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„Bo każdy bibliotekarz ma wiele twarzy” 

Wywiad z… Panią Dominiką Warchoł  

 
Czy w XXI wieku, w dobie internetu biblioteka jest 
potrzebna? 

Dla mnie odpowiedź jest oczywista i to nie tylko z racji 
wykonywanego zawodu. „Doba internetu” wpływa na 
wiele aspektów naszego życia, a co za tym idzie, również 
na bibliotekarstwo.                      
W świadomości części 
społeczeństwa funkcjonuje, 
niestety, uproszczony obraz 
biblioteki, który ogranicza ją 
jedynie do miejsca,                   
w którym są książki. Jednak 
współczesne 
bibliotekarstwo dużą wagę 
przykłada do tego, żeby 
wychodzić naprzeciw 
potrzebom czytelnika, by 
stworzyć odpowiedni, 
przyjazny i życzliwy klimat 
bibliotek, gdzie człowiek nie 
tylko szuka odpowiedzi na 
różne pytania, ale również 
realizuje swoje pasje i miło 
spędza czas. 

Czego nie znajdziemy                
w internecie, a będzie                    
to w bibliotece szkolnej? 

Po pierwsze białe kruki, czyli 
szczególnie wartościowe 
egzemplarze – im starsze i rzadsze tym cenniejsze, po 
drugie bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. 
Sprzyja temu na przykład uczestnictwo chętnych uczniów 
w szkolnym Klubie Książki. W moim odczuciu jego 
działalność, nie tylko opiera się na wymianie opinii, 
myśli, lecz otwiera młodzież na nowe, ciekawe 
doświadczenia na przykład podczas spotkań z dziećmi              
w ramach realizacji akcji „Poczytajmy” prowadzonych                      
w pobliskich przedszkolach. 

Jakie pozycje zostały zakupione w ramach dotacji                          
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa? 

Spora część budżetu została przeznaczona na wymianę 
zniszczonych, zaczytanych lektur, jak również na zakup 
książek, które są wykazane w zmieniającej się podstawie 
programowej. Głównym założeniem było jednak 
wyposażenie biblioteki w pozycje, po które chętnie 

sięgają młodzi ludzie. W związku z tym, sporządzając 
listę książek, brałam pod uwagę preferencje czytelników 
i polecane przez nich książki. Większość z nich udało się 
zakupić. Cieszę się, za każdym razem, gdy uczniowie, 
którzy przyszli tylko po lekturę, wychodzą z dodatkową 
książką, tłumacząc, że właśnie chcieli ją kupić, albo że 

„dana książka się do nich 
uśmiechnęła”. Powyższe 
sytuacje stanowią 
namacalny dowód na to, 
że założenia programu się 
sprawdzają. 

Co daje nam biblioteka 
szkolna? 

Myślę, że to pytanie                 
w dużej mierze do 
każdego z Was i każdy 
użytkownik może sam 
sobie na nie 
odpowiedzieć. Dodam od 
siebie, że biblioteki 
szkolne są miejscem 

doskonalenia 
umiejętności uczenia się, 
przygotowują do 
poruszania się w świecie 
literatury, kultury                       
i informacji. Zajęcia 
prowadzone w bibliotece 
mają inny wymiar niż 

typowe lekcje, są mniej stresujące, pozbawione 
sztywnych reguł związanych z realizacją programu, jest 
w nich miejsce na dyskusję i szczere rozmowy, nikt nie 
jest oceniany, sprawdzany. Przyjazna atmosfera sprzyja 
organizowaniu zajęć zachęcających do czytania.                      
W szkole od lat działa Klub Książki, zajęcia polegają na 
swobodnych rozmowach na tematy inspirowane 
fragmentami przeczytanych wcześniej książek czy                        
w ramach pakietu „Filmoteka szkolna. Akcja!” 
obejrzanych filmów. W promocji czytelnictwa pomocne 
są wydarzenia ogólnopolskie takie jak: Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Narodowe Czytanie, Jak nie 
czytam jak czytam, Cała Polska czyta dzieciom. Dobrą 
okazją do przyciągnięcia czytelnika są konkursy 
biblioteczne: kalendarz imprez naszej biblioteki 
urozmaicają kwizy sprawdzające wiedzę (w tym roku 
znajomość „Lalki” B. Prusa), rywalizacja plastyczna na 
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ekslibris biblioteki szkolnej czy fotograficzna 
„Przyłapania na czytaniu”. 

Jak Pani widzi rozwój biblioteki w przyszłych latach? 

Pracę w bibliotece normują odpowiednie ustawy                         
i rozporządzenia. Jesteśmy w fazie wdrażania nowego 
prawa oświatowego, widać, że w punkcie dotyczącym 
funkcjonowania bibliotek duży nacisk kładziony jest na 
współpracę z lokalnym środowiskiem. Biblioteka musi 
wychodzić do czytelnika, wychowywać go, wyrabiać                 
w nim nawyk korzystania z książek, stąd między innymi 
troska o najmłodszych czytelników. Pierwsze wrażenie 
często rzutuje na dalsze kontakty ucznia z biblioteką, 
książką i czytaniem. Zrazić młodego czytelnika jest 
bardzo łatwo. Należy dbać o drobiazgi i szczegóły 
składające się na codzienność biblioteczną, nie 
rezygnując jednocześnie z większych, nawet z pozoru 
„zakręconych” przedsięwzięć. W planowaniu pracy 
biblioteki jesteśmy również otwarci na propozycje 
płynące od samej młodzieży. 

Czy jako doświadczony nauczyciel ma Pani jakieś 
wskazówki, jak dobrze przygotować się do matury                   
z języka polskiego? 

Uważam, że podobnie jak każdy życiowy sukces również 
zadawalający wynik na maturze jest efektem 
systematyczności, pracy, rzetelności, tego, by niczego nie 
zostawiać przypadkowi, licząc, że może się uda. Równie 
ważne jest zaangażowanie się ucznia w to, co dzieje się 
na lekcji, jego aktywny udział w zajęciach, znajomość 
lektur, przygotowywanie się do zajęć. W sumie tak 
niewiele, a jednak z realizacją tych obowiązków różnie 
bywa. 

