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Wywiad z … 

Panem Maciejem Jabłońskim 

Pan Maciej Jabłoński jest pracownikiem Telewizji 

Polskiej, prezenterem działu sportowego. Widzicie Go prawie 

każdego dnia na małym ekranie. Julia Ruclak (IB), uczestniczka 

warsztatów Akademii Młodego Dziennikarza, miała przyjemność 

zapoznać się z pracą redakcji działu i zadała kilka pytań, które 

złożyły się na niniejszy wywiad. 

JR: Jak pan doszedł do tego momentu w swojej karierze? 

MJ: Zaczynałem tak jak każdy młody człowiek. Akurat jedna z 
telewizji prywatnych, która się otwierała, po tym jak skończyłem 
studia, poszukiwała stażystów. I właśnie od tego zacząłem. 
Bardzo interesowałem się sportem, więc była to redakcja 
sportowa. Zaczęło się to od najprostszych rzeczy, czyli od 
podpatrywania pracy starszych kolegów, od pomocy im w np. 
szukaniu dla informacji, wyręczaniu ich w pojechaniu na zdjęcia 
lub zrobienie jakiegoś wywiadu do ich materiału. Następnie 
pisanie swoich pierwszych tekstów, na które poświęcałem 20 
razy więcej czasu niż teraz. Wtedy było to wielkie przejęcie. 
Wiadomo, stres związany z brakiem doświadczenia. Potem 
zaczęły powstawać moje pierwsze własne materiały, 
przeczytane moim głosem. 

JR: Jakie to uczucie zobaczyć siebie w telewizji? 

MJ: To było wydarzenie, bo widzieć siebie w telewizji, do tego 
swój materiał, z podpisem „przygotował Maciej Jabłoński”, coś 

niesamowitego. Mój tata nagrał to na video jako pamiątkę, a rodzina była dumna. 

JR: Kiedy pan poczuł się prawdziwym prezenterem? Czy to było wtedy, kiedy poprowadził pan pierwszy serwis? 

MJ: Tak, przełomowym wydarzeniem był pierwszy poprowadzony serwis. Oczywiście było to bardzo dla mnie 
wzruszające i bardzo przełomowe. Poczułem wtedy, że naprawdę jestem prezenterem i ta cała praca się opłaciła. 

JR: Powiedział Pan, że pomagali panu starsi koledzy. Czy pan pomaga młodym, dopiero zaczynającym osobom? 

MJ: Teraz przychodzą do redakcji nowe osoby, mogące być właściwie moimi dziećmi. Patrzę na nich trochę jak na 
siebie, kiedy zaczynałem. Bardzo im kibicuję i staram się pomagać. Podrzucam im różne pomysły i tematy na 
teksty. 

JR: Jakie studia Pan skończył? Trzeba skończyć studia poświecone dziennikarstwu, aby pracować w telewizji? 

MJ: Ja skończyłem akademię muzyczną. Co jest dobrym dowodem na to, że w telewizji nie muszą pracować tylko 
osoby po szkole telewizyjnej lub studiach dziennikarskich. Telewizja to takie miejsce, gdzie odnajdą się osoby po 
każdych studiach. Mamy tutaj lekarzy, aktorów, prawników, filologów. Telewizja skupia rozmaite wykształcenia i 
profesje. Jedno co jest niezbędne do pracy tutaj to: pasja, talent i chęć do ciężkiej pracy. 

JR: Czy poczuł Pan kiedyś wypalenie? Myślał Pan o zmianie zawodu? 

MJ: To jest dla mnie bardziej pasja, niż praca. Wiadomo, dostaje za to pieniądze, bo to w końcu źródło pieniędzy, 
ale cały czas podchodzę do niej z fascynacją. Bardzo ważne jest to, aby nie zapomnieć, że praca ma nie tylko nam 
dawać pieniądze, ale też przyjemność i poczucie spełniania się zawodowo. 

JR: Co pan poleca młodym ludziom, którzy marzą o zostaniu dziennikarzem lub prezenterem telewizyjnym? 

MJ: Podpatrywanie zawodowych prezenterów. Oglądanie ich, ale nie dla samej rozrywki, dla nauki. Zwracać 
uwagę, jak czytają. Jak budują zdania. Gdzie stawiają akcenty w zdaniu. Jaką mimikę stosują do przekazywanej 
informacji, czy jest to informacja dramatyczna, smutna, czy tzw. „michałek”, czyli coś żartobliwego. Patrzeć na nich 
analitycznie. Trzeba też próbować samemu pisać serwisy informacyjne, przekształcać je i nagrywać siebie. 

JR: Bardzo dziękuję za poświęcony mi czas. 

MJ: Cała przyjemność po mojej stronie. 

 Rozmawiała: Julia Ruclak (IB) 
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Wydarzenia historią opisane 
      

Kampanie Stefana Batorego 

  

W latach 1577-82 miała miejsce wojna między 

Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Państwem 

Moskiewskim, zakończyła się ona zwycięstwem 

Rzeczypospolitej i rozejmem w Jamie Zapolskim. 

W roku Pańskim 1577 car Iwan Groźny, 

wykorzystując fakt, że świeżo obrany król Polski 

Stefan Batory koncentrował się na walce                          

ze zbuntowanym i nie uznającym jego elekcji 

Gdańskiem, postanowił wykorzystać okazję                       

i zarządził inwazję na Inflanty.  

Po kilkunastoletniej rywalizacji między Rosją, 

Szwecją, Danią i państwem polsko-litewskim, 

większość terytorium Inflant przypadła temu 

ostatniemu. 

