                       
w której siła odśrodkowa wyrzuca ziemniaki na 
ostrza. Z jednego ziemniaka można uzyskać 
około 30 zwyczajnych plasterków lub połowę – 
15 sztuk - grubszych i karbowanych.  
Po drugim myciu i osuszeniu, ziemniaki 
smażone są przez trzy minuty na oleju 
rozgrzanym do 190°C.  
Następnym krokiem jest osączanie z tłuszczu 
na powolnym pasie transmisyjnym z drucianej 
siatki. Podczas suszenia plasterki zwijają się. Na 
tym etapie chipsy są przyprawiane, a kamery wyszukują 
uszkodzone lub czarne egzemplarze, które usuwane są 
uderzeniem sprężonego powietrza. Jest to ostatni krok przed 
pakowaniem. Maszyna odmierza porcje i wsypuje do rękawa 
foliowego, natychmiast zgrzewając brzegi opakowania. 

Przyrządzanie frytek 
 
Obrane, wypłukane i dokładnie osuszone ziemniaki, 
odpowiednio pokrajane ("paille" – słomka, "allumettes" – 

grubość zapałki, "chips" – plasterki, "Pont-Neuf" – 
słupki o szerokości 1 cm itp.) smaży się najpierw                   
w 170-175°C ok. 3 minut a następnie dosmaża na 
złoto w 190°C. Stosując dobre techniki smażenia 
można spowodować, aby frytki były mniej 
ciężkostrawne. Można je np. usmażyć z użyciem oleju 
z ryżu (mniej wnika w potrawy niż inne oleje, posiada 
wysoką temperaturę dymienia rzędu 210°C co 
powoduje, że nie przypala się w nawet podczas 
długiego smażenia) oraz w niższej temperaturze 
(rzędu 130-150°C). Wadą tego rozwiązania jest 

dłuższy okres smażenia. Smażąc frytki warto do tego celu 
używać frytkownicy z wbudowanym termostatem (nie 
dopuszcza do przekroczenia określonej temperatury czyli                        
w efekcie przegrzewania się oleju). 

 

wady, wady, wady, wady, wady, wady 

ZBYT DUŻA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW, 
Niekorzystne z punktu widzenia zdrowotnego zmiany w tłuszczu zachodzą zarówno w procesie smażenia, jak i w czasie 
przechowywania chipsów. Powstające produkty utleniania i hydrolizy tłuszczu mają niekorzystny wpływ na cechy 
organoleptyczne finalnego produktu i są szkodliwe dla zdrowia. Również rodzaj użytego do smażenia tłuszczu uwarunkowuje po-
wstawanie izomerów trans kwasów tłuszczowych. Mają one negatywny wpływ na procesy biochemiczne zachodzące                             
w organizmie człowieka. 

WYSOKA KALORYCZNOŚĆ, 
Chipsy jedzone bez umiarkowania między posiłkami sprzyjają powstawaniu nadwagi zarówno u dzieci, jak i dorosłych, co                           
w konsekwencji sprzyjać może powstawaniu różnych chorób związanych z otyłością. 

SÓL, 
Sól, która niewątpliwie podnosi walory smakowe chipsów i powoduje pobudzenie apetytu na ich chrupanie jest niekorzystna, 
gdy spożywa się jej zbyt dużo, tj. ponad 6 g dziennie. Ogólnie w Polsce jada się słono i łatwo przekroczyć dopuszczalny poziom. 
Nadmiar soli jest niebezpieczny, gdyż sprzyja powstawaniu nadciśnienia tętniczego i raka żołądka. 

OBECNOŚĆ AKRYLOAMIDU. 
Akryloamid nie występuje naturalnie w przyrodzie, jest monomerem wykorzystywanym w syntezie 
poliakryloamidów. Międzynarodowa Agencja Badań nad rakiem (IARC, 1994) sklasyfikowała go jako 
związek potencjalnie rakotwórczy dla ludzi. W badaniach na zwierzętach wykazano również jego działanie 
genotokstyczne oraz neurotoksyczne. 
 

zalety, zalety, zalety 

- atrakcyjne walory smakowe, 
- kruchość 
- delikatność, 
- dostępność i wygoda 

W badaniach w 2004 roku realizowanych w ramach projektu OCENA WPŁYWU AKRYLAMIDU W ŻYWNOŚCI NA MARKERY STANU ZAPALNEGO 
I BIOCHEMICZNE WSKAŹNIKI USZKODZENIA ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO wzięło udział 15 zdrowych ochotników. W tej grupie: 10 osób to 
palacze - palący co najmniej 20 papierosów dziennie i 5 osób - osoby niepalące. 
 

