
 

Drodzy Czytelnicy, 

kwietniowy numer „Monitora Traugutta” już gotowy! Wierzymy, że niniejsze 

wydanie zaspokoi Wasze oczekiwania. Możecie liczyć (jak zwykle ) na wywiad         

z ciekawą osobą, porządne teksty popularnonaukowe, odrobinę porad                                   

i ciekawostek. Proponujemy również przepis na pyszną zapiekankę, a na końcu 

dobrą zagadkę umysłową. 

Życzymy miłej lektury! 
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 Z życia przewodnika muzealnego,  

czyli 15 pytań do pani Zuzanny Szor 
 
W lutym klasa 1B miała ogromną przyjemność zwiedzać Muzeum Narodowe.               
W trakcie lekcji pt. „W blasku średniowiecza” poznaliśmy wiele dzieł sztuki oraz 
dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o, już nie tak mrocznej, epoce 
średniowiecza. Oprowadzała nas młoda, energiczna i pogodna pani przewodnik 
– Zuzanna Szor, z którą postanowiłyśmy przeprowadzić wywiad.  

 

 
Skąd wziął się pomysł na pracę w Muzeum Narodowym? 
Co Panią zaintrygowało w pracy przewodnika? 
Bardzo spodobała mi się możliwość przekazywania wiedzy, 
pokazania ludziom, że muzea nie są nudne oraz to, że mogę 
zainteresować innych czymś, co sama lubię. 
Jak długo pracuje Pani w tym zawodzie? 
Około dwa lata, to niezbyt dużo. 
Co jest wyjątkowego w Pani pracy? 
Myślę, że wyjątkowe jest to, że podczas każdej lekcji  
spotykam się z młodymi ludźmi, ponieważ prowadzę lekcje 
tylko dla licealistów. Mają oni bardzo ciekawe pytania, 
równie ciekawe spostrzeżenia i ja też się bardzo wiele od 
nich uczę, np. jak patrzeć krytycznie na obiekty w muzeum.  
Co sprawia Pani największą trudność jako przewodnikowi? 
Czasami spotykam się z grupami, które  nie są 
zainteresowane tym, co mówię i muszę bardzo się starać, 
żeby skupić ich uwagę na prezentowanych eksponatach. 
Jaka jest najśmieszniejsza sytuacja, która wydarzyła się                   
w Pani karierze zawodowej?  
Nie wiem, czy wydarzyła mi się taka historia, raczej  żarty 
sytuacyjne, które nie nadają się do opowiadania, bo są 
śmieszne w momencie kiedy się dzieją, jakieś zabawne 
komentarze, spostrzeżenia, które nie są za bardzo trafne, ale 
wywołują śmiech. 
Według Pani obcowanie ze sztuką zmienia ludzi na 
lepszych? 
Wydaje mi się, że tak. Przez obcowanie ze sztuką 
dowiadujemy się wielu rzeczy, analizując i zastanawiając się 
nad tym, co widzimy w muzeum. Zyskujemy dużą wiedzę na 
temat różnych kultur, religii, sposobów patrzenia na świat . 
Dzięki temu stajemy się bardziej otwarci, ponieważ 
poznajemy różne punkty widzenia.  
Czy jako dziecko była Pani artystyczną duszą? Ciągnęło 
Panią do sztuki? 
Ciągnęło mnie do prac plastycznych, a nie historyczno-
artystycznych. Nie zajmowałam się historią sztuki, tylko 
malowaniem. 
Czym interesuje się Pani poza sztuką?                                      
Głównie filmem i fotografią, chociaż to też są dziedziny 
sztuki , ale jednak trochę inaczej się je postrzega.  

Różne dzieła otaczają Panią na co dzień w pracy, w domu 
także? 
Nie, jeszcze studiuję i nie jest to w moim zasięgu, ale kiedyś 
na pewno chciałabym mieć jakieś wartościowe dzieło                       
u siebie w domu.  
Jakie jest Pani ulubione dzieło, o którym mogłaby Pani 
opowiadać godzinami? 
To trudne pytanie, uważam, że nie mam takiego jednego, bo 
o każdym najmniejszym  można by opowiadać godzinami. 
Każde dzieło jest wyjątkowe na swój sposób. Nie potrafię 
odpowiedzieć na to pytanie, tak jak większość ludzi nie 
potrafi odpowiedzieć na pytanie jaka jest ich ulubiona 
piosenka czy zespół.  
Każdy człowiek ma jakieś marzenia związane z karierą. 
Mogłaby Pani zdradzić nam swoje? 
Tak, marzę o tym, żeby pracować na rynku sztuki. Tam, gdzie 
dokonuje się różnych transakcji, gdzie w galeriach młodzi 
artyści sprzedają swoje dzieła sztuki , ale też kuratorzy 
muszą dbać o odpowiednią ofertę, żeby rynek funkcjonował. 
Dla kogo praca przewodnika jest odpowiednia? Jakie 
trzeba mieć cechy, żeby dobrze ją wykonywać? 
Na pewno trzeba być zainteresowanym tym, o czym się 
mówi , ponieważ to słychać, jeśli ktoś się nie pasjonuje. 
Trzeba też umieć przekazywać tę wiedzę. To nie jest tak,                   
że jeśli ktoś się na tym zna, to będzie dobrym 
przewodnikiem. Musi jeszcze zainteresować innych.  
Czym zachęciłaby Pani młodych ludzi do swojej pracy? 
Moja praca jest bardzo rozwijająca, nie wystarczy tylko 
siedzieć w książkach albo samemu patrzeć. Jeśli tłumaczy się 
coś komuś, to samemu lepiej się to rozumie. 
Co nowego MN proponuje zwiedzającym? 
Niedawno została otwarta nowa galeria stała – galeria 
wzornictwa polskiego.  Nie jest duża, ale bardzo ciekawa.                  
W ostatnim czasie zapanowała moda na design, więc to też 
odpowiada potrzebom społecznym, ponieważ 
przedstawione zostało wzornictwo polskie właściwie od 
początku XX wieku aż do dzisiaj. 
Wspominała Pani, że jest studentką. Czy dzięki 
wykonywanej przez Panią pracy da się dobrze żyć? 
Jest to dobra opcja dla studenta, ponieważ to bardzo 
elastyczna praca, a jeśli chodzi o środki finansowe,                          
to uważam, że jak na studencką kieszeń jest bardzo dobrze.  

 

Wywiad przeprowadziły  
Karolina Mężyńska  

i Anna Ptaszyńska, IB
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Wydarzenia historią opisane 
      

Średniowieczne bestiariusze 

Podczas ostatniej wizyty w Muzeum Narodowym, na lekcji pt. „W blasku średniowiecza” 

dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Najbardziej jednak zaintrygowały mnie księgi zwane 

bestiariuszami. 

