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Drodzy Czytelnicy!  
 
Oddajemy w Wasze ręce październikowe wydanie 

„Monitora Traugutta”. Wracamy do Was w odświeżonym 
składzie i nową energią. Zapewne już jesteście 

zapracowani, ale myślimy, że znajdziecie chwilę na relaks 
z naszym czasopismem. W szczególności zachęcamy Was 
do zapoznania się z wywiadem miesiąca, w którym naszej 

dziennikarce udało się odkryć nieznane dotąd oblicze 
przewodniczącego  SU, Maksymiliana Kaletki.  

 
Życzymy przyjemnej lektury! 
  

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
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„Życie jest jak żegluga” 

Wywiad z…  

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego  

– Maksymilianem Kaletką 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.M. Co chciałbyś zmienić, a co zostawić w szkole? 
M.K. Chcę zostawić dobre relacje Samorządu Uczniowskiego z gronem 
pedagogicznym oraz dyrektorem szkoły, miłą, partnerską współpracę ze 
wszystkimi uczniami. Na pewno chcę zostawić motto szkoły - „Szkoła to 
nie budynki, szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele oraz 
łącząca ich więź”. W tym krótkim cytacie poprzedniej Pani dyrektor są 
zawarte piękne wartości szkoły, odniesienie do sposobu jej 
funkcjonowania, oraz ,mam nadzieję, jej przyszłość. Nie chcę zmieniać 
naszej szkoły ani Samorządu Uczniowskiego, ja mogę jedynie to ulepszać. 
Pierwszym punktem, który został już wprowadzony, są sekcje, których 
celem jest usprawnienie działania. Można o tym przeczytać  w nowym, 
wprowadzonym na początku tego roku szkolnego, Regulaminie 
Samorządu Uczniowskiego. Chcę wprowadzić również urozmaicenia, np. 
dni tematyczne. Pierwsza taka uroczystość miała już miejsce – był to 
Dzień Języków Obcych, o którym możecie przeczytać notatkę na 
Facebook’ u naszego samorządu. 
 

K.M. Czy planujesz już kolejny dzień tematyczny? 
M.K. Tak, mamy projekt dnia związanego z Halloween czy obrzędem 
dziadów. Już mamy ustalony w gronie Prezydium SU projekt takiego dnia. 
Myślę, że warto przypomnieć, że wszyscy uczniowie mają prawo 
inicjatywy uczniowskiej (również opisanej w regulaminie SU), dzięki której 
mogą zgłaszać swoje pomysły takich uroczystości. Z mojej strony mogę 
zagwarantować, że wszystkie propozycje zostaną rozpatrzone i 
zrealizowane, jednak mogą być odwleczone w czasie lub połączone z 
innymi propozycjami. 
 

K.M. Jakie jest Twoje motto osobiste? Jakie przewodniczącego SU? 
M.K. Moim mottem są słowa „Bądź sobą i każdego dnia czyń dobro, bo to 
co dajesz, wraca”. Motto moje, jako przewodniczącego, jest także moim 
hasłem wyborczym:  „Nabierzmy wiatru w żagle naszego Samorządu 
Uczniowskiego”. To hasło ma dla mnie głębsze znaczenie, ponieważ 
uwielbiam żeglować. A takim żartobliwym mottem, które mogliście nie 
raz usłyszeć to „Ku chwale Traugutta” (śmiech). 
 

K.M. Jakie jest, oprócz wcześniej wspomnianego żeglowania, Twoje 
hobby? 
M.K. Żeglowanie jest moim ulubionym hobby (śmiech), ale oprócz tego 
lubię również grać w tenisa, jeździć na rowerze. Nie można też 
powiedzieć, że nie jestem domatorem. Lubię czasem usiąść przed 
telewizorem, poczytać, zwłaszcza książki przygodowe. 
 
 
 

K.M. Jaka książka najbardziej zapadła Ci w pamięci? 
M.K. Wiele książek, które czytałem miały wpływ na moje życie oraz 
decyzje. Nie potrafię wybrać jednej. Każda książka jest inna i każdą inaczej 
odbierałem. 
 