Jak poradzić sobie ze stresem przed maturą ustną? 

Tak to już jest, że jeżeli nam na czymś zależy, często się 
denerwujemy. To zupełnie naturalne. Z pewnością 
pomaga świadomość, że jest się dobrze przygotowanym. 
Im bardziej będziemy przygotowani, tym większa będzie 
nasza wiara w siebie i swoje umiejętności co zmniejszy 
stres podczas egzaminu. 

Co jest najtrudniejsze a co najprzyjemniejsze w tym 
zawodzie? 

To co mnie osobiście sprawia najwięcej trudu, to 
rozbudzanie motywacji uczniów, tego, żeby młodzieży 
„chciało się chcieć”. Z drugiej strony to, co mnie 
wzmacnia to, ich zainteresowanie omawianymi 
zagadnieniami; pytania, które płyną ze strony uczniów,                  
a świadczą o ich zaangażowaniu. Gdy młodzież dzieli się 
swoimi wrażeniami płynącymi z kontaktu z dziełem 
literackim i śmiało prezentuje swój punkt widzenia. 

Skąd pomysł na zostanie polonistką? 

Przy wyborze studiów kierowałam się tym „co mi się                   
w duszy grało”. Spotkania z literaturą, z książką 
fascynowały mnie od zawsze. Na wybór takiej drogi 
życiowej mieli także wpływ nauczyciele, którzy rozbudzali 
moje zainteresowania i utwierdzali mnie w przekonaniu 
o słuszności tej decyzji. 

Co lubi Pani robić w wolnym czasie oprócz czytania 
oczywiście? 

Jak to bywa w przypadku matki starającej się aktywnie 
uczestniczyć w życiu swoich dzieci, wolny czas często 
mam zajęty, ale od razu dodam, przyjemnie zajęty. 
Niemniej, dużą radość daje mi aranżacja wnętrz, głównie 
pokoi moich dzieci, które przeszły już różne fazy 
tematyczne od marynarskiej, pokoju małego piłkarza, 
podróżnika czy naukowca. Lubię stale coś zmieniać, 
przekładać, porządkować. 

Jakie książki znajdują się w Pani bibliotece domowej? 

Klasyka, klasyka i jeszcze raz klasyka. Dodatkowo, z racji 
wykonywanego zawodu, tomy słowników, leksykonów, 
podręczników, albumów z zakresu sztuki, jak też wiele 
przewodników pomocnych w planowaniu podroży. Sporą 
część stanowią książki otrzymane w prezencie od 
bliskich. Miejscem na półkach dzielę się z synami, zatem 
znajdują się tam również pozycje z literatury dziecięcej. 
Niestety, matematyczne książki mojego męża, z różnych 
powodów nie znalazły na nich miejsca. 

 
 

 Wywiad przeprowadziła Weronika Chlipała, IIA 
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I. J. Paderewski wraz z żoną witany na dworcu w 
Poznaniu 

 

Józef Piłsudski witany przez Józefa Dowbora-
Muśnickiego 

Wydarzenia historią opisane 
 

Powstanie wielkopolskie, czyli łomot po poznańsku! 
 

Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku, było jedyną tak dużą, udaną insurekcją w naszej 
historii – doprowadziło do wyzwolenia spod władzy niemieckiej niemal całej Wielkopolski. 

 
           W końcu grudnia 1918 r. Poznań i Wielkopolska ciągle 

pozostawały fragmentem państwa niemieckiego, ale Poznaniem 
rządził już polski nadburmistrz Jarogniew Drwęski, a Polacy dzięki 
tzw. „zamachowi na ratusz z 13 listopada 1918 roku”, mieli wgląd w 
działania władz niemieckich. W mieście od dawna rosła konspiracja 
prowadzona przez skautów oraz POW Zaboru Pruskiego. Nie bez 
znaczenia był fakt, iż pod bronią czekały na sygnał kompanie Straży 
Ludowej i Służby Straży i Bezpieczeństwa. 
       27 grudnia 1918 roku,  po południu do śródmieścia Poznania 
wtargnęła głośna i agresywna demonstracja Niemców. Rozbijała 
polskie lokale, zdzierała polskie i alianckie flagi. Podporucznik 
Mieczysław Paluch postawił na nogi złożone w większości z Polaków 
kompanie Służby Straży i Bezpieczeństwa. Chodziło głównie                          
o ochronę goszczącego w hotelu „Bazar” Ignacego Jana 
Paderewskiego i jego żony Heleny. Było już ciemno, gdy w centrum 
Poznania po 16-tej, padły pierwsze strzały. Historycy twierdzą, że 
trudno ustalić, kto pierwszy użył broni lecz większość stawia jednak 
na stronę niemiecką. Faktem jest, że doszło do strzelaniny, 

ostrzelany został m. in. hotel „Bazar”, a mistrz Paderewski wraz z żoną został ewakuowany na jego zaplecze. Do wieczora Polacy 
opanowali najważniejsze obiekty w mieście: m. in. Dyrekcję Poczty i dworzec główny. Do powiatów poszły sygnały o rozpoczęciu 
walki. Rozpoczęła się „Wojna o Wielkopolskę”. Powstańcy potrzebowali doświadczonego dowódcy. Traf chciał, że przez Poznań 
wracał z Berlina do Warszawy kapitan Wojska Polskiego Stanisław Taczak. Zatrzymał się w Poznaniu u rodziny akurat                            
w momencie, gdy w mieście wybuchły walki. Proszony przez polityków Naczelnej Rady Ludowej, skontaktował się telefonicznie                
z Józefem Piłsudskim i otrzymał zgodę na pokierowanie działaniami powstańczymi, dostał awans na majora. Mimo sukcesów nie 
wszystkie obiekty  w Poznaniu udało się zdobyć czy zająć powstańcom. Twardy opór postawiła doborowa niemiecka jednostka                      
6 pułk grenadierów, skoszarowany w obiektach przy ul. Bukowskiej. Ich wyjazd wynegocjowano podczas rozmów politycznych. 
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że po stronie powstańców walczyli nie tylko Polacy, także Niemcy, Belg czy Chińczyk, ten ostatni 
przeszedł do legendy! Zagrożeniem dla powstania była stacja lotnicza w Ławicy pod Poznaniem, niemieccy lotnicy mogli w każdej  
chwili zbombardować miasto. Dlatego też już 6 stycznia powstańcy rankiem zdobyli lotnisko, a na nim niemieckie samoloty, 
które szybko przemalowano na biało-czerwone barwy, porządek po poznańsku! 