Czym jest bestiariusz? Bestiariuszami nazywane był księgi, w których opisywano zwierzęta 

prawdziwe i istoty fantastyczne, m.in.: Bazyliszki, jednorożce, pegazy i wiwerny (należy do gatunku 

literackiego z czasów średniowiecza). Były one pisane po łacinie lub (najczęściej) po francusku. 

Powstawały przede wszystkim w Anglii i Francji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Same Bestiariusze najczęściej były bardzo hojnie zdobione, przede wszystkim pozłacane (np. manuskrypty w Harley Bestiary i 

Aberdeen Bestiary). Obrazy służyły jako "język", ponieważ w tamtych czasach mało kto umiał czytać łacinę.  

Artyści jednak nie znali wyglądu wszystkich zwierząt i sugerowali się opisem jak obrazem, czasem bardzo niedokładnym ze względu 

na fakt, że pisał i malował je mnich, który nie musiał posiadać umiejętności plastycznych. Tak powstał m.in. krokodyl, który bardziej 

przypominał dziką bestię, smoka bez skrzydeł czy poniekąd nawet psa.  A wieloryb był tylko ogromną wersją zwykłej ryby.  

Przykłady fantastycznych zwierząt: 

 

 

 

 

 

Jedni wierzyli w te stwory inni uważali je za "bajeczki". Większość średniowiecznych 

opowieści o istotach tego typu nie ma nic wspólnego z religią, jednak mogą posiadać jakiś 

moralny przekaz.  

"Obrazy bestiariusza można znaleźć wszędzie. Pojawiały się nie tylko w bestiariach, ale                    

w różnego rodzaju rękopisach; w kościołach i klasztorach, wyryte w kamieniu zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz, w drewnie na mizerykordiach i na innych urządzonych meblach; 

malowane na ścianach i przerabiane na mozaikę; i wplecione w gobeliny." 

Księgi te na początku miały opis związany tylko ze zwierzętami leśnymi. Odnotowywano informacje dotyczące nie tylko wyglądu, ale 

także zwyczaje, dzięki czemu łatwo można było upolować zwierzynę. Można więc było nazwać bestiariusz poradnikiem łowieckim.                    

Z czasem zmieniły swoje przeznaczenie, z poradnika łowiectwa przekształciły się w poradnik postępowania dla chrześcijan. Poza tym 

Stary Testament zawiera wiele odniesień do zwierząt jako świętych. O zwierzętach w sposób święty nie zaczęto jednak pisać                       

w średniowieczu, a w II - III wieku n.e. Physiologus można uznać za pierwszy bestiariusz, księgę, która krótko opisywała zwierzęta                 

i kontynuowała chrześcijańską alegoryczną interpretację. Bestiariusze stały się nie tylko księgami o zwierzętach jako takich, ważne było 

też ich znaczenie religijne, „ale także opis świata, jaki był znany”.  

Zwierzęta odgrywały funkcję "nauczycieli", były przykładami godnego 

postępowania człowieka na co dzień, np. „Sposób, w jaki młody dudek 

opiekuje się starszymi rodzicami, pokazuje, jak ludzkie dzieci powinny 

dbać o swoich rodziców" lub jak sam postępuje Bóg „Jako orzeł odrzuca 

każdego młodego, który nie może patrzeć niezachwianie w słońce, więc 

Bóg odrzuci grzeszników, którzy nie mogą znieść Boskiego światła”. 

Zwierząt używano także w kazaniach, by pokazać ich moralne 

nauczanie. 

 

Jednorożec – by go złapać, trzeba było go najpierw oswoić. Mogła 

to zrobić tylko dziewica umieszczona na jego drodze. Jednorożec, 

widząc ją, podchodzi do niej, kładł głowę na kolanach i zasypiał. 

Łowcy mogli wtedy łatwo go złapać lub zabić. Niektóre relacje 

mówią, że dziewczyna musi odsłonić pierś i pozwolić jednorożcowi 

na karmienie. Wierzono również, że róg tego stworzenia jak również 

i jego łzy mają magiczną moc oczyszczania wszystkiego, czego 

dotkną, i są panaceum na wszelkie trucizny i choroby. 

 

Wiwerna – przestawiany jest zwykle jako kilkumetrowej długości 

gad, z jedną parą nóg uzbrojonych w szpony i parą błoniastych 

skrzydeł, z długą szyją i ogonem, często zakończonym harpunem, 

jadowitym grotem. W średniowiecznej Europie smok, w tym                  

i wiwern, stanowił alegorię szatana. W postaci wiwern i smoków 

przedstawiano często biblijne bestie, uosabiające szatana. Imię 

wiwerna równoważyło się z wojną, grzechem i zarazą (wierzono, 

że przenosi on dżumę). Wierzono również, że mieszkał                            

w pieczarach, gdzie gromadził ogromne skarby. 

 

Historia Reynarda Lisa: cykl alegorycznych bajek wierszowanych, Opowiada o przygodach lisa 

Reynarda, którego wezwano, aby odpowiedział na zarzuty kierowane przeciwko wilkowi 

Isengrimowi. 

      Tekst: Anna Ptaszyńska, IB 
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PORDNIK MATURZYSTY – CZĘŚĆ II:  

JAK KORZYSTAĆ Z NOTATEK? 

 

JAK KORZYSTAĆ Z NOTATEK? 

 Koniecznie przejrzyj notatki w ciągu 24 godzin od ich sporządzenia. Jest to istotne ze względu na trwałość 

zapamiętywania, a więc przesłania informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. W trakcie lekcji 

informacje kodowane są w tej pierwszej i jeśli nie zostaną powtórzone, to nie zostaną w niej długo. 

Powtórzenie sprawi, że zostaną przesłane do pamięci długotrwałej i zagwarantujemy sobie ich 

zapamiętanie. 

Pamiętaj: jeżeli w ciągi 24 godzin po sporządzeniu notatek nie przejrzysz ich, możesz zapomnieć do 80 % 

ich zawartości. 

 W czasie pierwszego przeglądanie notatek koniecznie je zredaguj. Podkreśl te informacje, których nie 

rozumiesz, ewentualnie te, które trzeba dodatkowo uzupełnić, rozwiń skróty, których nie używasz na co 

dzień, by później z łatwością je rozszyfrować. Wypisz na marginesach w formie haseł to, co Twoim 

zdaniem  w notatce jest najistotniejsze itp. 

 Ważne by okresowo dokonywać przeglądu zrobionych przez siebie notatek. Wystarczy poświęcić                      

10 – 15 minut w ciągu tygodnia na przejrzenie notatek z każdego przedmiotu, by później efektywniej się 

uczyć. Zapamiętywanie jest bardziej skuteczne, gdy realizujemy je przez odwołanie się do wcześniejszej 

przyswojonego materiału. 

ĆWICZ UMYSŁ 

Poniżej kilka prostych ćwiczeń, które w tym pomagają. 

1. Zaproś do zabawy znajomych: przygotujcie na małych karteczkach dowolne rzeczowniki, po jednym na 

każdej kartce. Następnie wrzućcie do słoika lub kapelusza wszystkie kartki i dokładnie je wymieszajcie. 