K.M. Wcześniej działałeś w szkole? Pełniłeś jakieś funkcje społeczne? 
M.K. W przedszkolu skupiłem się na zabawie (śmiech), w gimnazjum 
byłem przewodniczącym klasy, interesowałem się pracą Samorządu 
Uczniowskiego mojego gimnazjum, brałem udział w projektach szkolnych, 
organizowałem Dzień Języków Obcych, udzielałem się charytatywnie, 
prowadziłem konkurs wiedzy o dzielnicy (w porozumieniu z nauczycielami 
historii oraz Samorządem Uczniowskim). Cieszyło się to dużym 
zainteresowaniem i jest powielane, więc uważam to za mój pierwszy 
sukces w Samorządzie Uczniowskim. W liceum zostałem 
przewodniczącym klasy, bardzo interesowała mnie działalność naszego 
samorządu. W kwietniu poprzedniego roku szkolnego stanąłem na czele 
naszego Samorządu Uczniowskiego, co w tym roku z przyjemnością 
kontynuuję. 
 

K.M. Co chcesz uzyskać jako przewodniczący? 
M.K. Dobrą współpracę między wszystkimi w szkole – uczniami oraz 
wszystkimi pracownikami szkoły. Ciepłą atmosferę, żeby wszyscy dobrze 
czuli się  w tej szkole, żeby Traugutt pozostał taką szkołą za jaką ją 
uważam, czyli szkołą tolerancyjną i otwartą. Chcę uzyskać również 
satysfakcję wszystkich uczniów z mojej kadencji. 
 

K.M. Co skłoniło cię do kandydowania? 
M.K. Chęć pracy i zaangażowania się w działalność szkolną. 
 

K.M. Skąd pomysł na zrobienie dyktanda dla nauczycieli? 
M.K. Jest to humorystyczny element Dnia Języka Ojczystego, oczywiście 
uzgodniony z Panią dyrektor. Myślę, że może to być dobra zabawa 
zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 
 

K.M. Jakimi zasadami kierujesz się w życiu? 
M.K. Szacunek do drugiego człowieka to dla mnie podstawa. Jestem 
empatyczny i chętnie pomagam innym. Natomiast żeby nie dać sobie 
wejść na głowę, bywam też pozytywnym egoistą. Innym moim 
drogowskazem jest zdrowy rozsądek i miłość, choć nie zawsze te dwie 
rzeczy idą ze sobą w parze (śmiech). 
 

K.M.  Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? 
M.K. Nie mam ulubionej piosenki, każdy moment to inny nastrój, wiec i 
inny utwór. 

K.M. Czy LO Traugutta to twój pierwszy wybór? 
M.K. Hm. Tego pytania się nie spodziewałem. Szczerze? Nie. W tamtym momencie 
kierowałem się sprawami prywatnymi, po prostu chodziło  o dziewczynę (śmiech). 

 

K.M. Czyli trafiłeś tu przez przypadek? 
M.K. Nie, Traugutt był na mojej liście. Jednak z powodów prywatnych bardzo chciałem 

się dostać do Norwida, niestety podczas pierwszego terminu rekrutacji nie udało się to. 

Napisałem odwołanie od tej decyzji, we wrześniu otrzymałem decyzję pozytywną. 

Jednak nasza szkoła od razu zrobiła na mnie wrażenie, ponadto już zostałem 

przewodniczącym klasy, której uczniów bardzo polubiłem, podobnie jak nauczycieli 

oraz tę szkołę. Zauroczył mnie klimat oraz podejście nauczycieli do uczniów.                        