Wszyscy badani spożywali 160 g chipsów ziemniaczanych dziennie przez okres 28 dni, a przez kolejne 28 dni powstrzymywali się restrykcyjnie 
od ich spożywania. Krew do badań pobierano przed rozpoczęciem eksperymentu (I próba), po 14 dniach spożywania chipsów (II), po 28 dniach 
spożywania chipsów (III) i po zakończeniu eksperymentu (IV). Oznaczono stężenia następujących parametrów: cholesterol całkowity, 
triglicerydy, lipoproteinę, homocysteinę, białko C-reaktywne. 
 

Uzyskane wyniki wskazują na to, iż spożywanie chipsów wywołuje wzrost stężenia białka C-reaktywnego, co sugeruje nasilenie procesów 
związanych z rozwojem stanu zapalnego niskiego stopnia. Badania będą kontynuowane w roku 2005. Przewiduje się wykonanie badań                             
u kolejnych 20 osób. 
                                                                                                          Kierownik projektu: prof. dr hab. M. Naruszewicz, Instytut Żywności i żywienia 

Tekst: Michał Pallasch 
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ZKOLA DLA LUDZI Z PASJA 

Wraz z początkiem nowej szkoły towarzyszy nam pełno sprzecznych emocji. Z jednej strony 

czujemy podekscytowanie, z drugiej jednak stres i niepewność.  

W poprzednim roku sukcesywnie zdobywałam informacje na temat różnych szkół. 

Porównywałam je, uczestniczyłam w dniach otwartych, zadawałam mnóstwo pytań, a wszystko po 

to, aby dokonać możliwie najlepszego wyboru. Po przetrwaniu okresu rekrutacji liczyłam na to, że 

LO im. R. Traugutta czymś mnie zaskoczy, wyróżni się na tle innych. Rzeczywiście tak się stało, mam 

tu na myśli szeroką ofertę kół zainteresowań. Chociaż szkoły bardzo rzadko wspierają uczniów w 

rozwijaniu pasji i ograniczają się jedynie do poszerzania wiedzy z zakresu podstawy programowej. 

Gdzie jak nie w Traugutcie  poznasz tajniki fotografii, dowiesz się wielu ciekawostek o 

Warszawie, odkryjesz tajemnice ludzkiego umysłu…? Raz w tygodniu poczujesz się jak 

prawdziwy dziennikarz, a już kolejnego dnia jak krytyk literacki. Jeśli nie masz pomysłu na 

siebie, to właśnie tutaj odkryjesz swoje powołanie. Ponadto często organizowane wspólne 

wyjścia, czy wycieczki  integrujące społeczność międzyklasową.  

Z kolei korzystanie z konsultacji daje nam możliwość zrozumienia zagadnień, których nie 

opanowaliśmy na lekcji. Uważam, że „nauczyciel z powołania” powinien wymagać 

nie tylko od uczniów, ale przede wszystkim od siebie. To w dużym stopniu przekłada 

się na efektywne przekazywanie wiedzy.  

Szkoła to nie tylko nauka, lecz także ludzie. Rozpoczęcie kolejnego etapu 

edukacji nieuchronnie wiąże się z wystawieniem na trudną próbę gimnazjalnych 

przyjaźni. I chociaż jeszcze się z tym nie oswoiliśmy, to już musimy być przygotowani 

na nowe znajomości. W takich sytuacjach warto jest przełamać wszelkie bariery nieśmiałości, jeśli 

takie posiadamy, i nawet jeśli zawsze mieliśmy z tym problem, to teraz od nas samych zależy, czy 

wykażemy chęć budowania nowych relacji. Pamiętajmy, że „każdy przecież początek to 

tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie” (W. Szymborska „Miłość od 

pierwszego wejrzenia”).  

Wymagania z dnia na dzień stale rosną, a wyzwania mnożą się w zastraszającym tempie. Do tej 

pory dominują pozytywne aspekty. Mam świadomość, że lada moment rozpocznie się prawdziwa 

ciężka praca,    a kalendarz będzie wypełniony po brzegi. Wiem jedno – jestem na to gotowa.  