16 stycznia 1919 r. nastąpiła zmiana na stanowisku 
głównodowodzącego powstania. Majora Taczaka zastąpił generał 
Józef Dowbor – Muśnicki, którego zresztą wskazał Józef Piłsudski. 
Generał stanął przed zadaniem stworzenia z powstańców regularnej 
armii i obrony dotychczasowych zdobyczy powstania. 
26 stycznia 1919 r. na ówczesnym placu Wilhelmowskim, dziś 
Wolności, odbyła się uroczysta przysięga wojsk powstańczych. Po raz 
pierwszy jej żołnierze zaprezentowali się w nowych mundurach                     
z wysokimi rogatywkami z treflami, nie ma to jak porządek! 
       16 lutego 1919 roku pod naciskiem Francji i marszałka 
Ferdinanda Focha Niemcy musieli podpisać rozejm w Trewirze,                     
w którym to powstańców z Wielkopolski uznano za wojska Ententy. 
Oznaczało to nic innego, że mocarstwa zachodnie gwarantowały 
utrzymanie zdobyczy powstańców. Wielkopolska miała stać się 
fragmentem odrodzonej Polski na mocy postanowień pokojowych,              
a stało się tak na mocy traktatu wersalskiego z czerwca 1919 roku. 

         Trzeba powiedzieć, że Powstanie wielkopolskie kosztowało życie ponad 1200 powstańców,  a w pieniądzu kilkanaście 
milionów ówczesnych marek niemieckich. A i jeszcze jedno Poznaniacy następnie uczestniczyli w obronie Lwowa i wojnie polsko-
bolszewickiej oczywiście jako regularne jednostki wojska polskiego. 

                 Tekst: Marcin 
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   Uwaga, nauka idzie! 
 

 8 zaskakujących faktów na temat ludzkiego 
ciała, o których nie dowiesz się na lekcjach 
biologii 

 
 
Wiele mówi się ostatnimi czasy o sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologiach i ogólnym rozwoju i nauce. Jednak 
niekiedy zapomina się o ludzkim ciele, które jest wspaniałym mechanizmem, który jeszcze wiele przed nami skrywa. 
Zaciekawieni? 
 

Megapiksele 
Oczywiście, z naukowego punktu widzenia, porównanie oka z aparatem cyfrowym nie jest 
poprawne. Jeśli jednak odetniemy się od tego, możemy dojść do tego, że w naszym oku jest 126 
megapikseli 
 
Rozmiar sekundowego filmiku  
Jeśli takowy można byłoby zapisać wzrokiem, zająłby 21,45 GB. 1-sekundowy film na telefonie 

iPhone ma tylko 375 MB 
 
Pamięć 
Mózg ma około 100 miliardów neuronów, z których każdy tworzy około 1000 potencjalnych 
synaps, które przechowują dane. Jeśli wszystko się mnoży, okazuje się, że teoretycznie mózg 
ma 100 terabajtów informacji. 
 
Dane 
Zgodnie z kanałem naukowym Veritasium do roku 2020 objętość wszystkich 
przechowywanych informacji ludzkości osiągnie 40 zettabajtów – dla porównania samo ciało 

ludzkie ma już 60 danych zetabajtowych. 
 

 

Dane genetyczne człowieka 
Dane genetyczne jednej osoby zajmują tylko 1,5 GB pamięci. 
Mniej więcej tyle co system operacyjny iOS 10. 
 
Prędkość 
W mózgu zachodzi około 100 000 reakcji chemicznych na 
sekundę, co oznacza, że ich prędkość może być równa nawet 
430 km/h. Dokładnie tyle, ile osiąga pociąg Maglev                            
w Szanghaju. 
 
Praca mózgu 
Mitem jest, że ludzie wykorzystują tylko 10% swojego mózgu. 
Wykorzystuje się tyle zasobów, ile potrzeba w danym 
momencie. Może to być porównane z radiem: słuchamy tylko 
jednej fali, choć dostępnych jest kilkaset kanałów 
 
Działanie 
A co najważniejsze, mózg i ciało ludzkie jako całość mają 
niesamowitą zdolność regeneracji i mogą działać z poważnymi 
uszkodzeniami. Jeśli coś nam dolega, i tak możemy 
funkcjonować. Nie mogą się tym pochwalić nawet 
najpotężniejsze komputery na świecie. 

Tekst: Michał Pallasch 
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„Okiem psychologa” 
 

Odnieść sukces i być szczęśliwym! 
 

Rynek pracy można porównać do sklepu, w  którym robimy zakupy. Na rynku pracy to Ty, przyszły pracownik, 
będziesz oferować , „sprzedawać”, reklamować siebie i swój potencjał zawodowy oraz osobisty a pracodawca „kupi” 
ciebie i twoje możliwości lub nie. Idąc na rozmowę o pracę będziesz negocjować warunki zatrudnienia na danym 
stanowisku, umowę, wysokość wynagrodzenia za swoją pracę. 
 

Dlatego, nim wybierzesz zawód, przede wszystkim , zastanów się nad swoim potencjałem… 

 Jakie są twoje mocne strony/jakie są twoje słabe strony? 

 Czy masz jakieś wrodzone skłonności, predyspozycje, talenty, dzięki, którym wyróżniasz się wśród grupy 
rówieśniczej? 

 Jakie posiadasz umiejętności czyli czego się nauczyłeś/aś, co potrafisz robić, w czym jesteś dobry/a, nad czym 
musisz jeszcze popracować, czyli jakie umiejętności opanować? 

 Zainteresowania, pasje,  kierunek  w którym  będziesz się rozwijał/ła? 

 Co już wiesz, a w jakich aspektach musisz poszerzyć zakres swoich wiadomości? 