Jedna osoba losuje dwa słowa i pokazuje je grupie. Każdy ma za zadanie w pięć minut stworzyć ciąg 

skojarzeń, prowadzących od jednego z wyrazów do drugiego. Jeśli na przykład zostały wylosowane słowa 

wampir i Hollywood, to ciąg skojarzeń może wyglądać następująco: wampir – czosnek – owoce morza – 

Włochy – mafia – ojciec chrzestny – Coppola – film – Hollywood. 

2. Połóż przed sobą obrazek. Ważne, by zawierał jak najwięcej elementów. Popatrz na niego przez minutę. 

Staraj się zapamiętać wszystko, co się na nim znajduje. Następnie zakryj obrazek i opowiedz jego treść ze 

wszystkimi zapamiętanymi elementami. Możesz poprosić kogoś, by zadał Ci szczegółowe pytania 

dotyczące obrazka, np. ile guzików jest przy płaszczu mężczyzny po prawej stronie obrazka itd. 

3. Do zabawy zaproś znajomych. Niech każdy stworzy „zestaw” trzech wyrazów, które łączy jakieś znaczenie. 

Waszym zadaniem jest odgadniecie tego wspólnego pojęcia np. pieniądz, plik, piłkarz – transfer albo 

dżins, niewolnik, biel – bawełna. 
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OZDABIAJ NOTATKI 

Jeżeli nie masz ochoty tworzyć map myśli, spróbuj przynajmniej wzbogacić swoje notatki o elementy 

wykorzystywane w mapach myśli: 

 Pisz skrótami – wypracuj swój osobisty zestaw skrótów, których zawsze w ten sposób będziesz używał do 

określenia tego samego słowa. 

 Posługuj się słowami obcojęzycznymi – jeśli masz opanowany obcy język, to wykorzystuj w notatkach 

słowa z niego pochodzące, jeśli są krótsze od ich polskich odnośników, np. próbować – try, samochód – 

car. 

 Stosuj kolory, strzałki → czasami WIELKIE I POGRUBIONE WYRAZY, podkreślenia. 

 Używaj strony czynnej, ale też symboli rysunkowych powszechnie znanych, np. nieskończoność -∞; euro - 

€; procent - %; ewentualnie przez siebie wymyślonych. 

 Przedstawiaj informacje w maksymalnie 7 punktach na stronie. By były one szczególnie pomocne podczas 

przeglądanie w czasie powtórek, zastosuj poniższy schemat: 

1.  

A. 

 B. 

         a.  

         b.  

C. 

2.  

Pozwoli to ustalić hierarchię ważności prezentowanych na zajęciach zagadnień i zachować kolejność,                    

w jakiej zostały przedstawione, ale też uwypukli relacje, jakie istnieją pomiędzy nimi. 

 Notuj z użyciem marginesu, narysowanego po lewej stronie notatnika na szerokość około 3 cm. Na nim 

zapisuj daty, pytania, wpisuj znaki graficzne informujące o ważności informacji w danej części notatki. 

 Stosuj technikę TM (ang. taking and making) – wykorzystujemy w niej również marginesy, ale tym razem 

po prawej stronie, gdzie zapisujemy swoje komentarze w formie wrażeń, reakcji i pytań do zrobionej 

przez siebie notatki. 

Warto przeczytać: 

a. T. Buzan, Mapy twoich myśli, tłum. Monika Stefaniak, Wyd. RAVI, 1999 

b. M. paszko, Mind Mapping. Jak ogarnąć całość, Wyd. Placet, 2005 

c. I. Svantesson, Mapy pamięci, techniki zapamiętywania, Wydawnictwo One Press, 2004 

d. M. Szurowski, Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski, Wyd. Aha, 2008 

 

Przedruk z: E. Iskierka – Kasperek, Jak zanotujesz tak zdasz, „Charaktery”, luty 2010, Nr 2 (157), s.86-89. 
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Śladami Rzezi Woli w Powstaniu 

Warszawskim 

 

W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego na Woli 
dochodziło do masowych egzekucji dokonywanych przez 
niemieckie oddziały policji bezpieczeństwa. Największe z nich 
miały miejsce 5 sierpnia, w tzw. czarną sobotę. Ginęła ludność 
cywilna, powstańcy, pacjenci szpitali, personel medyczny, osoby 
duchowne. Najwięcej egzekucji wykonano w dniach 1–12 
sierpnia. W kolejnych dniach schwytanych ludzi wykorzystywano 

przy robotach przymusowych, a od 5 sierpnia wysiedlano z Warszawy. Szacuje się, że w ramach Rzezi Woli 
zamordowano od 40 do 60 tys. ludzi. Jest to jedna z największych zbrodni, dokonanych na polskiej ludności 
podczas II wojny światowej. Sprawcy zbrodni w większości nie zostali ukarani. Przykładem jest Gruppenführer SS 
Heinz Reinefarth, zwany katem Woli, który po wojnie był burmistrzem miasta Westerland na wyspie Sylt. 
 
Groby ofiar ul. Wolska 174/176 
Cmentarz Powstańców Warszawy jest największą nekropolią ludności cywilnej oraz żołnierzy poległych                                    
i zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Wśród w większości bezimiennych pochówków (ok. 100 
tys. osób) znajdują się popioły ofiar Rzezi Woli. Na kurhanie z popiołów ok. 50 tys. ofiar w 1973 r. ustawiono 
pomnik „Polegli Niepokonani”. Monument autorstwa Gustawa Zemły przedstawia rannego powstańca, który 
zasłania wyrwę 
w barykadzie. Zbiorowe groby ofiar Rzezi Woli znajdują się także na innych cmentarzach – wolskim                                         
i prawosławnym. 
 
Kościół św. Wawrzyńca ul. Wolska 140a 
W dniach 5–8 sierpnia zamordowano tu kilkaset osób. W kościele gromadzono także wypędzaną z domów 
ludność. 
Tablice upamiętniające ofiary zbrodni znajdują się wewnątrz i na zewnątrz kościoła. W 1963 r. odsłonięto jedną                 
z nich – w murze ogrodzenia kościoła, tam, gdzie Niemcy dokonali kilku masowych egzekucji. W pobliżu kościoła                 
w 1957 r. umieszczono płytę nagrobną poświęconą osobom nieznanym, poległym w sierpniu 1944 r. 
 
Parafia św. Wojciecha ul. Wolska 76 
Od 2 sierpnia w kościele znajdował się obóz przejściowy dla ludności cywilnej. Szacuje się, że  9 sierpnia 
przetrzymywano w nim ponad 5 tys. ludzi. Część osób kierowano do obozów w Ursusie i w Pruszkowie. Dzieci, 
starców i chorych mordowano na cmentarzu prawosławnym i obok kościoła – wiadomo, że spalono tu ciała ok. 
400 kobiet, mężczyzn i dzieci. Na frontowej ścianie kościoła znajduje się tablica z 1977 r. upamiętniająca ofiary,                                
a wewnątrz, w lewym transepcie – Kaplica Pamięci Narodowej. 
 