Ciekawi mnie, jakie są Twoje odczucia i pierwsze refleksje na temat nowej szkoły, profesorów                              
i budowania relacji. Zachęcam do przesyłania wiadomości na mój e-mail: 
wilczynskawiki@gmail.com  

                                                                                                           

[Wpisz cytat z dokumentu albo 

podsumowanie interesującej kwestii. Pole 

tekstowe można umieścić w dowolnym 

miejscu w dokumencie. Użyj karty 

Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić 

formatowanie pola tekstowego cytatu.] 

mailto:wilczynskawiki@gmail.com
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                                                                                                              ekst: 
Wiktoria Wilczyńska, IB 

Obrazy, które musisz 
znać 

 
 
 
 
 
 

Salvador Dali "Płonąca żyrafa" 
1937 r. 

 

Reprezentuje typową dla 
surrealizmu próbę zgłębienia 
najciemniejszych obszarów 
podświadomości człowieka. 
Przedstawione istoty ulegają 
procesowi destrukcji, który może 
oznaczać nietrwałość ludzkiego 
życia, fascynację śmiercią, czy też 
typowe dla autora przekonanie, że 
cywilizacja ludzka osiągnęła 
stadium upadku i rozpadu.  

Demoniczne maczugi wystające                
z pleców żeńskich postaci 
podparte są inwalidzkimi kulami, 
które są częstym rekwizytem                     
w twórczości artysty. Dali jako 
dziecko miał erotyczne fantazje związane z kulami i stanowiły one dla niego swoisty fetysz. 

Pozbawiony roślinności krajobraz nawiązuje do faktycznych krajobrazów północnej Hiszpanii, 
a wystające z ciała pierwszoplanowej postaci szuflady są oczywistym nawiązaniem do 
freudowskiej psychoanalizy. 

Według krytyka Williama Rubina, Dali uporczywie i przesadnie doszukuje się w głębi własnej 
podświadomości męskich obaw przed kastracją, impotencją, onanizmem czy nawet 
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koprofilią. Sam twórca mówił o upiornym seksapilu rozczłonkowanych kobiet i widział                     
w swoich obrazach alegorię psychoanalizy. 

Znalezione w Internecie… 

 

Poradnik korespondencji użytkowej 
 
Pokaż mi, jak piszesz – a powiem Ci, kim jesteś! 

 

W myśl powyższej zasady podpowiemy Ci, jak pisać, aby polszczyzna była świadectwem naszej wiedzy i kultury , 

udzielimy przystępnych porad dotyczących konstrukcji tekstów i tym samym zainspirujemy do pracy nad elegancją                    

i komunikatywnością wypowiedzi pisemnych. 

 

Na pierwszy ogień CV [czytaj: si-wi]! 

 

To nasz zwięzły życiorys ujęty w punktach, z reguły formułowany w sytuacji, kiedy staramy się o pracę. 

CV zaczynamy, umieszczając w lewym górnym rogu swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail itd. – 

wszystko to, co może ułatwić kontakt z nami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W CV umieszczamy w kolejnych, wyraźnie wyodrębnionych punktach 

tylko te informacje o sobie, które mogą być istotne dla pracodawcy. 

 
Na koniec językowa ciekawostka  Angielski skrót CV, pochodzi od 
łacińskiego wyrażenia curricum vitae – dosłownie przebieg życia. 
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Tekst: Natalia Ostasz, Barbara Całek, kl. IC 
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 Poezja i proza       
 

Przemyślenia humanisty zapisane wczesną porą 
trzynastozgłoskowcem 
 
Poniedziałek ósma rano, polski Cię woła! 

Wczesna to pora, nie dla lenia i matoła  

 

Szykuj zeszyt, pracę z domu, obudź  swą głowę  

Trzeba w kieszeń schować żarty, zrób choć połowę 

 

Jak z biol-chemu na humana, to dobra zmiana  

Trzeba pisać, czytać książkę, choć nielubiana  

 

Matura to nie bzdura, zabierz się za lekcje  

Na półce wkrótce będziesz miał książek kolekcję  

 

Dobrze, by w maju nie było rozczarowania  

I z twą maturą wielkich problemów do zdania 

 

Autor: Julia Radomska, kl. IIB 

 

Opowieści z Akademii Nocnych Łowców 

Cassandra Clare 
 

 