 Czy masz już jakieś doświadczenia życiowe, które przydadzą Ci się w pracy? 

 Czy masz jakieś doświadczenia zawodowe, którymi możesz się pochwalić? 

 Gdzie chciałbyś/łabyś pracować (w jakieś branży, na jakim stanowisku?) 
 

Wybrałeś zawód…   

 Czy znasz ścieżkę kształcenia, możliwości zdobywania kwalifikacji i ich uzupełniania?  

 Czy wiesz jakie są wymagania zawodowe odnośnie twojego stanu zdrowia? Pamiętaj, sprawdź 
przeciwskazania zdrowotne! 

 Czy sprawdziłeś/łaś jaka jest oczekiwana dyspozycyjność, tzn. czy musisz pracować w godzinach nocnych, 
wieczornych, a może pracodawca będzie oczekiwał  twojej gotowości do pracy w weekendy? 

 Jeśli jesteś ambitny/a to na jaki rozwój społeczno - zawodowy możesz liczyć, czy masz możliwość awansu 
społeczno - zawodowego? 

 

Pamiętaj! Przyszłość zaczyna się dzisiaj!  
Byś mógł/mogła odnieść sukces na rynku pracy musisz już dzisiaj zainwestować w siebie i stale rozwijać swój kapitał. 
Im więcej poświęcisz czasu na swój rozwój osobisty i zawodowy, tym więcej zyskasz w najbliższej przyszłości, 
podniesiesz wartość siebie i swojej pracy! To twoja inwestycja w lepsze życie! 
 

Pamiętaj! Możesz być widzem na scenie swojego życia albo aktorem! Wybór należy do Ciebie! 
Czy chcesz biernie czekać i zgadzać się, by o tym, kim będziesz za kilka lat, zadecydował los, przypadek, ktoś inny!!!!  
Weź się do pracy nad swoim potencjałem! To jedyna recepta by znaleźć pracę na twoich warunkach, mieć 
satysfakcję z pracy (również finansową), godnie żyć w poczuciu samorealizacji, czyli odnieść sukces i być 
szczęśliwym!!! 
 

 
zdjęcie ze str. https://zwierciadlo.pl/tag/sukces-a-szczescie 

 

Autor: Aleksandra Kosko 
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I znów to samo… 

 
      Znowu przyszły święta. Zapach żywej choinki, lampki, pięknie oświetlone uliczki, Kevin sam w domu, 

reklama Coca-coli, prezenty, a także to co najbardziej lubimy… 

Najpierw urocza, przedświąteczna krzątanina: Może byś pomogła? Posprzątałaś w pokoju? To ma być 

posprzątane? Umyj okna! (To może umyję jeszcze dach, bo przykurzony?!). 

Gdy przygotowania już skończone, przyjeżdżają goście, a wśród nich największa zmora świąt: ciotki, 

kuzyni, wujowie – jednym słowem krewni, których albo nigdy nie widziałeś, albo widujesz ich tak rzadko, 
że za każdym razem wprawiają cię w osłupienie tym, że w ogóle istnieją. To jeszcze nie koniec – no chyba, 

że TWÓJ KONIEC!!! 

Rozpoczyna się przesłuchanie: Masz chłopaka? Jak oceny? A szkoła? Pójdziesz na medycynę, jak wujcio 
Marcin? A ja w twoim wieku to… Teraz czas na wieczerzę. Pierwsza gwiazdka na niebie i akompaniament 

delikatnych puszek spostrzeżeń: Jakaś ty mizerna.  Co tak mało jesz? Będziesz chora! To jakaś dziwna 
moda na niejedzenie? Poza uwagami dotyczącymi tego, dlaczego nie jemy świątecznego karpia w galarecie, 

nie ustrzeżemy się oczywiście oceny naszego wyglądu: Ale ty ładna jesteś! Chłopcy pewnie się za tobą 
uganiają?! Ale dlaczego ty tych włosów sobie w warkocz nie zapleciesz? A dlaczego ty się już malujesz? 
Cerę sobie popsujesz! A bardziej podartych dżinsów to już w szafie nie masz? Ach ta dzisiejsza młodzież – 
jak to się ubiera, nie ładnie, ni wygodnie. Za naszych czasów, pamiętasz Mieciu? Ale wiesz, że ty mimo 
wszystko jesteś podobna do (tu wstaw imię najstarszego kuzyna od strony stryjecznego wujka dziadka                              

z pierwszego małżeństwa babci). Jak cię ostatnio widziałam, to taka malutka byłaś! Tu następuje seria 

kompromitujących wspomnieć z tobą w roli głównej – no wiecie: pieluchy, ulewanie, paćkanie, połykanie 

dziwnych przedmiotów – zwracanie dziwnych przedmiotów w najmniej odpowiednim miejscu                                  

i towarzystwie… Uff! Jakoś przebrnęłaś przez posiłek. Już masz nadzieję na spokojne, bo to przecież sama 
radość, no nie?  A tu… Podoba ci się prezent? Oj, nie podoba się? Jak się podoba to czemu się nie cieszysz? 
No, to daj ciotuni buziaczka! To do szkoły się przyda! Patrz jaki piękny sweterek – jak wyrośniesz to oddasz 
Moni. Za mały? No popatrz, jak szybko rośniesz. To od razu daj go Moni. Moniu, daj buzi cioci! Spokojnie 

dasz radę - już widać finisz. Ostatnia prosta – czas na zdjęcie pamiątkowe i… Chodź zrobię ci zdjęcie to 

pokażę Staszkowi, tylko powiedz mi, gdzie mam wcisnąć? Tu? Tu? Nie tu? Tu? To gdzie? No, przytul się do 
stryjenki! Jeszcze tylko oprowadzanie po domu, w którym każdy z twoich krewnych był już jakieś 

dwadzieścia razy oraz stare żarty i fałszowane kolędy. Koniec! Przeżyłaś! Teraz to już tylko błogie lenistwo, 

Kevin sam Bóg wie gdzie i jedzonko, jedzonko, jedzonko…  

Ale to jest właśnie urok świąt. Na to czekamy cały rok – na niepowtarzalność tych chwil, ten klimat i tę 

cudowną tradycję, czyż nie? 

 
zdjęcie ze str. http://www.dworeknadstawem.pl/swieta-bozego-narodzenia/ 

 

Autor: Weronika Chlipała, IIA 
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Obrazy, które musisz znać 

„Pocałunek” Gustawa Klimta 
 

W kontekście malarstwa Gustava Klimta (1862 – 1918), obraz „Pocałunek” jest uznawany za jedno                       

z najwybitniejszych dzieł austriackiego symbolisty. Dzieło to jest równocześnie też określane jako opus 

magnum europejskiej secesji, poprzez m.in. swoją ornamentykę i jaskrawą kolorystykę.  