Dawna fabryka „Ursus” ul. Wolska 55 
Na terenie fabryki 5 sierpnia rozstrzelano ok. 7 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci – mieszkańców ulic: Działdowskiej, 
Płockiej, Sokołowskiej, Staszica, Wolskiej, Wawelberga i Skierniewickiej. Jedną z ocalałych była Wanda Felicja 
Lurie – nazwana później „Polską Niobe” – która przeżyła egzekucję, ale straciła w niej troje dzieci. 
 
Miejsce pamięci ul. Górczewska 32 
Stalowy krzyż i tablice ustawiono w miejscu, gdzie w dniach 5–12 sierpnia doszło do największych egzekucji Rzezi 
Woli. Szacuje się, że zamordowano ok. 12 tys. mieszkańców ulic: Działdowskiej, Gostyńskiej, Górczewskiej, 
Płockiej, Radzickiej (ob. Rabsztyńskiej), Sokołowskiej, Staszica, Syreny, Szlenkierów, Tyszkiewicza, Wawelberga, 
Św. Wojciecha, Zagłoby, Zbożowej, Żytniej. Wśród ofiar znaleźli się pacjenci i personel szpitala przy ul. Płockiej 26. 
 
Ofiary ze Szpitala Wolskiego ul. Płocka 26/30 
W pierwszych dniach powstania w szpitalu schroniło się ok. 1000 osób. 5 sierpnia oddziały niemieckie i ukraińskie 
wyprowadziły zgromadzonych za wiadukt kolejowy przy ul. Górczewskiej. Tam rozstrzelano pacjentów, cywili                           
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i personel medyczny. Zginęło ok. 360 osób. Ocaleli jedynie dwaj lekarze – dr Manteuffel i dr Wesołowski – zabrani                   
do niemieckiego szpitala. 
 
Mur szpitala im. Karola i Marii ul. Leszno 34/36 
W monument wkomponowano resztki muru szpitala im. Karola i Marii, gdzie 6 sierpnia w salach szpitalnych                                 
i przed budynkiem rozstrzelano ponad 100 dzieci, sióstr zakonnych ze szpitala św. Łazarza i żołnierzy Armii 
Krajowej. Pozostałe przy życiu osoby zabrano do Szpitala Wolskiego i Fortu Bema. Tablicę przy ul. Leszno 
odsłonięto w 1968 r. 
 
Plac Męczenników Warszawskiej Woli ul. Karolkowa 49 
Na terenie kościoła św. Klemensa i klasztoru o.o. Redemptorystów znajdują się pamiątkowe tablice i krzyż.                       
6 sierpnia na terenie składu maszyn rolniczych Kirchmajera i Marczewskiego przy ul. Wolskiej zginęło 30 księży                   
i zakonników. Na Placu Męczenników Warszawskiej Woli upamiętniono także 50 tys. pomordowanych 
mieszkańców dzielnicy. 
 
Pomnik Ofiar Rzezi Woli al. „Solidarności” róg ul. Leszno 1 
Jest to największy pomnik upamiętniający 50 tys. zamordowanych mieszkańców Woli. Monument autorstwa 
Ryszarda Stryjeckiego odsłonięto w 2004 r. W dzielnicy znajdują się także inne upamiętnienia – kamienie, krzyże, 
obeliski oraz tablice projektu Karola Tchorka. Od 2010 r. Rada m.st. Warszawy ustanowiła 5 sierpnia Dniem 
Pamięci Mieszkańców Woli. Z kolei Instytut Pamięci Narodowej w 2012 r. zainicjował projekt „Wola Pamięci 
1944”, polegający na gromadzeniu świadectw i dokumentacji zbrodni popełnionych w sierpniu 1944 r. 
 

Artykuł przygotował Michał Pallasch na podstawie 
wydania specjalnego Kuriera Wolskiego – bezpłatnego 
miesięcznika informacyjnego Dzielnicy Wola pt. Kurier 
powstańczy w dniu 29.07.2017 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

Uwaga, nauka idzie! 
 

Wielki rewolucjonista w dziedzinie fizyki – Nikola Tesla 

Nikola Tesla był jednym z najwybitniejszych umysłów nowożytnego świata,  
był twórcą ponad 300 patentów i 125 wynalazków. 
 
Dzieciństwo i młodość 
Urodzony w Jugosławii 10 lipca 1856 r. w Smiljanie. Tesla był synem chorwackiego popa. Już               
w dzieciństwie fascynowała go technika. Podobno swój pierwszy wynalazek, koło wodne 
bez łopatek, zbudował w wieku pięciu lat. Kształcił się na Politechnice w Grazu i na 
Uniwersytecie Praskim.  Pracował jako inżynier w Telefonii w Pradze i Paryżu. Wymyślił 
nowy rodzaj silnika nie posiadający komutatora, w które są zaopatrzone silniki na prąd stały, 
ale działający na zasadzie wirującego pola magnetycznego wytwarzanego przez wielofazowe 
prądy zmienne. Skonstruował jego prototyp. 
 
Początek pracy w USA 
Mimo iż doświadczony naukowiec(Thomas Edison) był raczej odpychającą postacią, Tesla 
postanowił zatrudnić się w jego laboratorium, gdzie z sukcesami wprowadzał swoje innowacje                   

w życie. Ekscentryczny Edison zwolnił go jednak po tym, jak Tesla zaproponował wykorzystanie prądu przemiennego w jego 
elektrowniach. Odtąd naukowiec musiał ciężko pracować, aby zarobić na chleb, m.in. jako kopacz rowów. 
 
Tesla ElectricLight Company 
Gdy pracował jako kopacz rowów, udało mu się nawiązać kontakt z właścicielami Western 
Union Telegraph Company, którzy pomogli mu założyć Tesla ElectricLight Company. 
 
Prąd przemienny i walka z Edisonem 
Thomas Edison pracował nad prądem stałym, kosztownym w dystrybucji na długie 
dystanse, który wymagał instalacji tzw. komutatorów (konwerterów), które wydzielały 
niebezpieczne iskrzenie. Tesla próbował rozwiązać te problemy, opracowując technikę prądu 
przemiennego, łatwiejszego do transformowania na inne poziomy natężenia i bezpieczniejszego w codziennym zastosowaniu. 
Mimo to, Edison starał się podkopać autorytet rywala dokonując m. in. pokazów rażenia prądem zwierząt. Odpowiedzią Tesli były  
podobne acz zupełnie odmienne w przesłaniu pokazy, na których naukowiec chcąc zademonstrować bezpieczeństwo swojej 
technologii przepuszczał prąd przez własny organizm, aby zapalić żarówkę. Ostatecznie jednak to metoda prądu przemiennego 
znalazła zastosowanie – z opracowanych przez Serba metod korzysta do dzisiaj cały świat. 