Jeśli jesteście miłośnikami fantasy, to książka, którą niedawno czytałam, może was 
zainteresować. Powieść pt. Opowieści z Akademii Nocnych Łowców amerykańskiej 
pisarki Cassandry Clare, jest uzupełnieniem między dwiema wcześniejszymi seriami 
Dary Anioła i Mroczne Intrygi. Kontynuacja ta jest jednak dość nietypowa. Oprócz 
opowiadań samej Cassandry Clare, książka składa się również z tekstów innych, 
uznanych  
i popularnych autorów takich jak Sarah Res-Brennan, Maureen Johnson czy Robin 
Wasserman. Opowiadania te pozwalają spojrzeć na świat Nocnych Łowców z innej 
perspektywy. W powieści znajdują się fragmenty nawiązujące do wcześniejszych 
książek, przez co nie musimy czytać poprzedniej serii, aby być w temacie bestselleru.  
 Głównym bohaterem opowieści jest Simon Lewis – człowiek, który po utracie 
wspomnień, chcąc za wszelką cenę je odzyskać, postanawia wstąpić do akademii. 
Szybko okazuje się jednak, że życie Nocnego Łowcy jest o wiele bardziej 
skomplikowane niż Simon mógł przypuszczać.  
Akcja książki rozgrywa się z jednej strony w Nowym Jorku, a z drugiej w fikcyjnym 
Idrisie, fascynującym, mrocznym i niebezpiecznym świecie Wampirów, Wilkołaków 
oraz Nocnych Łowców. Książka może wywołać wiele różnorodnych emocji od 
zaciekawienia, poprzez strach i przerażenie w zależności od danego fragmentu historii. 
Autorka powieści zamieściła w niej długie i szczegółowe opisy miejsc oraz osób, co 
pozwala czytelnikom łatwiej wyobrażać sobie  poszczególne sytuacje, w których 
znajdują się bohaterowie. Dodam, że książka doczekała się ekranizacji kinowej, a także 

 Klub 
książki 
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NIEODKRYTY ŚWIAT MUZYKI – BLUES 

 
Jakiś czas temu uznałam, że muszę wziąć sprawy w swoje ręce i powoli sama zapoznawać się z rozległą muzyczną 
historią. Pomyślałam, że rozpocznę od bluesa, szczególnie, że nadarzyła się ku temu wspaniała okazja.  
Przyznam, że na co dzień nie słucham tego gatunku. Aktualnie nie jest on także popularny ani powszechnie 
promowany np. w rozgłośniach radiowych. Nie spotkałam się także z sytuacją, kiedy moi rówieśnicy polecaliby mi 
tego typu utwory, ani ja sama nigdy nikomu ich nie polecałam. Moja styczność z bluesem, a właściwie jego 
mieszanką z rockiem, ograniczała się dotychczas jedynie do albumu „Back to the blues” Gary’ego Moore’a, który 
zresztą przypadkowo znalazłam w domowej biblioteczce.  
 
A Ty? Kiedykolwiek interesowałeś się tym gatunkiem muzycznym? 
 
Co warto wiedzieć o bluesie? 
 
Blues w potocznym języku angielskim oznacza „rozpacz” i „chandrę”. Rzeczywiście często pojawia się w nim 
tematyka nieszczęśliwej miłości, samotności, czy zazdrości jednak sama muzyka wykracza poza te schematy i 
niekiedy paradoksalnie przekazuje sporą dawkę energii i radości życia. Posiada on również charakterystyczne 
interwały (interwał: ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DWOMA DŹWIĘKAMI) zwane blue notes. Celowo wykorzystywane są one 
do zilustrowania i ekspresyjnego wyrażania przeżyć artysty. Mile widziane są również zdolności improwizacyjne. 
Instrumenty, na których tworzą bluesmani to m.in.: harmonijka, gitara, pianino, bądź fortepian, perkusja, czasami 
także trąbka, puzon itp. Chociaż ich dobór zależy głównie od stylu. 
Do najbardziej popularnych  przedstawicieli bluesa na świecie zaliczamy: 
Johna Lee Hookera , B.B. Kinga, Muddy Wakera, Taj Mahala, czy Ray’a Charlesa i oczywiście wielu innych. 
W Polsce natomiast są to m.in. zespoły takie jak: 
Nocna Zmiana Bluesa, Gang Olsena Blues oraz Dżem. 
 
„Chorzy na bluesa” w Łomiankach! 
 