Nie mogłem tak po prostu odejść 

Wywiad przeprowadziła: Karolina Mężyńska, klasa IIIb 

 



 

 

3 

Wydarzenia  
historią opisane 

 

      
W ‘89 roku w naszym kraju, po rozmowach w Magdalence i przy 

okrągłym stole doszło do pierwszych częściowo wolnych wyborów                   
do parlamentu. Powstał pierwszy, niekomunistyczny rząd, na czele                          
z Tadeuszem Mazowieckim. Komuniści z PZPR-u oddali władzę i doszło                 
do tego w sposób bezkrwawy. Wojciech Jaruzelski został Prezydentem RP                  
i rozpoczęły się przemiany społeczno-polityczne pod nazwą „reforma 
Balcerowicza”. Natomiast w polityce zagranicznej prym wiódł Krzysztof 
Skubiszewski, który doprowadził do wprowadzenia naszego kraju                       
do NATO, a następnie do Unii Europejskiej. To dzięki niemu i jego następcom 
Polska pozycja na świecie znacznie się umocniła. To rząd Leszka Millera                   
z Włodzimierzem Cimoszewiczem z SLD wprowadzili nas ostatecznie do Unii, 
a nie jak ostatnio słyszałem Mateusz Morawiecki. Pan Premier urodził się               
w 1968 roku i jestem o tym święcie przekonany, pokazuje to historia, w 2004 
roku zbytnio nie wpływał na polską politykę.   
                   „Głęboko leżą korzenie głupoty”, powtórzę za Cyceronem. Dotyczy 
to niestety wielu naszych polityków, którzy budują nasz kraj. Jakże krótką 
mamy pamięć albo bardzo wybiórczą. Zapominamy  o wielkich ludziach, 
którzy wpływali na losy naszej Ojczyzny.  
Czy dziś pamięta się o naszym premierze Jerzym Buzku, człowieku który 
przeprowadził ze swoim rządem AWS-u najpoważniejsze reformy? Premierze, 
który został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, który powiedział 
„Jestem Polakiem i nigdy nie będę zapominał skąd przyszedłem, ale                       
w Parlamencie Europejskim rozwiązujemy problemy europejskie”. Oskarżano 
go o to, że zapomniał, iż jest Polakiem. Dzisiaj podobne słowa wygłasza się             
w stronę Donalda Tuska.  

Bardzo dziwi mnie, że mówią to ludzie, którzy nie pamiętają co sami robili w czasach PRL-u. Dookoła mówi się o rozliczeniu sędziów, 
lekarzy, polityków, nauczycieli itd., a dlaczego sami siebie nie rozliczą? Co zrobili z pozycją mojego kraju przez ostatnie lata. Gdzie, się 
pytam, jest ta sprawiedliwość, wstawanie z kolan i chodzenie z podniesioną twarzą. Dziś ja się wstydzę za „naszych orłów z Wiejskiej”. 
Ostatnio byłem z uczniami w Sejmie. Na Sali plenarnej, podczas ważnych obrad, 4 posłów, przysypiający Wicemarszałek i wypowiadający 
się po polskiemu wiceminister… 
Oczywiście, w 1989 roku popełniano błędy, ale nie na taką skalę. 
 Jak dziś uczyć WOS-u, mówiąc o zasadach Monteskiusza! Przecież facet w grobie się przewraca! Jak mówić, że Konstytucja jest 
priorytetem, gdy jeśli to wygodne to wyciera się Nią buty? 
Jak można mówić o zasadach demokratycznych, kiedy PRL-owski Prokurator uczy ich zasad? 
Moja historyczka w szkole nie mówiła nam o wielu rzeczach, np. Katyniu, dopóki nas nie poznała!  
Ja tak nie chcę, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji! To młodzi ludzie, poznając fakty, mają sami ocenić, ale fakty, nie opinie!  
"Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm". 
Powyższe słowa zawarł w encyklice „Centesimus annus” nie kto inny jak sam Jan Paweł II!  
A potem wypowiedział je do naszych parlamentarzystów. 
Chciałbym się zapytać, jakie wartości dziś, te kilka ładnych lat po 89 roku, są najważniejsze dla naszych rządzących! Chyba 
zapomnieliśmy o słowach Papieża Polaka? 
               Każdy, kto choć trochę zdążył poznać historię, wie, że to ludzie ją tworzą i jest kilka autorytetów w życiu społeczno–politycznym, 
m.in. to Józef Tischner i Václav Havel. Żałuję, że nie ma już wśród nas żadnego z Nich.  
To ksiądz filozof tak dobitnie i doskonale powiedział o dzisiejszej sytuacji połączenia tronu z ołtarzem: „Religia jest dla mądrych. A jak 
ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie powinien do tego używać religii, nie powinien religią swojej głupoty zasłaniać.” 
Nie wiem czy za te moje słowa, napisane od siebie, ktoś się na mnie nie obrazi. 
Wydaje mi się, że to ostatnia chwila abyśmy się opamiętali i wrócili do chwalebnej historii naszego kraju. Kraju tolerancyjnego, 
otwartego na innych, lubiącego swoich obywateli i dbającego o nich. Dziś usłyszałem, że powracamy do szczytnych idei Jagiellonów                  
i bardzo mocno się zszokowałem. Zygmunt II August powiedział do nuncjusza apostolskiego, kiedy ten chciał aby August wygnał 
protestantów: „Nie będę królem ludzkich dusz”. To były słowa wypowiedziane przez Wielkiego Toleranta, który widział przyszłość 
Rzeczypospolitej w różnorodności i wolności Jej obywateli. Dziwnie więc to brzmi w ustach polityków partii, która straszy strefami 
szariatu itd. 
               Cóż, to tylko słowa, słowa, które mam nadzieję zmienią w młodych ludziach spojrzenie na świat polityki, i gdy Oni wejdą w ten 
świat, to wróci kultura i poszanowanie drugiej osoby także do tej części naszego życia. 
Proszę pamiętajcie, tym razem za pewnym Václavem: 
                           „Politika neni umĕni toho, co je možné, ale co je nemožné” 