 
Światło 
Tesla oczywiście nie wynalazł światła, lecz opracował sposób na jego łatwe przekazywanie                                    
i wykorzystywanie. Tesla w swoim laboratorium opracował prototyp świetlówki jakieś 40 lat 
przed tym, zanim wymyślił je przemysł. Na Światowych Targach stworzył pierwszy w historii 
neon, zakrzywiając szklane rurki aby utworzyły jego imię. Publiczności pokochała  jednak jego                 
o wiele bardziej imponującą konstrukcję – cewkę Tesli, oferującą niezwykłe pokazy iskier                          
i błyskawic powstających ze zwojnicy. 
 
Promienie X 
Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące było już znane i solidnie przebadane                              
w XIX wieku. Jednak wszystko, począwszy od kolorowych zdjęć prekursora fotografii, Siemiona 
Dawidowicza Kirliana, który miał rzekomo fotografować aury, po urządzenia,  które możemy 

wykorzystać obecnie w diagnostyce medycznej, były wynalazkami, których rozwój zawdzięczamy wkładowi Tesli. 
 
Radio 
Guglielmo Marconi został uznany, i jest powszechnie uważany, za twórcę radia. Sąd najwyższy przyznał tytuł patentowy 
Włochowi w 1943 roku, mimo iż Tesla opracował odbiornik rok przed Marconim. Fale radiowe są po prostu kolejnym 
rodzajem częstotliwości, która potrzebuje odpowiedniego odbiornika oraz nadajnika. Tesla zaprezentował te proste zasady 
działania szerokiej publiczności jeszcze w 1897 roku w gronie Narodowego Stowarzyszenia Energii Elektrycznej. W tym 
samym roku Tesla aplikował  dwa patenty , jednak w 1904 roku amerykański urząd patentowy postanowił zmienić decyzję 
odnośnie radia, przyznając patent Marconiemu. 
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Technologia zdalnego sterowania 
Była naturalnym efektem wynalezienia radia. Pierwszym zdalnie sterowanym pojazdem 
był model łodzi zasilany na duże baterie i sterowany przez radioodbiornik. Wynalazek 
zaprezentowano w 1898 roku. Choć przez jakiś czas nie znajdował powszechnego 
zastosowania wkrótce technologie przejęły armie tworząc zdanie sterowane samoloty         
i czołgi. Te ostatnie wykorzystywane były przez Niemców w czasie II wojny światowej. 
 
Silnik elektryczny 

Wynalazek Tesli został szybko spopularyzowany przez twórców silników samochodowych. Silnik Tesli wykorzystywał siły 
magnetyczne wirujących magnesów. Gdyby jego wynalazek nie „rozbił się” o ekonomiczny kryzys, który wybuchł w latach ’30-tych, 
być może już dawno bylibyśmy wolni od problemu paliw kopalnych. Nie mniej jednak wynalazek ten zmienił fundamenty 
podstawowych dla nas dzisiaj już urządzeń takich jak wentylatorów przemysłowych, pomp wodnych, obrabiarek, narzędzi 
elektrycznych, zegarków elektrycznych czy sprężarki. 
 

Robotyka 
Techniczny umysł doprowadził naukowca do wniosku, że wszystkie żywe 
istoty, muszą być napędzane zewnętrznym impulsem elektrycznym. 
Stwierdził, że „każdy mój ruch i dokonany akt pokazuje, że jestem automatem 
obdarzonym mocą ruchu, który jedynie reaguje na zewnętrzne bodźce”, tym 
samym stworzył koncept robota. Jednym z jego ostatnich pomysłów, było 
stworzenie maszyny sterowanej radiowo, która byłaby w stanie wykonywać 
różne czynności automatycznie. Po opatentowaniu technologii zdalnego 
starowania zabrał się do tworzenia maszyn kroczących i latających. Planował 
wmontowanie urządzeń sterujących w maszyny i puszczenie ich wolno, 
tworząc tym samym pierwsze roboty. Tesla zauważył jednak, że potencjalne 
ludzie repliki powinny mieć pewne ograniczenia, a mianowicie możliwości 
wzrostu i prokreacji. 
 

Laser 
Ten wynalazek może pokazać, w jaki sposób dobro i zło wiąże się ze sobą                     
w umyśle geniusza. Tesla opracował laser jako śmiertelną broń wojenną. 
Tymczasem do jego zastosowania w wojskowości upłynęło dużo czasu. 
Współczesne lasery znalazły zastosowanie głównie w medycynie niewątpliwie 
przyczyniając się ludzkości. Pozwoliły również na współczesne stworzenie 
mediów cyfrowych. Z drugiej strony lasery sprawiły, że rzeczywistość science fiction nieco bardziej urzeczywistniła się na ziemi, jak 
choćby w pomyśle systemu obronny Reagana niczym z gwiezdnych wojen. 
 

Bezprzewodowa komunikacja i wolna energia 
W urzeczywistnieniu tej idei chciał wesprzeć Teslę milioner J.P. Morgan, przekazując wynalazcy 150 tys. dolarów w celu 
zbudowania transmitera, wykorzystującego naturalne częstotliwości naszego wszechświata do transmisji danych, w tym 
szerokiego zakresu danych, obrazów i komunikatów głosowych. Pomysł miał być pierwszym bezprzewodowym połączeniem na 
świecie, Tesla zakładał również, że wszechświat pełen jest darmowej energii, którą możemy przechwycić i wykorzystać do 
utworzenia ogólnoświatowej sieci łączącej darmowo całą ludzkość. Wieża nigdy nie była w pełni funkcjonalna, a sam naukowiec w 
ostatnich latach życia poświęcił się idei poszukiwaniu metod przechwycenia wolnej energii. 
 

Śmierć Tesli 
Naukowiec zmarł 7 stycznia 1943 r. w Nowym Jorku wskutek zakrzepu tętnicy wieńcowej. Z hotelowego apartamentu wynalazcy 
zniknęły jego naukowe zapiski. 

 
Ciekawostki: 

 Podczas I wojny światowej udało mu się stworzyć urządzenie do wykrywania na odległość okrętów. Dziś taką rzecz 
nazywamy radarem (wynaleziony 20 lat później). 

 Zawsze starał się robić wszystko do końca. Przykładowo, musiał przeczytać wszystkie książki danego autora. 

 Nie związał się nigdy z żadną kobietą, ponieważ nie znosił biżuterii, zapachu perfum, dotyku włosów. Nie odpowiadał mu 
nawet uścisk ręki. Niemal codziennie zmieniał rękawiczki i jeśli wierzyć plotkom, całe życie przeżył w celibacie. 

 Postrzegany był jako dziwak. Miał obsesję na punkcie liczby 3. Do każdego posiłku zużywał trzy serwetki, którymi wycierał 
sztućce oraz naczynia. Każdy budynek, do którego miał wejść, wcześniej obchodził trzy razy, mieszkał w pokoju hotelowym, 
którego numer był podzielny przez trzy. 