 Kiedy zauważyłam, że szykuje się kolejne, muzyczne wydarzenie w Centrum Kultury, postanowiłam wziąć w nim 
udział. Zarezerwowałam w kalendarzu datę 27 maja i niecierpliwie czekałam.  
W to niedzielne popołudnie o godz. 17:00 była piękna słoneczna pogoda i nie spodziewałam się całej sali wspaniałej, 
jak się potem okazało, publiczności.  
Wokalista Nocnej Zmiany Bluesa, Sławomir Wierzcholski miał na sobie stylizację godną bluesmana. Białą koszulę 
dopełniała kamizelka i charakterystycznie zawiązana bandana. Jednak moją uwagę najbardziej przyciągnął pas, który 
wypełniony był harmonijkami firmy Hohner. Połączenie trzech rodzajów gitar i perkusji z zawodowym brzmieniem 
harmonijki było dla mnie nowym, a zarazem ciekawym muzycznym doznaniem.  
Zespół Nocna Zmiana Bluesa jest idealnym przykładem na to, że po 36-letnim i międzynarodowym doświadczeniu 
scenicznym nadal można fascynować się tworzeniem muzyki i wydobywać dźwięki nie tylko z instrumentów. 
Perkusista Grzegorz Minicz za pomocą dwóch łyżek stołowych i tary do prania umiejętnie dopasowywał melodie, nie 
odstając przy tym od swoich kolegów.  
Jolanta Litwin-Sarzyńska pojawiła się na niedzielnym koncercie gościnnie. Subtelny kobiecy, aczkolwiek mocny głos 
urozmaicił cały koncert i wprowadził do niego odrobinę świeżości. Uznałam to za dobry zabieg.  
Dyrygowana przez lidera zespołu improwizacja była obfita w sola gitarowe, przekomarzanie się instrumentów oraz 
niespodziewaną sceniczną zmianę ról, a właściwie zmianę bluesa. Ponieważ zespół chociaż na początku podchodził 
do swojej działalności ortodoksyjnie, to aktualnie wykreowali własny styl, w którym połączony został blues, folk, jazz, 
a nawet piosenka autorska.  
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Bluesowe Inspiracje 
Jeśli interesujecie się muzyką i jej historią, proponuję Wam zapoznać się z niegdyś opublikowanym przez TVP2 
siedmioodcinkowym muzycznym serialem dokumentalnym o bluesie i jego twórcach. Z polecenia Sławka 
Wierzcholskiego natomiast komedię „Blues brothers”. Te produkcje bez problemu znajdziecie w Internecie.  
Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Suwałki Blues Festival, o czym świadczą wyprzedane już bilety. Spokojnie, 
jak zapewniają organizatorzy, istnieje jeszcze na nie szansa. 
 
Jednocześnie zachęcam Was, abyście nie ograniczali się wyłącznie do zasobów internetowych czy płyt CD. Pójdźcie 
na koncert, niekoniecznie ten, na który idą wszyscy, niekoniecznie ten, na którym możecie posłuchać swoich idoli.  
Otwórzcie się na nowe brzmienia. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że zacznie Wam się to podobać.  

 

 

 

 

 

 
 

 

        

LEARNING NEW LANGUAGES TAKES TIME AND EFFORT BUT EVERYBODY CAN DO IT AND IT’S WELL WORTH IT 
 

Teachers teach, but only learners can learn. In the end, you are responsible for your own progress. 
 

There are plenty of different approaches to learning. Different options have different advantages and disadvantages and 
may suit you at different times. Even if it’s only a few words, you’ll get a warmer welcome when you travel on holiday or 
business. And if you persevere, you’ll find new doors opening all the time: you’ll meet new people and new ways of 
thinking, perhaps improve your career prospects. And you’ll get a real feeling of achievement. What is more, Europe is a 
great place to learn languages, with so many language communities and so many cultures living close together. 
 

As for some practical tips:  don’t try to learn everything at once. Set clear and realistic targets and go at your own pace. Be 
open to new ways of learning –new methods and new technology can help you. 
 

Use every opportunity to communicate in the language. Don’t be afraid of making mistakes. You can work gradually on 
reducing them. What matters is getting your meaning across. Revise what you have learnt and review your progress 
regularly. Practise speaking as much as you can (talk to your fellow students, to foreigners you meet, even to yourself!) 
If you go to a country where the language you are learning is spoken, but people speak to you in your language explain 
that you would prefer to speak their language. 
 