‘89 i co dalej? 

Autor znany ale nie ujawniony 
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„Widziane Okiem  MŁODEGO CZŁOWIEKA” 

STRAJK KLIMATYCZNY 
 

 
Dużo słyszymy ostatnio o zmianach w klimacie Ziemi. Wiecie, zastanawia mnie, czemu tak mało ludzi 

interesuje się obecnymi problemami naszej planety?  
 
Przez całe lato w mediach pojawiały się wiadomości                 
o długotrwałych suszach, niektóre rzeki w ogóle 
wyschły, jeziora zamieniły się w bajora, a nawet 
zniknęły z map. Ciągle słychać było narzekających 
rolników, że plony nie takie jak jeszcze kilka lat temu, 
że nie ma za co żyć oraz o tym, jak bardzo zdrożeją 
warzywa czy owoce. Kiedy mama pewnego dnia 
wróciła z targu, była zaskoczona, jak bardzo podrożała 
najzwyklejsza pietruszka... I przypomniała mi się 
reklama, nie wiem jakiego produktu, ale jest w niej 
mowa, że w przyszłości miód może kosztować nawet 
750zł za 500 gram. Może nas to czekać, jeśli 
pozwolimy na dalszą dewastację środowiska. 
 

A może warto robić jakieś drobne rzeczy, które nas uchronią przed katastrofą, albo chociaż zahamują tempo 
tych wszystkich zmian?  
 
W lipcu byłam w Berlinie, na koncercie. Taki zwykły wakacyjny wyjazd na kilka dni. Robiłam zakupy w supermarkecie             
i moją uwagę zwróciły tabliczki obok napojów w butelkach plastikowych. Informowały one o tym, że wszyscy ci, 
którzy kupują napoje w plastikowych butelkach płacą kaucję za samo plastikowe opakowanie! Nie uważam się                     
za aktywistkę w temacie ekologii czy ochrony środowiska, natomiast nie potrafię opisać jak bardzo mnie ucieszyło to, 
że można zrobić coś naprawdę prostego, aby ograniczać ilość plastiku wokół nas. Jeśli takie rozwiązanie wprowadzono 
by na większą skalę, to – jestem przekonana – różnica w zużywaniu plastiku byłaby ogromna!  
 