 Cierpiał na oystersaritisfobię - paniczny strach przed perłami.  
Mateusz Bujalski, IIC 
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Z przymrużeniem oka…  

                       Krótki wywiad z Mistrzem Polikarpem  
 

Dziennikarz: Dzień dobry, Mistrzu Polikarpie. 

Mistrz Polikarp: Dzień dobry. 

Dz.: Czy mogę zadać Ci kilka pytań? 

M.P.: Oczywiście. 

Dz.: O co modliłeś się, Polikarpie, w kościele? 

M.P.: Prosiłem o możliwość ujrzenia śmierci. 

Dz.: Ujrzałeś śmierć? 

M.P.: Tak, ujrzałem. 

Dz.: Jak wyglądała? 

M.P.: Naga, brzydka, chuda, żółte lice, z oczu płynęła krwawa rosa, głowę przywiązaną miała białą 

chustą, wyglądała jak ludożerca. W ręku miała groźną kosę. 

Dz.: Wystraszyłeś się tej postaci? 

M.P.: Wystraszyłem się bardzo. Padłem na ziemię i tak leżałem. 

Dz.: Dlaczego tak bardzo się bałeś? Przecież o to prosiłeś Pana Boga. Chciałeś, aby się ukazała, więc 

przed Tobą stanęła. 

M.P.: Bardzo mnie wystraszyła. Straciłem zdrowie, nadzieję. Mówię do niej: rzuć od siebie kosę. Wtedy 

mogłem podnieść głowę do góry. 

Dz.: Co jeszcze mówiła śmierć? 

M.P.: Powiedziała, że kosa jest dla każdego. Dla biednych i bogatych, dla starych i młodych. 

 Dz.: Dziękuje za rozmowę. 

M.P.: Również dziękuję. 

                                                                               

Albert Meissner, IA 
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Poezja i 

proza 
Dzień w Traugucie 
 
Warszawa Wola, przystanek Niska, 

z chęcią do szkoły idą ludziska. 

I Pani Zofia na ciebie czeka, 

„zmieniajcie buty”, a czas ucieka. 

Buty rozwiązane. 

W ręku trzymam śniadanie. 

Biegnę korytarzem, 

na historii dziś się pokażę. 

Do odpowiedzi Pan Gudziak prosi, 

a ja się modlę, niech ktoś się 

zgłosi! 

Siada przy biurku, ręce załamuje. 

Wstaje i dumnie – jak Kordian na 

szczycie, 

pyta nas: Czemu się państwo nie 

uczycie? 

Kolejne lekcje mijają szybko, 

a ja ze szkoły wychodzę gibko. 

I tak mija dzień za dniem powoli 

w tej naszej szkole na Woli. 

 

Julia Gepner, Katarzyna Nawrocka, 

Julia Smolińska, Dominik Kabot, IIC 

 
 

KLUB KSIĄŻKI 

Obrazy, które musisz znać 
                                         Vincent Willem van Gogh ,,Słoneczniki” 

 

Vincent Willem van Gogh był holenderskim 
malarzem, którego twórczość dzięki żywej 

kolorystyce i emocjonalnemu oddziaływaniu 
wywarła dalekosiężny wpływ na sztukę XX w.  
Dziś jest powszechnie uważany za jednego                    

z największych malarzy w historii, którego 
twórczość stanowi istotne źródło sztuki 

współczesnej. Jego prace przeważnie są oparte 
na jednym motywie powielanym w różnych 
ujęciach.  

 

 

 

 

 

 

Podziwiany jest obraz ,,Słoneczniki”. Obraz 
słoneczników też był różnie przedstawiany. 

Najwspanialszy obraz był prezentowany jako ,,Martwa 
natura wazon z dwunastoma słonecznikami’’.                       

Na obrazie artysta namalował dwanaście 
słoneczników w różnych stadiach rozwoju. 
Wykorzystał różne odcienie żółci z chłodnym tłem 

niebieskiej ściany. Twórczość obrazu podzielona jest 
na dwie części. Dolna jest mniejsza, a w górnej części 
w całości mieszczą się kwiaty, które można podziwiać.  

 

Mają piękny żółty kolor, wzbudzają radość                            

i optymizm. Słonecznik cieszyły się dużą 
popularnością jako kwiaty cięte stosowane do 
dekoracji. Miały one symbolizować radość życia. 

Kwiaty te zostały podziwiane przez innych artystów, 
ponieważ stały się popularnym motywem w sztuce. 

Należy podkreślić, że twórczość Van Gogha jest 
inspiracją dla wielu współcześnie żyjących artystów, 
którzy fascynują się postacią tego wybitnego, 

nierozumianego i niedocenionego za życia twórcy.  

 

Albert Meissner, IA 
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KĄCIK DORADCY ZAWODOWEGO 

 

CZYM JEST EMPATIA? 
 

 TO SKŁONNOŚĆ DO UTOŻSAMIANIA SIEZ CZYMŚ LUB KIMŚ, 

 OCZNACZA UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA, OBSERWACJI I 
RESPEKTOWANIA OPINII DRUGIEJ OSOBY 

 
PRZYKŁADY EMATII W ZDANIACH: 

 

 „ROZUMIEM, ŻE TO O CZYM MÓWISZ, JEST DLA 
CIEBIE WAŻNE”, 

 „ROZUMIEM, ŻE JESTEŚ Z TEGO POWODU ZŁY, GDYŻ 
WYDAJE CI SIĘ TO BYĆ NIESPRAWIEDLIWE” 

 
EMPATIĘ WYRAŻAMY POPRZEZ: 
 

 WSPÓŁCZUCIE I MIŁOŚĆ, 

 CZUŁOŚĆ I POCZUCIE ZWIĄZKU Z  INNYMI, 

 DOBRE SERCE I ŁAGODNOŚĆ, 

 DOBROĆ I SZCZODROŚĆ 
 

prof. Magdalena Sakowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacyjny romans czy pierwsza miłość to tematy 
eksploatowane w literaturze i kinie do granic 
możliwości. Wydawałoby się, że pokazane i opisane 
zostały już w każdy możliwy sposób. Że kolejna książka 
o wakacyjnej miłości nie będzie w stanie 
nikogo niczym zaskoczyć. A jednak 
książce, którą niedawno przeczytałam i 
chcę podzielić się refleksjami po jej 
lekturze, udało się to zrobić. 
 