 
 
„Pocałunek” został namalowany farbami olejnymi na płótnie w wymiarze 180x180 cm. Do stworzenia dzieła 
autor wykorzystał również płatki złota.  
 
Obraz przedstawia zatraconą w miłosnym objęciu parę kochanków na skarpie łąki kwiatowej. Kochankowie 

odziani w złote szaty zostali uchwyceni w pozie sugerującej zbliżający się pocałunek. Można snuć domysły, 
czy to właśnie ten pocałunek nie jest czynnikiem, który nie pozwala im spaść.  
 
Mimo, że mężczyzna zdaje się górować nad kobietą, nie ma to w tym przypadku związku z dominacją nad 
partnerką. Jest to bardziej związane z byciem symbolicznym ochroniarzem, który zapewnia lubej osłonę                  
i bezpieczeństwo. Ponadto ich głowy otacza coś na kształt aureoli – może to być znamieniem świętości ich 
uczucia, swoistą apoteozą miłości.  
 
Choć w biografii malarza możemy znaleźć informacje, że prowadził bujne życie erotyczne, to jednak nie musi 
to wykluczać jego oddania dla ideałów i nieskazitelnej formy miłości, którą przedstawia omawiany obraz. 
 

Znalezione w sieci …  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_olejna
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82%C3%B3tno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82oto_p%C5%82atkowe
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Poradnik korespondencji użytkowej 
 

Naucz się robić skuteczne notatki ! cz. 2   

Wracamy do tematu kreatywnego notowania. Kolorowe notatki nie tylko estetycznie wyglądają w zeszycie, 

przede wszystkim są skuteczną metodą przyswajania informacji. Sprawdź, czy i Ty myślisz kolorowym kodem       

Kodowanie KOLOREM 

By zakodować swoje notatki kolorem potrzebujesz przygotować się do tego w dwóch 

krokach: 

 Przygotuj kolory: najlepiej sprawdzą się zakreślacze, mogą być też pisaki, kredki etc. Pamiętaj 

tylko, by wybierać kolory które w miarę możliwości różnią się od siebie. Jeśli masz kod 

złożony z 7 kolorów, dozwolony jest jasny i ciemny zielony czy jasny i ciemny różowy. Jeśli 

jednak w swoim kodzie potrzebujesz wyłącznie 4 zakreślaczy, wybierz raczej wyraźnie 

różniące się kolory. Mózg będzie je lepiej rozróżniał, kojarzył a więc i zapamiętywał. 

 Opracuj legendę. Możesz skopiować dokładnie tę, którą widzisz obok. Możesz też stworzyć 

własną w oparciu o to, jakiego typu informacje musisz zapamiętać z danego tekstu. 

 
 
MAPY MYŚLI 
 
 

Podstawowe zasady tworzenia map myśli: 
 
 Tytuł całej notatki, jest w miejscu centralnym. 

Najczęściej zapisany hasłowo, wielką czcionką, kolorem 
rzucającym się w oczy, często opatrzony 
symbolem/rysunkiem/szlaczkiem etc. 

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

 Strzałki/linie w poszczególnych wątkach tworzymy w 
sposób hierarchiczny – są wyraźnie coraz cieńsze, 
zupełnie jak gałęzie drzewa. Napisy – analogicznie – są 
coraz mniejsze.  

 Piszemy raczej skrótowo, używamy słów-kluczy. Nie bój się skojarzyć danego słowa, dorysowując mu jakiś symbol. Nasze 
mózgi bardzo lubią obrazki 

 
Metoda MAP KONCEPCYJNYCH 
 
 Metoda map koncepcyjnych nazywana jest również metodą diagramową lub 

metodą mini map myśli. Nadaje się świetnie dla osób, które myślą bardziej 
obrazkowo ale nie są jeszcze zaawansowane w stosowaniu standardowych 
map myśli. 

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

 Hasła klucze, to nasze główne punkty, w tym przykładzie Bolesław Chrobry 
 Od głównych haseł odchodzą strzałeczki /kreseczki /wężyki do wszystkiego co 

na temat naszego hasła chcemy zapamiętać, czyli: lata panowania, przydomek, 
żony, podboje etc. Kolejny król – kolejne hasło klucz. 

 
 

Śledź Godmother na:   www.godmother.pl 
 

http://www.godmother.pl/
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         Poezja i proza       

 

Przed nami ferie zimowe, które sprzyjają odpoczynkowi                   

i łapaniu drugiego oddechu. Zachęcamy, by znaleźć w tych 

dniach chwilę na relaks z książką w ręku. Oto propozycje 

Szkolnego Klubu Książki dla wszystkich pozytywnie 

zaczytanych. 