Zmieniając nieco temat, przeraziła mnie ostatnio informacja o palących się lasach Amazonki. Oburzający jest sam fakt, 
że ten wspaniały las, który daje Ziemi tyle tlenu, palił się przez blisko 3 tygodnie a media milczały! Ludzie natychmiast 
zareagowali na płonącą katedrę Notre Dame, a w przypadku Amazonii właściwie niewiele się wydarzyło. 
Fantastycznie, że zbieramy pieniądze na odbudowę katedry, dbamy o historię, ale co z naszą przyszłością?  

 
Musimy sami dbać o środowisko, wiele zależy od każdego           
z nas, ale czasem musimy wykrzyczeć nasze 
niezadowolenie na ulicach, w miastach i na wszystkich 
kontynentach! Tak jak działo się to podczas kolejnego już 
Strajku Klimatycznego. Ta młodzieżowa demonstracja  
odbyła się w 147 krajach i w kilkudziesięciu miastach                   
w Polsce. Ja w ostatni piątek uczestniczyłam w strajku                  
w Warszawie. Zebrało się mnóstwo młodych ludzi, którzy 
martwią się o stan naszej Ziemi i oczekują działania                    
od rządzących, nie gadania!  
 

Uważam, że temat dbałości o środowisko, nasz wpływ na nie i możliwości jakie mamy, żeby hamować degradację 
przyrody, jest niesamowicie ważny. Powinniśmy poruszać go częściej, podejmować nawet drobne działania,                      
bo przecież to właśnie my, młodzi ludzie, będziemy dorastać na tej planecie… 

 

Autor: Kamila Hajduk, klasa Id Autor: Kamila Hajduk, klasa Id 
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Buda na wesoło - Pierwsze dni w liceum 
 

 
 

 

Nadszedł ten dzień, a dokładniej ten okres w życiu moim, jak i każdego 14-to lub 15-to 
latka… liceum. Jeszcze kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego było mi obojętne, co 

stanie się w moim nowym „domu”, lecz tuż przed wejściem na salę było bardzo 
niezręcznie. 
 

Poznałem paru nowych kolegów – Michała, Kacpra, Piotrka, Maćka i Oliwera. Szczerze, 
mógłbym wymienić jeszcze paru, ale nie o tym piszę. 
 

Pierwszy dzień lekcji zleciał bardzo szybko, ponieważ na wszystkich lekcjach nauczyciele 
mówili o tym, czego będą uczyć oraz jakie są ich wymagania. Gdy mówili o progach 

procentowych, wszyscy uczniowie byli zdziwieni i zakłopotani słysząc, że 50% to jeszcze 
jedynka. A propos, najczęściej jest tak, że nauczyciele pierwszego dnia nie robią jakiegoś 
wrażenia na uczniach. W tym przypadku było trochę inaczej. Wszyscy wydali się być 

mili, choć na pierwszy rzut oka nie mógłbym tak powiedzieć. 
 

Starsi uczniowie nie są wobec nas niemili (co mnie cieszy), wręcz przeciwnie, nie raz 
pomogli nam znaleźć salę lekcyjną. Jednakże nie mamy z nimi kontaktu ze względu na 
to, że to dopiero początek szkoły, a my dopiero poznajemy siebie nawzajem. 

 
Szkoła zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Trzy piętra. Do każdego z nich prowadzą 
schody. Tak,  schody. Takich męczących przerw nigdy nie miałem. Cieszy mnie to,                 

że korytarze są bardzo ciasne,  zwłaszcza że do liceum chodzi aż 12 klas pierwszych. 
Lubię czuć się jak sardynka w puszce… Tylko nie wiem, czy w oleju, czy w sosie 

pomidorowym. 
Myślę, że to będą moje najlepsze 4 lata życia. 