Książka pt. Tamte dni, tamte noce 
autorstwa amerykańskiego 
powieściopisarza Andrego Acimana 
przenosi nas w niepowtarzalny klimat 
śródziemnomorskich Włoch, gdzie 
poznajemy 17-letniego Elia, który wraz z 
rodzicami spędza wakacje w ich domu na 
Włoskiej Riwierze. Ojciec Elia, profesor 
literatury, co roku zaprasza do 
współpracy rezydentów mających mu pomóc w 
podstawowych obowiązkach, a także rozwijać własny 
warsztat pisarski. Tego lata do rezydencji przyjeżdża 
24-letni Amerykanin – Oliver. Elio z początku trzyma się 
od niego na dystans, jednak odkrywa, iż Oliver go coraz 
bardziej fascynuje. Obaj są zaskoczeni wzajemnym 
zauroczeniem. Uczucia, jakie pojawiają się między 

obojgiem zarysowane są bardzo subtelnie i jak 
najbardziej prawdziwie. Nastoletni Elio poszukuje 
swojego prawdziwego "ja", nie jest do końca pewien 
swojej seksualności, bada ją.  

Książka ta jest o sile uczucie 
pierwszej miłości, o drodze do 
odnalezienia samego siebie. 
Ukazane jest stadium miłości dla 
każdego, niezależnie od wieku czy 
płci, bo przecież miłość nie zna 
granic, a my zawsze powinniśmy 
być wierni swoim uczuciom i nie 
ukrywać ich. Książka uświadamia 
nam, że nie zdajemy sobie sprawy 
w jak dużym stopniu przypadkowe 
zdarzenia mogą mieć wpływ na 
naszą przyszłość, czy wręcz 
zmieniać ścieżki, którymi będziemy 
w życiu podążać.  

W 2017 roku powstał film na podstawie książki, który 
bardzo odwołuje się do literatury, sztuki, muzyki. 
Nieśpieszna narracja i przepiękna sceneria, wszystko 
wyrażone w skromny i uniwersalnie piękny sposób. 
Polecam oderwać się od kapryśnej kwietniowej pogody 
i zatopić się w upalne, leniwe włoskie lato tamtych dni, 
tamtych nocy.   

 

 

 

Żeby nie było śladów 

Teatr Polonia 
26 lutego uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły mieli przyjemność spędzić                           

w Teatrze Polonia wieczór pełen emocji. To wszystko za sprawą cudownej sztuki pt. 

,, Żeby nie było śladów’’, stworzonej na podstawie reportażu Cezarego Łazarewicza 

(Nagroda Literacka NIKE 2017). 

Dlaczego akurat taki a nie inny spektakl? Jest to przedstawienie na podstawie 

najgłośniejszego reportażu ostatnich miesięcy. Opowiada nie tylko o czasach 

komunizmu, pełnego kłamstw, propagandy i manipulacji, ale również o metodach 

władz totalitarnych stosowanych w sprawie osiemnastoletniego maturzysty, 

Grzegorza Przemyka i jego matki, Barbary Sadowskiej. Opowieści syna i matki, które 

przeniosły nas w chwile wspomnień, zastoju na teatralnej scenie stały się historią               

o nas tu i teraz. 

Znakomici aktorzy przedstawili jedną z najsłynniejszych i najbardziej przejmujących 

historii Polski w tym okresie. 

Podsumowując, można by rzec, że ta sztuka jest w sam raz dla naszych maturzystów (szkoda, że tak niewielu z was ją 

obejrzało). Mimo niewielkiej frekwencji uczniów, spędziliśmy czas w miłym gronie – na czele z Panią dyrektor, profesor 

Joanną Pliszką i profesor Anną Dorosz. Oby więcej takich wyjść! 

                                                                                                                                                                 Tekst: Julia Skwarek, IC 
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English for everyone 

Poniżej przedstawiam ćwiczenia utrwalające tryby warunkowe w języku angielskim: 

Zero Conditional: 
-http://www.esl-lounge.com/student/grammar/2g42-what-do-you-do-if.php 
-http://www.nspeak.com/newbasic/grammatica/condizionalezero.htm 
 
First Conditional: 
-https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1/exercises?02 
-http://www.focus.olsztyn.pl/en-conditional-first-exercises.html#.WnwINEly670 
 
Second Conditional: 
-http://www.focus.olsztyn.pl/en-second-conditionals-exercises.html#.WnwIYUly670 
-http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/2cond1.htm 
 
Third Conditional (tylko w części rozszerzonej): 
-https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_3_mix.htm 
-http://speakspeak.com/english-grammar-exercises/upper-intermediate/third-conditional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring in Mexico 

Thousands of Mexicans have been visiting the 
pyramids of Teotihuacan, located 40 kilometers 
outside of Mexico City. They are celebrating the 
spring equinox, hoping to receiving new energy for 
the rest of the year. 

A visiting teacher said that the people were asking 
for peace and harmony of the spirit with the universe 
because people are part of it and cannot destroy it. 
Many people climbed the Pyramid of the Sun to 
receive its energy and wore white clothing, as they 
believed that it would help them receive positive 
energy from the sun. 

Difficult words: equinox (the date when day and night 
are of equal length). 

https://www.newsinlevels.com/products/spring-in-mexico-level-

3/#1i2CTz7AGrAev7dH.99 
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DZISIAJ W KĄCIKU                      Wyspa Wielkanocna 

 

Wyspa Wielkanocna nazywana, przez 

miejscowych Rapa Nui, należy do najbardziej 

izolowanych miejsc na Ziemi. Znajduje się na Oceanie 

Spokojnym, a od najbliższego lądu oddziela ją ponad 

2000 km oceanu. Wyspa leży na terytorium Chile, którego 

wybrzeża oddalone są 3600 km. Obszar wyspy jest cztery 

razy mniejszy niż Warszawa.  

Wyspa została odkryta przez Holendra 

Jacoba Roggeveena właśnie w niedzielę 

wielkanocną w 1722 roku. Żyło na niej 

wówczas około 2-3 tys. mieszkańców, 

pochodzenia polinezyjskiego. Ludzie dotarli 

tu najprawdopodobniej w XIII w na tratwach. 

Liczba ludności mogła wcześniej dochodzić 

nawet do 10-15 tys. osób. Taki spadek liczby 

mieszkańców spowodowany został przez 

wyczerpanie naturalnych zasobów wyspy 

oraz ścięcie wszystkich drzew. Według podań 

ustnych w wyniku tego doszło do walk oraz 

kanibalizmu z powodu braku żywności. 

Historię tę opowiada film z 1994 roku 

zatytułowany właśnie „Rapa Nui”, który gorąco polecam.  

Klimat wyspy stanowi odmiana morska klimatu podzwrotnikowego. Co roku odwiedza ją                           

ok. 30 tys. turystów, co daje przychód w kwocie ok. 15 milionów USD rocznie. Miejsce to znane jest 

przede wszystkim z 887 kamiennych posągów, zwanych Moai. Zostały one wykute w tufie 

wulkanicznym. Przeznaczenie tych obiektów nie jest jednak dotychczas znane. Powstało na ten temat 

wiele teorii, mówiących o posągach jako wyobrażeniu bóstw czy przodków. Nie wiadomo też, jak 

przemieszczano ciężkie bloki z kamienia.  

 

Lot z Warszawy z trzema przesiadkami 

trwa blisko 40 godzin a ceny biletów 

wahają się od 9 000 do 30 000 pln.  