Memorise the things you need to say most often when meeting people, shopping, buying things etc. Try to find 
opportunities to communicate in writing write e-mails, postcards, letters, etc. 
 

Read through what you have written: when you write there’s more time to check and correct mistakes. 
 

Reading and listening a lot is very important. The more you listen, the better you’ll speak. Reading will also help you to 
write better. 
 

Read and listen to texts where the language is used naturally (newspaper, TV, radio).Remember you don’t have to 
understand every word to get the gist. 
 

Check your progress. Go back to things you have worked on already. Do they seem easier? 
 

Remember that learning a new language also means learning to understand other ways of thinking and doing things.  
 
Source: https://edl.ecml.at/Portals/33/pdf/learn-languages-en.pdf 
Links to interesting learning English video zones:  
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone 
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/emw 

Tekst: prof. Beata Świątkowska 

 

 

https://edl.ecml.at/Portals/33/pdf/learn-languages-en.pdf
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/emw
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Spotkania z Temidą 
Tadeusz Ensztajn 

Polski seryjny morderca, zwany Wampirem z Łowicza. W okresie od lutego do 

lipca 1933 roku zamordował w Łowiczu i jego okolicach 7 kobiet. 

Urodził się w 1913 roku. Gdy miał kilka lat, matka oddała go do 

sierocińca w Łodzi, tam też ukończył 3 klasy szkoły powszechnej. Jako 

nastolatek uciekł z sierocińca i rozpoczął wieloletnią tułaczkę po Polsce, w 

trakcie której był dwukrotnie karany aresztem za jazdę pociągiem bez biletu. 

Wiadomo, iż w trakcie tułaczki pracował jako sprzedawca śpiewników. 

Ensztajn przyjechał do Łowicza z Poznania w lutym 1933 roku. 

W tym mieście dopuścił się sześciu z siedmiu przypisywanych mu 

morderstw. Swe ofiary uderzał żelaznym kołkiem lub kamieniem w 

głowę, następnie mordował.. Po zbrodni wędrował ulicami miasta 

w celu zatarcia śladów. Gdy po szóstym morderstwie w Łowiczu 

pojawiło się więcej stróżów prawa, wyjechał do Włocławka, gdzie 

dopuścił się kolejnego morderstwa. 

Do schwytania zwyrodnialca przyczyniły się dwie nastolatki, które Ensztajn zmusił do 

wspólnej tułaczki, w trakcie której opowiadał o popełnionych zbrodniach. Ofiarom udało się 

zaalarmować policjanta, który ruszył w pogoń za Ensztajnem. Mordercę ujęto na terenie klasztoru 

reformatów we Włocławku. Wkrótce powiązano go z serią morderstw, która miała miejsce                     

w Łowiczu. Gdy został przetransportowany na wizję lokalną do Łowicza, na stacji kolejowej tłum 

ludzi usiłował porwać Ensztajna z rąk policji, w celu dokonania na nim linczu, jednak policji udało 

się opanować sytuację. 

Proces Ensztajna toczył się w Sądzie 

Okręgowym we Włocławku. Pomimo iż 

podczas przesłuchań Ensztajn przyznał się do 

popełnionych zbrodni, w trakcie procesu 

wyparł się ich i zrzucał winę na kogoś innego. 

23 sierpnia 1934 roku został skazany na 15 lat 

więzienia i 10 lat utraty praw obywatelskich. Za 

okoliczność łagodzącą uznano moralne 

zaniedbanie oskarżonego. Jego dalsze losy nie 

są znane.  

 

Źródło: Ponura spowiedź wampira z Łowicza. Express Ilustrowany. [dostęp 2018-09-12] 

Tekst: dr Wojciech Pryliński 
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PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA A BEZPIECZEŃSTWO RATOWNIKA 

Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdą osobę, która ma choć podstawową wiedzę 

na jej temat. Zamachy, katastrofy, wypadki. W tych ostatnich najwięcej ofiar jest na polskich 

drogach. Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy? To ona może uratować komuś życie – pomóc 

przetrwać do przyjazdu karetki. 

Istnieje obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Prawo określa najmniejszy zakres działania, 

który polega na poinformowaniu służb ustawowo zobowiązanych do niesienia pomocy. Jednak w 

przypadku pierwszej pomocy najważniejszą rolę odgrywa czas – im szybciej sami przystąpimy do 

działań ratowniczych, tym większa szansa na uratowanie zdrowia i życia poszkodowanych. 