 

Autor: Maciej Borowiecki, klasa Id 
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Koncert „Pod dobrym drzewem” 
Festiwal Warszawa Singera 

 

 
 

 Festiwal Warszawa Singera, a właściwie Festiwal Kultury Żydowskiej to jeden  
z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców Warszawy wydarzeń kulturalnych  
w okresie letnim. Trwa zazwyczaj od drugiego tygodnia sierpnia do początku września. Tegoroczny, XVI, 
obfitował w liczne koncerty, prelekcje, spotkania, wystawy, a także pokazy filmów oraz seriali, a na znaczną 
ich część wstęp był wolny.  
Festiwal Singera swoją wyjątkowość zawdzięcza różnorodności form popularyzowania kultury żydowskiej, 
podejmowaniu niezwykle inspirujących tematów i świetnemu poziomowi artystycznemu.  
 
 Plenerowy koncert „Pod dobrym drzewem”, odbył się 29 sierpnia o godz. 19:00  
na Scenie Letniej Teatru Żydowskiego. Koncert przygotowany przez Andrzeja Głowackiego oraz uczennice              
i absolwentki Szkoły Piosenki im. Andrzeja Głowackiego i Elżbiety Zapendowskiej, miał pokazać historię 
kobiet, które z niewielkich prowincji udały się do miasta, by rozpocząć samodzielne życie.  
Każda z nich, za pomocą piosenek żydowskich przetłumaczonych na język polski, opowiadała swoją historię. 
Każda z nich miała inne zmartwienia, rozterki, ale łączyła je chęć rozpoczęcia nowego etapu w życiu, 

pragnienie spełniania swoich marzeń, a nie oczekiwań 
innych. Każda z nich „zbierała” myśli  i relaksowała się 
pod dobrym drzewem. 
  
 Był to wspaniały występ, który poruszał, 
wzruszał i bawił. Idealna kombinacja na ciepły, letni 
wieczór.  

 

 
 

   
 

 

Autor: Wiktoria Wilczyńska, klasa IIb 
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„Cóż tam, panie, w polityce?”, czyli okiem Miłosza 

 

Kto na Premiera? 
 

 

Już 13 Października czekają nas jedne z najważniejszych wyborów parlamentarnych ostatnich lat. O władze 

powalczy Koalicja Obywatelska z PiSem, który będzie chciał zdobyć drugą kadencji, dlatego w dzisiejszym 

artykule chciałbym porównać i pokrótce opisać kandydata i kandydatkę na Premiera Rzeczypospolitej 

polskiej, czyli Mateusza Morawieckiego i Małgorzatę Kidawę-Błońską. Od razu chciałbym zaznaczyć, że 

sam osobiście podjąłem decyzje brania pod uwagę Mateusza Morawieckiego, a nie Jarosława Kaczyńskiego, 

ponieważ wydaje mi się, iż to właśnie Morawiecki będzie oficjalnym kandydatem PiS na premiera, chociaż 

jeszcze tego nie ogłoszono. 

 

Mateusz Morawiecki – Prawo i Sprawiedliwość 

 

 Mateusz Morawiecki urodził się 20 czerwca 1968 roku we Wrocławiu, czyli ma 

51 lat. Z wykształcenia jest historykiem, w latach 2007-2015 był prezesem 

zarządu Banku Zachodniego WBK. Od 11 grudnia 2017 roku jest Prezesem 

Rady Ministrów. Zastąpił on Beatę Szydło. W 2010 roku został członkiem Rady 

Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, był jej członkiem przez 2 lata. 

Mateusz Morawiecki jest synem Kornela Morawieckiego, działacza opozycji 

antykomunistycznej, założyciela Solidarności Walczącej. 

 

 

 

Małgorzata Kidawa-Błońska – Koalicja Obywatelska 

 

Urodziła się 5 maja 1957 roku w Warszawie. Dzisiaj sprawuje funkcję 

wicemarszałka Sejmu. W 2015 roku pełniła funkcję Marszałka Sejmu. Od 2005 

roku posłanka na Sejm. W 1983 r. ukończyła studia na Uniwersytecie 

Warszawskim na Wydziale Filozofii i Socjologii. W wyborach parlamentarnych 

w 2015 zdobyła 80 866 głosów. Jest prawnuczką Prezydenta RP Stanisława 

Wojciechowskiego oraz Premiera Władysława Grabskiego. Jest żoną reżysera 

Jana Kidawy-Błońskiego. A 3 września została oficjalnie kandydatką Koalicji 

Obywatelskiej na funkcję Prezesa Rady Ministrów. 