Polecam jako miejsce na zieloną szkołę. 

 

Tekst: Arkadiusz Olszyna 
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To nie była łatwa przeprawa Simony Halep. Liderka światowego rankingu tenisistek z wielkim 

trudem pokonała 98. w klasyfikacji WTA Francuzkę Oceane'a Dodin 3:6, 6:3, 7:5 i w trzeciej 

rundzie turnieju w Miami będzie przeciwniczką Agnieszki Radwańskiej.  

 

Loria - tak nazwany został bolid, w którym w niedzielnym wyścigu o Grand Prix 

Australii - inaugurującym sezon 2018 Formuły 1 - wystartuje czterokrotny mistrz 

świata, Niemiec Sebastian Vettel.  

 

Wiatr przeszkadzał skoczkom w kwalifikacjach do piątkowego konkursu indywidualnego 

Pucharu Świata w słoweńskiej Planicy. Awans uzyskało pięciu z sześciu Polaków, a trzech 

skończyło w pierwszej dziesiątce. Najlepszy z nich Dawid Kubacki zajął trzecie miejsce. 

Kamil Stoch, który już zapewnił sobie Kryształową Kulę, był ósmy. Polak, który już zapewnił 

sobie Kryształową Kulę w norweskim Vikersund, w kwalifikacjach nie miał jednak dobrych 

warunków wietrznych - podobnie jak inni skaczący wówczas zawodnicy. Stąd odległość 

226,5 m i 8. miejsce skoczka z Zębu.  

 

Klasyczne, biało-czerwone, z orłem na piersi i z kołnierzykiem - nowe koszulki, w których nasi piłkarze zagrają na 

mundialu, mogą się podobać. Szkoda tylko, że kampania promocyjna producenta ubioru wzbudziła spore 

kontrowersje. Pierwszy komplet strojów będzie składać się z białej koszulki                         

z czerwonym kołnierzykiem i orzełkiem na lewej piersi oraz białych spodenek. Na 

mecze wyjazdowe przygotowano jednolite czerwone kostiumy. Z kolei jeden                       

z kompletów dla bramkarzy będzie w czarnym kolorze i z czerwonymi wstawkami 

na rękawach. - Projekt został zainspirowany dumą ludzi, którzy noszą orła, 

będącego ważnym symbolem narodowym - tłumaczył Pete Hoppins, dyrektor                   

ds. projektowania Nike Football Apparel na oficjalnej stronie producenta.  

Robert Lewandowski uzbierał 51 goli w kadrze, ale nigdy nie zdobył bramki we 

Wrocławiu, choć miał sześć okazji. Kolejna - siódma - w piątek wieczorem przeciwko 

Nigerii. Kapitan Biało-Czerwonych potrzebował 91 spotkań, żeby wbić rekordowe      

51 goli. Jest najskuteczniejszym piłkarzem kadry w historii. Sześć występów zaliczył we Wrocławiu, ale ani razu nie 

trafił. Najpierw była porażka z Włochami (0:2), a później z Czechami (0:1) na Euro 2012. Polacy na nowym 

stadionie we Wrocławiu przełamali się z Mołdawią (2:0) w eliminacjach mistrzostw świata 2014, ale to nie 

Lewandowski, a Jakub Błaszczykowski i Jakub Wawrzyniak zdobywali bramki.  
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta”  

Weronika Chlipała, IA; Julia Hałubicka, IA; Gabriela Rembiasz, IA; Meissner Albert, 

IA; Maja Folleher, IB; Klaudia Kołacz, IB; Klaudia Kucharska, IB; Karolina Mężyńska, 

IB; Julia Ruclak, IB; Anna Ptaszyńska, IB, Aleksandra Wojtczak, IB; Julia Skwarek, IC; 

Natalia Parzydeł, IIB; Michał Pallasch 
 

 

Opiekun redakcji                    Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             

Anna Dorosz 
 

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
 

Czekamy na wasze teksty.  
 

 

 

Tekst: Agata z klasy 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapiekanki 

 

Składniki:  

 1 bagietka  

 1 cebula 

 300g pieczarek 

 oliwa z oliwek 

 pieprz, sól - do smaku  

 masło - około 2 łyżki 

 czosnek - 2 ząbki 

 ser żółty 

 wędlina według uznania 

 

 

 
 

 

Przygotowanie:  

Na patelni rozgrzewamy oliwę, 

wrzucamy cebulę pokrojoną w kostkę              

i smażymy, aż się zeszkli. Pieczarki 

oczyszczamy, kroimy w plasterki                        

i dodajemy do cebuli. Dusimy do 

momentu, aż z pieczarek odparuje 

woda. Doprawiamy je pieprzem i solą. 

Bagietkę kroimy wzdłuż. Czosnek 

przeciskamy przez praskę i mieszamy     

z masłem. Smarujemy bagietkę. 

Kładziemy pieczarki na bagietce, na nie 

dodajemy wędlinę. Ser ścieramy na 

tarce o grubych oczkach i posypujemy 

zapiekankę. Wstawiamy do piekarnika 

nagrzanego do 180°, pieczemy do 

momentu, aż ser się rozpuści a bułka 

zarumieni. 

 

Smacznego! 

 

Natalia Parzydeł gotuje! 

 

Łamigłówki mądrej główki 

 

Znajdziecie w niej słowa wypowiedziane przez naszych sławnych rodaków i jednego 
cudzoziemca, hasło nawiązuje do jednych z naszych najsławniejszych triumfów. 

1. "Ameryka jest zbyt słaba, by sama rozwiązać potrzeby świata i zbyt silna,  
      by można je rozwiązać bez niej" 

2. "Policzym jak ich pobijem…po bitwie" 

3. "Nie jestem królem sumień waszych" 
4. "Potrzeba w miejscu, nadzieja w męstwie, zbawienie w zwycięstwie.  
      Czyńcie swoją powinność!" 
5. "Ja wiem co to jest wojna, lecz muszę powiedzieć,  
      że wojna nie rozwiązuje problemów, ale je mnoży" 

6. "Balansujcie dopóki się da, a gdy się już nie da, podpalcie świat" 

7. "Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać" 

8. "Gorsza lepszą monetę z obiegu wypędza" 

9. "Jestem za, a nawet przeciw" 

10. "Polityka nie jest sztuką tego co możliwe lecz tego co niemożliwe" 

11. "Ucz się chłopcze łaciny, a ja zrobię cię panem" 

12. "Jeśli minister finansów jest lubiany, to znaczy, że jest zły" 
13. "Mogę być premierem dobrym lub złym,  
        ale nie zgodzę się być premierem malowanym" 

14. "Nie można własnego szczęścia budować na nieszczęściu innych" 

15. " Takie będą Rzeczypospolite, jak jej młodzieży chowanie" 
 

Z rozwiązaniami zapraszamy do prof. Marcina Gudziaka lub prof. Michała Osypowicza. 

mailto:monitorTraugutta@traugutt.edu.pl