 
Pokuta Ian McEwan 
To głośna powieść o miłości, grzechu, wojnie                                        
i odkupieniu. W pewien upalny dzień 1935 roku 
trzynastoletnia Briony Tallis jest przypadkowym świadkiem 
sceny miłosnej między swoją starszą siostrą, Cecilią, a synem 
sprzątaczki, Robbiem. Wyobraźnia podsuwa jej najrozmaitsze 
interpretacje tego, co widziała. W końcu dziewczyna na głos 
wypowiada to, co sobie dopowiedziała i skazuje                                
w konsekwencji niewinnego człowieka na więzienie.                         
To ostatni wieczór, kiedy rodzina Tallisów stanowi jedność.                   
W dalszej części powieść akcja przenosi się w czasy II wojny 
światowej. Briony, która zostaje pielęgniarką fi stawia 
pierwsze kroki jako pisarka, zdaje sobie sprawę ze zła, jakie 
wyrządziła. Pisarstwo staje się jej pokutą, a kolejne wersje 
opowieści coraz bardziej przybliżają ja do prawdy o owych 
kilku upalnych dniach. Ale czy pokuta zawsze oznacza 
odkupienie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nowy znajomy 
 
Szedł mężczyzna bardzo ciemną i pustą drogą, 
każdy krok rozpoczynał lewą nogą. 
Żadnych latarni nie było wokoło,  
facetowi już wtedy nie było wesoło. 
Kiedy poszedł dalej wnet zobaczył zwierzę, 
powiedział sam do siebie "ja już w to nie wierzę" 
Ja nigdy żywej duszy tutaj nie widziałem,  
jak cię zobaczyłem to od razu oniemiałem. 
Wspaniale jest mieć kogoś u swojego boku,  
nigdy już nie zapomnę tego widoku. 
 

Autor: Paulina Młyńska, IIB 

 

 Klub książki 

  
Czarne skrzydła Sue Monk Kidd  
 
Dawno temu w Ameryce żyły kobiety silne                        
i niezależne. Chociaż czarne od urodzenia stawały 
się niewolnicami, a białe ograniczał obyczaj                        
i prawo, potrafiły walczyć o to, co im wówczas nie 
przysługiwało: o wolność osobistą, wolność do 
podejmowania własnych wyborów, wolność do 
miłości. Sara na jedenaste urodziny dostała 
niecodzienny prezent – wyciągniętą z czworaków 
i obwiązaną lawendowymi wstążkami 
czarnoskórą Hetty. Sara jednak nie chce „takiego 
prezentu”, czuje, że drugiego człowieka nie 
można posiadać. Obie dziewczyny połączy 
przyjaźń wbrew konwenansom, a każda z nich na 
własna rękę spróbuje realizować marzenia 
niezależnie od oczekiwań ówczesnego świata. 

 
 

Nie opuszczaj mnie Kazuo Ishiguro 

Akcja powieści przenosi nas do ekskluzywnej szkoły z internatem –                   
w sercu angielskiej prowincji- w której uczniowie są zachęcani do 
rozwijania zdolności artystycznych i kreatywności, zakochują się, 
nawiązują przyjaźnie. Mogłaby być wymarzonym miejscem dla młodych 
ludzi, gdyby nie to, że nie wolno im jej opuszczać, a strzępki informacji, 
jakie z czasem do nich docierają, zaczynają się składać na przerażającą 
prawdę. I choć nie ma tu miejsca na bunt, dwójka bohaterów, Kathy                    
i Tommy, liczy na to, że miłość pozwoli odwrócić los, który od początku 
był im pisany.  

 

                                            Księgi Jakubowe Olga Tokarczuk  
 
Połowa XVIII wieku, Podole. Tutaj ksiądz Benedykt Chmielowski próbuje 
opisać cały świat w swojej ogromnej księdze, a u kasztelanowej Katarzyny 
Kossakowskiej spotykają się ustosunkowane osoby, które wpłyną na życie 
wielu ludzi. Tutaj, w domu Eliszy Szora, Żydzi czekają na nadejście 
Mesjasza. To właśnie na Podolu pojawił się młody, przystojny                               
i charyzmatyczny Żyd – Jakub Lejbowicz Frank. Tajemniczy przybysz                      
z odległej Smyrny zaczyna głosić idee, które szybko dzielą społeczność 
żydowską. Dla jednych heretyk, dla innych zbawca zgromadzi już 
niebawem wokół siebie krąg oddanych sobie uczniów, wywołany zaś 
przez niego ferment może odmienić bieg historii i zmienić kształt tej 
części świata. 
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Bohemia Rhapsody – brytyjska legenda 

 

Film ,,Bohemian Rhapsody” opowiada o grupie zwykłych mężczyzn, posiadających 

niezwykły talent muzyczny. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor oraz John Deacon 

tworzą ,,Queen”, zespół, którego koncerty biły wszelkie rekordy oglądalności. 

Brian Singer, reżyser ,,Bohemian Rhapsody” chciał skupić się na bujnym życiorysie 

wokalisty –  Freddiego. Mimo kontrowersji, jakie rozsiewał wokół siebie, był kochającym oraz 

dobrym człowiekiem i w taki sposób starano się go pokazać. Moim zdaniem pokazano go                 

w zbyt dobrym świetle. Przypisywane cechy nie odzwierciedlały jego prawdziwego charakteru. 

Oczywiście była mowa o jego wielkiej miłości do Mary Austin, o tym jak darzył szacunkiem 

członków zespołu, ale nie miałam okazji zobaczyć drugiej, ciemniejszej strony, która pokaże 

mi Freddiego z problemami, nałogami i hejtem, z jakim spotykał się każdego dnia. Miałam 

nadzieję, że gdy pójdę na ten film, dowiem się ciekawostek, nieznanych faktów, które 

zapadną mi w pamięci. Niestety, nie doczekałam się. 

Fani, którzy znają nawet najdrobniejszy szczegół o zespole, idąc na film,  wychwycą 

każdą pomyłkę z życia ,,Queen”, a w szczególności Freddiego Mercurego. Jednak ja, jako 

osoba wiedząca mało na ich temat, lecz uwielbiajaca ich głosy oraz muzykę, mogę śmiało 

powiedzieć, że warto iść na ten film do kina. Nawet dla samej muzyki. 

Wychodząc z sali kinowej, byłam pełna emocji. Miałam poczucie wolności i wewnętrzną 

równowagę. Po wielu momentach wzruszenia, zrozumiałam dlaczego wiele osób (mimo wielu 

przekłamań w filmie) uważa to dzieło za jedną                

z najlepszych produkcji tego roku. Dlaczego? Film 

pokazał członków zespołu, którzy mieli inne charaktery, 

ale gdy połączyli swoje siły, stworzyli muzykę, jakiej 

nigdy dotąd nie słuchano. Utwory ponadczasowe, 

łączące wiele gatunków muzycznych, często 

przeciwnych. Myślę, że głównym czynnikiem 

składającym się na sukces zespołu ,,Queen” jest ich 

odmienność. Mimo że stąpali po cienkim lodzie i znali 

ryzyko z tym związane, walczyli o swoją rację, nie 

poddając się i nie patrząc na to, co inni o nich myślą. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko okazać im i ich 

muzyce szacunek poprzez tupnięcie dwa razy nogą, 

klaśnięcie i zaśpiewanie piosenki publiczności ,,We will 

rock you”. 