 

 

 

Moja opinia 

 

Mateusz Morawiecki, jak i Małgorzata Kidawa-Błońska są przygotowani i gotowi do objęcia urzędu Prezesa 

Rady Ministrów. Panią Marszałek poznałem na jednej z wielu konwencji Platformy Obywatelskiej. Chwilę 

rozmawialiśmy o młodych ludziach angażujących się w politykę. Już wtedy zauważyłem, że Małgorzata 

Kidawa-Błońska jest idealna na stanowisko premiera. Wszyscy znamy panią Marszałek jako kulturalną 

osobę i to właśnie jest jej największy plus. Kidawa-Błońska chce rozmawiać i łączyć, a nie dzielić. 

 
 

 

 

 
Autor: Miłosz Sułowski, klasa IIb 
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Z zeszytu uczniowskiego 
List Orfeusza do Eurydyki 

 
 

 

 

Ukochana Eurydyko, 

mego żalu i smutku nie da się przelać na papier. Co dzień budzę się z nadzieją, że to wszystko było 

tylko sennym koszmarem, lecz gdy patrzę na miejsce obok, ogarnia mnie rozpacz i pustka. 

Ma lutnia grała tylko dla Twej wspaniałej duszy. Wszystko straciło sens po Twym odejściu, nic mnie 

już nie cieszy.  

Kwiaty, drzewa, ptaki w naszym ogrodzie stały się jakby smutne, liście na wietrze nie tańczą już tak 

wesoło, kolory wyblakły, szczęście odeszło. Mam wrażenie, jakby cały świat pogrążył się w rozpaczy 

wraz z Twym odejściem. 

Pamiętam nasze pierwsze spotkanie tak dokładnie, jak gdyby to było wczoraj. 

Księżyc Twą urodą zawstydzony chował się za chmurami, o mój śmiejący się płatku różany, Twa 

radość była dla mnie wszystkim, moja żono pięknowłosa, mój skarbie, mój dniu wiosenny, słońce 

moje, moja cierpliwa. Jestem pochlebcą pod Twymi drzwiami, zawsze będę śpiewał twe pochwały, 

ja, kochanek o udręczonym sercu, o oczach pełnych łez. Ja, Orfeusz, będę dopiero przy Tobie 

szczęśliwy, a więc nie poddam się i Cię odnajdę, przyrzekam Tobie ukochana,                            

że z powrotem będziemy razem, znajdę sposób, choćby na dnie piekła, uratuję 

Ciebie, a na razie wyczekuj mnie, proszę. 

 

Twój ukochany Orfeusz 

 

 

 
Autor: Oktawia Mroczkowska, klasa 1c 
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English corner 
 

The UK 

is 

struggling 

for 

foreign 

students 
 

 

 

 

 
 

 
The government of Prime Minister Boris Johnson 

has announced the mitigation of the immigration 

law for young graduates. Foreign students will be 

able to work in the United Kingdom for two years 

after graduation. 

 

The change will also affect students from all EU countries who wish to 

work in the UK after Brexit. EU citizens who are living in the United 

Kingdom and have a settled status will be treated as British graduates. 

 

The existing law obliges foreigners from outside the European Union to 

leave the country in four months after obtaining the diploma. 

 

In commentators’s opinion, the change in law is aimed at mitigating the 

negative results of Brexit, which signiicantly reduced the number of 

foreign students at 

British universities 

and the money 

from their tuition 

which have 

contributed much 

to higher schools 

budget. 
 

 

 

 

 

 

 
Autor: Dawid Stasiak, klasa 1d 
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Second Hand October, czyli ,,październik z drugiej ręki” 
 

Coraz więcej osób rezygnuje z kupowania nowych ubrań!!! 