Główną zasadą, którą powinna kierować się osoba udzielająca pierwszej pomocy, jest 

bezpieczeństwo własne, innych ratowników oraz ofiar. Możliwe zagrożenia mogą stanowić np. 

ruch uliczny, pożar lub zadymienie, zagrożenie wybuchem lub porażeniem prądem, niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, agresja, ryzyko zatrucia drogą wziewną. 

Ratownik powinien także wyeliminować zagrożenie zakażenia się od osoby poszkodowanej, która 

może okazać się np. nosicielem wirusa HIV, HBV, HCV. W tym celu konieczne jest unikanie 

bezpośredniego kontaktu z krwią poszkodowanego. Podczas przeprowadzania czynności 

ratunkowych należy mieć założone rękawiczki, a także używać maseczki do resuscytacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kursybhpszczecin.pl/kursy-szkolenia/szkolenie-pierwszapomoc/ 

Tekst: prof. Aneta Koza 

http://www.kursybhpszczecin.pl/kursy-szkolenia/szkolenie-pierwszapomoc/
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ZROWO ŻYĆ  
DLACZEGO WARTO JEŚĆ CUKINIĘ? 

 

Cukinia (kabaczek) po włosku "zucchina" to po prostu mała 

dynia. W zależności od odmiany może być ciemnozielona, żółta 

lub pasiasta.  Im młodsza, tym jest smaczniejsza. Dziś ze 

względu na walory smakowe i odżywcze, cukinia znajduje się 

na liście 20 warzyw najchętniej uprawianych w naszym kraju.  

Cukinia jest łagodnym w smaku, lekkostrawnym warzywem.  

Jest ceniona za wysoką wartość dietetyczną. Zawiera potas, żelazo i magnez oraz witaminę C, K,  PP i  B1, beta 

karoten. Odkwasza organizm i pozytywnie wpływa na proces trawienia, dlatego polecana jest przy problemach 

z nadkwaśnością. Cukinia może być jednym zpierwszych warzyw, które podaje się już nawet półrocznym maluchom ze 

względuna dużą zawartość związków odżywczych i łatwość trawienia .Cukinia ma niski indeks glikemiczny,  dlatego 

mogą ją włączyć do diety osoby zmagające się z cukrzycą. Cukinię mogą  jeść kobietyw ciąży oraz mamy karmiące. 

Cukinia nadaje się do smażenia, duszenia, marynowania, pieczenia oraz do jedzenia na surowo. Można przyrządzić z 

niej zapiekankę, placuszki, leczo, ciasto, zupę krem i wiele przekąsek. Nawet najbardziej wybredni smakosze docenią 

walory smakowe tego warzywa. Kwiaty cukinii  są też  jadalne, np. smażone w cieście naleśnikowym.  

   CUKINIA SMAŻONA         CUKINIA  MARYNOWANA         LECZO Z CUKINII 

 
 

   ZUPA KREM Z CUKINII                                   PRZEKĄSKI Z CUKINII 

 

 

CUKINIA PIECZONA – POLECAM!!!   
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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; Michał Pallasch 
 

 

Opiekun redakcji                    Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             

Anna Dorosz 
 

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  

Czekamy na wasze teksty.  
 

 

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

  

1. Nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami 

człowieka to …. 

2. Ogół mieszkańców danego kraju. Duża zbiorowość ludzi zamieszkujących określone 

terytorium. 

3. Inaczej uwewnętrznienie, włączenie czegoś do kręgu własnych przeżyć lub myśli, 

przyswajanie przez jednostkę wartości, wzorów kulturowych oraz norm społecznych 

własnej grupy. 

4. Stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz 

szanse na doskonalenie. Jedna z podstawowych potrzeb człowieka. 

5. Najmniejsza, najstarsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego, mała grupa 

społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci (także adoptowanych) i krewnych. 

6. Każda dająca się zaobserwować reakcja człowieka na bodźce z otoczenia. Jedno             

z podstawowych pojęć w psychologii, 

7. Jeden z typów osobowości, wyróżniony już w starożytności - osoba pobudliwa, 

impulsywna, silnie przeżywa emocje, cechuje ją duża energia życiowa. 

8. …….. piękności szkodzi.  

9. Termin, który oznacza posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie 

wyrażanie własnego zdania w granicach nienaruszających praw i psychicznego 

terytorium innych osób oraz własnych. 
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