 

Tekst: Alicja Petłak, IB 

 

 
zdjęcie ze str. https://www.filmweb.pl/film/Bohemian+Rhapsody-2018-
619201/posters 
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Studying Mars 

Source: https://www.newsinlevels.com/products/studying-mars-level-3/ 

Another NASA probe successfully landed on Mars. It took it six months to travel the 

480-million-kilometre journey and before touchdown, it had to slow down from its 

speed of 19,000 kilometres per hour. 

Friction and drag during the descent through the upper Martian atmosphere began 

the initial slowdown, and before the rocket thrusters slowly landed the probe,                       

a parachute brought it to a more manageable speed. The landing sequence took just 

six minutes and it was fully automated. People at NASA were delighted after their 

creation sent them a selfie. 

The probe will be the first one to drill below the surface of the red planet. A so-called 

mole will be burrowed five metres down to measure the planet’s internal heat and                            

a seismometer will listen for any “marsquakes”. 

Difficult words:  

probe (an unmanned spacecraft), friction (the force which slows down an aircraft – 

it happens when air hits the aircraft), drag (a force which slows down aircraft), 

descent (the act of moving down), mole (a small black animal which lives 

underground), burrow (go under the ground), seismometer (a seismograph –                     

a device which measures earthquakes). 

You can watch the video news on this topic on this page: 

https://www.theguardian.com/global/video/2018/nov/26/nasas-mars-mission-

prepares-for-risky-landing-video 

 

Tekst: prof. Beata Świątkowska 
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Spotkania z Temidą 
Władysław Mazurkiewicz 

Władysław Mazurkiewicz (ur. 31 stycznia 1911, powieszony 29 stycznia 1957 w Krakowie) – 

polski seryjny morderca, zwany Eleganckim mordercą. 

Mieszkał w Krakowie przy pl. Biskupim 14, a przez jakiś czas miał też mieszkanie                         

w Warszawie. Przed sądem udowodniono mu 6 zabójstw. Pierwszego morderstwa dokonał 

najprawdopodobniej w 1940 roku na osobie pochodzenia żydowskiego. Zwłoki ofiar zostały 

odnalezione pod podłogą wynajętego garażu przy ul. Marchlewskiego w Krakowie (obecnie 

al. Beliny-Prażmowskiego). Jego zbrodnie popełniane były z pobudek materialnych. 

Przypuszczano, że Mazurkiewicz był informatorem Gestapo, a potem szpiclem                                   

i prowokatorem MBP. Jednakże IPN, badając jego sprawę, nie natrafił na żadne dokumenty 

potwierdzające ww. przypuszczenia. Bezkarność zapewniała mu przychylność prokuratorów 

oraz swoista nietykalność, wynikająca ze strachu przed domniemanymi protektorami.  

Mówiono, że ci, którzy wiedzieli, że jest mordercą, sądzili, że wykonuje wyroki 

swych mocodawców. Proces uznany został za kompromitację wymiaru 

sprawiedliwości: świadkowie bali się mówić, prokurator zmieniał temat,                       

a obrońca bronił Mazurkiewicza, posługując się tezą, że jest on urodzonym 

mordercą, typem o skłonnościach zbrodniczych.  

Oskarżono go o 6 morderstw (na czterech mężczyznach i dwóch kobietach) oraz o 2 usiłowania morderstwa. Zarówno 

pierwsze usiłowanie, jak i morderstwo popełnił, trując ofiary cyjankiem potasu. Następnych trzech morderstw dokonał 

przy użyciu pistoletu Walther, kaliber 7,65 mm. Przy ostatnich dwóch i usiłowaniu użył pistoletu Walther model 9. 

Mazurkiewicz przyznał się do zarzucanych mu czynów. 

Obrońcą Mazurkiewicza był adwokat Zygmunt Hofmokl-Ostrowski, który zgodnie z aksjologią tamtego okresu 

wykazywał, iż zabite zostały osoby niepełnowartościowe w socjalistycznym społeczeństwie, a sprawozdawcą procesu 

Lucjan Wolanowski, który opublikował cykle reportaży o procesie 

Mazurkiewicza w tygodniku „Świat” i „Expressie Wieczornym” w 1956 r. 

Sprawozdawcą z procesu był też Marek Hłasko – napisał o nim artykuł „Proces 

przeciwko miastu.” 

Został skazany na karę śmierci 30 sierpnia 1956 roku. Wyrok wykonano                      

31 stycznia 1957 roku o godz. 16.30  w Krakowie, w więzieniu przy                         

ul. Montelupich. Ostatnie słowa Mazurkiewicza miały brzmieć: Do widzenia, 

panowie, niedługo wszyscy się tam spotkamy. Niektóre źródła podają jednak, 

że został on stracony 29 stycznia 1957 roku. 

 

Tekst: Wojtek 

 

Źródło: https://gazetakrakowska.pl/skazani-na-smierc-wladyslaw-

mazurkiewicz-elegancki-morderca/ar/1049152 
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UDRAŻNIANIE DRÓG ODDECHOWYCH 

U poszkodowanego nieprzytomnego mięśnie wiotczeją, co powoduje to zablokowanie dróg oddechowych przez zapadnięcie języka na tylną 
ścianę gardła. Ryzyko to może zostać wyeliminowane poprzez ostrożne odchylenie głowy do tyłu, uniesienie i podtrzymanie żuchwy. 
 
Technika: Odchylenie głowy i uniesienie żuchwy.  

 połóż rękę na czole poszkodowanego i ostrożnie odchyl głowę do tyłu (pozostaw kciuk i palec wskazujący wolne, aby móc zacisnąć 
nos, na wypadek konieczności wykonania sztucznego oddychania), 

 ułóż opuszki palców drugiej ręki na podbródku poszkodowanego, 

 unieś podbródek, aby udrożnić drogi oddechowe (równocześnie unosisz język) 

 nie naciskaj miękkiej części podbródka, gdyż utrudnia to oddychanie.  
 