 

 
 

Nastały czasy, w których idziemy do sklepu i mamy wszystko podane na przysłowiowej tacy. Ogrom 

kolorów, fasonów, rozmiarów i ciągle zmieniającej się, mody oraz stylistyki niekiedy przyprawia o dreszcze 

i powoduje częste niezdecydowanie. Jednak warto zastanowić się, czy pójście na łatwiznę jest do końca 

opłacalne.  

Do niedawna społeczeństwo często zapominało o istnieniu lumpeksów, które są wielką skarbnicą 

ubraniowych perełek - dostaniemy tam dosłownie wszystko!  

 

 
 

Z racji, iż Nasza Matka Ziemia umiera i głośno jest aktualnie o ochronie środowiska, recyklingu                             

i oszczędzaniu - gorąco zachęcam do odwiedzania sklepów z odzieżą używaną. Nie dość, że możemy 

wzbogacić się o coś niespotykanego i oryginalnego, to bardzo pomagamy środowisku, nosząc ubrania                  

po kimś, a nie wspierając jeszcze większą produkcję ubrań.  

Dodam, że sama kiedyś byłam zwolenniczką kupowania nowej garderoby, bo uważałam, że ubieranie rzeczy 

po kimś jest niehigieniczne, co było bzdurą - trzeba je tylko uprać i to naprawdę wystarczy!  

 

 

 

 

 

Autor: Natalia Beczek, klasa 2 b 
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4 
      powody dla których … 
                         … warto  

jeść  

      banany 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bogate w potas banany wspomagają 

prawidłowe funkcjonowanie układu 

krążenia, dostarczając tlen do mózgu, co 

pomaga utrzymywać regularne bicie serca i 

właściwą ilość wody w organizmie. 

Potas obecny w bananach wspomaga 

naukę (uczniowie, którzy zjadają banany 

na śniadanie lepiej wypadają na 

sprawdzianach i egzaminach 

Zawierają mnóstwo 

żelaza, które pomaga 

stymulować produkcję 

hemoglobiny we krwi 

                             Banany zawierają 

mnóstwo rozpuszczonego błonnika, 

kótry niweluje zaparcia i pomaga 

przywrócić jelitom prawidłowe 

funkcjonowanie. Banany dostarczają odpowiednią 

ilość węglowodanów, które pełnią 

rolę zamiennka glikogenu 

mięśniowego, który zużywamy 

podczas intensywnego wysiłku 

fizycznego.  

Ilość makro i mikroskładników w 100 g produktu: 
 
Główne składniki odżywcze: 
kcal – 105 
białko – 1,29 g (2,6%) 
węglowodany – 26,95 g (9,00%) 
tłuszcze – 0,39 g (0,6%)   Witaminy: 

witamina B6 – 0,43 mg (21,7%) 
Minerały:    witamina C – 10,27 mg (17,1%) 
potas – 422,44 mg (12,1%) 
magnez – 31,86 mg (8,00%) 
mangan – 0,32 mg (15,90%) 

 
 

Autor: Michał Pallasch 
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta” 
 

Natalia Beczek, IIB; Alicja Petłak, IIB; Wiktoria Wilczyńska, IIB; Miłosz Sułowski, 
IIB; Klaudia Kołacz, IIB; Dominik Kabot, IIIB; Karolina Mężyńska, IIIB; Aleksandra 
Wojtczak, IIIB; Michał Pallasch; uczniowie klasy medialnej – Id 

 
Opiekun redakcji                     
Anna Dorosz                                 Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             

 
Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  

Czekamy na wasze teksty.  
 

 

Wierszem i prozą… 
 

ktoś mnie kiedyś spytał  

czy kochałaś tak mocno że... 

i reszty pytania nie słyszałam  

bo od razu przed oczami mignęła mi twoja twarz  

ten uśmiech który roztapiał me serce  

te dłonie które podtrzymywały mnie  

w chwilach kiedy upadałam  

te momenty jak czułam ze bycie kochanym do mnie pasuje  

i nie ważne jak brzmiała dalsza część pytania  

bo kochałam tak mocno i kochać tak mocno będę  

ze z mojej głowy i serca nigdy nie znikniesz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: P.T. 
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