KONTROLA ODDECHU 

Zbliż do ust poszkodowanego policzek i ucho. Przez 10 sekund sprawdzaj czy oddycha prawidłowo (wdech-wydech), jednocześnie utrzymując 
drożność dróg oddechowych (podtrzymując uniesioną żuchwę). 
 

 patrz czy klatka piersiowa się unosi i opada, 

 słuchaj czy oddychaniu towarzysza jakieś dźwięki, 

 wyczuwaj oddech na swoim policzku. 
 

W pierwszych kilku minutach po zatrzymaniu krążenia, często wydaje się, że poszkodowany próbuje oddychać. Może to wyglądać jakby 
poszkodowany oddychał lub wykonywał rzadkie, głośne westchnienia. Świadkowie często interpretują te ruchy jako prawidłowy oddech.                   
W rzeczywistości jednak, są to oddechy agonalne i nie należy mylić ich z prawidłowym oddechem. 
Jeśli nie jesteś pewien czy poszkodowany oddycha prawidłowo, postępuj tak, jakby poszkodowany nie oddychał. 
 

POZYCJA BOCZNA BEZPIECZNA 

Kiedy stwierdzisz, że poszkodowany nie reaguje na próbę nawiązania kontaktu, ale oddycha prawidłowo przy zachowaniu drożności dróg 
oddechowych: 

 odwróć poszkodowanego w pozycję bezpieczną, 

 poproś kogoś, aby powiadomił służby ratunkowe albo zrób to sam,  
 regularnie sprawdzaj, czy poszkodowany oddycha prawidłowo. 

 
Technika: Pozycja boczna bezpieczna. 

 zdejmij poszkodowanemu okulary, jeśli je ma założone, 

 uklęknij obok poszkodowanego, upewnij się, że jego nogi są wyprostowane, 

 ułóż rękę poszkodowanego (po swojej stronie) pod kątem prostym do ciała, przedramię pod kątem prostym do ramienia, dłonią do 
góry. 

 Ułóż drugą rękę poszkodowanego na jego policzku, trzymaj grzbiet jego dłoni przy policzku, utrzymuj jego dłoń w tym miejscu,                          
z wyprostowanymi palcami, 

 Wolną ręką złap za nogę poszkodowanego w kolanie po drugiej stronie jego ciała, zegnij nogę w kolanie, ale pozostaw stopę na ziemi. 

 Pociągnij uniesioną nogę do siebie, cały czas trzymaj grzbiet dłoni poszkodowanego przy jego policzku, odwróć poszkodowanego do 
siebie, aby ułożyć go na boku, 

 Ułóż nogę w górze w taki sposób, aby biodro i kolano były pod kątami prostymi do osi ciała,  

 Odchyl głowę lekko do tyłu, aby zachować drożność dróg oddechowych, 

 Upewnij się, że usta poszkodowanego są skierowane do podłoża, to zapobiegnie zadławieniu krwią lub wymiocinami, 

 Ułóż odpowiednio dłoń pod policzkami (jeśli jest to konieczne do utrzymania drożności dróg oddechowych), skontroluj oddech. 
 
Poszkodowaną kobietę w ciąży należy odwrócić na jej lewy bok podczas układania w pozycji bocznej bezpiecznej.  
 

 
 
 
 
 

Opracowanie: prof. Aneta Koza 
Grafika: 
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P29200377271427449603288&html_tresc_root_id=350&html_tresc_id=300003284&html_klucz=350&html_klucz_spis=350 
https://olawa998.wordpress.com/pierwsza-pomoc/pozycja-boczna-ustalona/ 

https://olawa998.wordpress.com/pierwsza-pomoc/pozycja-boczna-ustalona/
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ZROWO ŻYĆ  
 

TRADYCJE   WIGILIJNE  W POLSCE 

 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA TO JEDEN Z NAJPIĘKNIEJSZYCH 

WYDARZEŃ RODZINNYCH. 

W POLSCE BOŻE NARODZENIE KOJARZY SIĘ TEŻ Z PIĘKNĄ TRADYCJĄ KULINARNĄ. JEST TO CZAS 

WYCISZENIA, SPOKOJU, A ZARAZEM RADOŚCI I POCIESZENIA. 

 

OCZYWIŚCIE TAKIEJ ATMOSFERZE SPRZYJAJĄ WIECZERZE WIGILIJNE, CZYLI BIESIADOWANIE 

PRZY WSPÓLNYM STOLE Z DWUNASTOMA POTRAWAMI: 

 
BARSZCZYK Z USZKAMI 

 
 
*ŻUREK GRZYBOWY 

 
 
*KOMPOT Z SUSZU 

 
 
*KARP NA RÓŻNE SPOSOBY 

 
 
 
 
 
 

*KISIEL ŻURAWINOWY 

 
 
*KUTIA  

 
 
*SAŁATKA JARZYNOWA 

 
 
*KAPUSTA Z GRZYBAMI 

 
 
 
 
 
 

*PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI 

 
 
*RYBA PO GRECKU 

 
 
*MAKOWIEC 

 
 
*SERNIK 

 

 

 

 

Tekst: prof. M. Sakowicz 

 

OTO POWYŻEJ ZNALAZŁY SIĘ PRZYKŁADOWE DANIA , Z KTÓRYMI 

PRZYNAJMNIEJ CZĘŚCIOWO SPOTKALIŚMY SIĘ W TYM WYJĄTKOWYM 

CZASIE 
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Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
Czekamy na wasze teksty.  
 

 

 

 

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ 

GŁÓWKI 
Chemiczny sprawdzian ze znajomości układu okresowego pierwiastków 

 
 

 
 

 
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
============================================================================================================ 

 

Do podanych wyrazów dodaj taką literę, aby można było ułożyć nazwy sześciu pierwiastków.  
Dodane litery, czytane pionowo, utworzą rozwianie zadania. 

mailto:monitorTraugutta@traugutt.edu.pl