Wojska rosyjskie w 1577 roku opanowały                           

tę prowincję, dopuszczając się przy tym strasznych 

gwałtów na ludności. 

20 stycznia 1578 roku w Warszawie zebrał się Sejm walny, który zdecydował o podjęciu akcji zbrojnej. Król 

Stefan Batory przygotowywał wyprawę długo, ale za to bardzo solidnie. Udało mu się namówić Sejm                             

do uchwalenia podatków i poboru wojska, a także różnymi innymi sposobami zdobyć dużą ilość pieniędzy, tymi 

sposobami był m.in. Jan Zamoyski.  

Król przekonał Sejm do powołania piechoty wybranieckiej, ponadto wynajęto oddziały złożone z Węgrów                            

i Niemców. Tymi pierwszymi dowodził Kasper Bekiesz – oddany przyjaciel króla, drugimi Ernest Weiher. 

Najemne oddziały wynajął, za własne pieniądze, kanclerz Jan Zamoyski.  

Plan króla zakładał uderzenie nie na Inflanty, ale na terytoria cara sąsiadujące z nimi i niejako odcięcie w ten 

sposób od zajętej prowincji. Przy okazji Batory chciał również odzyskać utracony we wcześniejszej wojnie Połock 

– zobowiązania królewskie złożone podczas koronacji. Pierwsza kampania miała miejsce w 1579 roku i głównym 

jej celem było zdobycie Połocka. W skład jego sił mających odbić ziemię połocką wchodziło 29.741 jazdy i 11.973 

piechoty. Wojskami koronnymi dowodził hetman wielki koronny Mikołaj Mielecki, siłami litewskimi dowodził 

hetman wielki litewski Mikołaj Radziwiłł „Rudy”. Oczywiście głównodowodzącym był Stefan Batory. 

Wojska zebrały się pod Świrem, skąd pomaszerowały pod Połock. Nie przeszkodził temu ani specjalnie zasadzony 

kilkanaście lat wcześniej po podboju młody las, ani rzeka Dźwina, którą sforsowano przy pomocy mostu z łodzi, 

taktyka podobna do tej Władysława Jagiełły, kiedy to prowadził wojska na Grunwald. Oblężenie nie trwało długo, 

dwa i pół tygodnia, zakończyło się sukcesem. 28 sierpnia zdobyto też po szturmie na miasto Sokół. 

Sukcesy sprawiły, że król Stefan i kanclerz Zamoyski przekonali Sejm do uchwalenia kolejnych podatków, na 

następną kampanię. Jej celem były Wielkie Łuki. 

Liczna i silna armia zebrała się w lipcu 1580 roku w Czaśnikach, skąd wyruszyła w kierunku Wielkich Łuków, 

udało się zdobyć miasto, skuteczne były również oblężenia Wieliża i Zawołocza. Zdobycie tego ostatniego 

wymagało jednak nie lada trudu, twierdza była bowiem położona na wyspie na środku jeziora i trzeba było 

zbudować dwa mosty. 

Sukces tej kampanii sprawił, że wracającemu z niej królowi zgotowano gorącą owację, triumf godny czasów 

rzymskich. Mimo to z wielkim trudem udało się przekonać szlachtę do jeszcze jednej kampanii. 

Tym razem celem był Psków, jednak oblężenie tego wielkiego miasta okazało się bardzo ciężkim zadaniem. 

Polacy mieli dość wojny, na szczęście przeciwnik okazał się jeszcze 

bardziej wyczerpany i zgodził się na rozmowy.  

W ich wyniku zawarto 15 stycznia 1582 roku rozejm w Jamie Zapolskim, który był korzystny dla 

Rzeczypospolitej, odzyskiwała ona Inflanty, a także Połock. 

Król Stefan Batory dowiódł w czasie wojny swego geniuszu militarnego, można wymienić m.in.: stworzenie 

piechoty wybranieckiej, umiejętne korzystanie z najemników, sprytne rozbudzanie ambicji żołnierzy z różnych 

grup narodowościowych i skłanianie ich dzięki temu do rywalizacji, używanie tak zwanych kul ognistych, które 

nie tylko druzgotały, ale też wywoływały pożary i budziły wielki strach, stosowanie wojsk inżynierskich. Kanclerz 

docenił znaczenie propagandy, tzw. latająca drukarnia po każdym sukcesie drukowała informacje na ten temat. 
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Batory zabrał Zamoyskiego na wojnę, laika, który u boku władcy doskonale się przeszkolił. Król mianował 

dowódcą Węgrów Kaspra Bekiesza, dawniej stał w opozycji do Stefana, ale po uzyskaniu jego przebaczenia stał 

się jednym z jego najbliższych współpracowników, wręcz stał się przyjacielem królewskim. Król Stefan miał także 

zmysł polityczny, czego dowodem jest korespondencja z tej wojny prowadzona z carem. 

 

Cóż, trafił nam się doskonały król, przez 10 lat nie schodził z konia; albo polowania, albo wojna. Chwycił szlachtę 

za szyję, zbierał podatki jak chciał, a co najważniejsze zmusił ją do pójścia na wojnę. Zreformował wojsko, 

unowocześnił armię np. o oddziały logistyczne czy inżynieryjne.  

Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Szkoda, że tak szybko ten sen się skończył zbyt przedwczesną śmiercią 

władcy. Marzenia wielkie, już pakowano złoto na wozy, aby Báthory István, Siedmiogrodzianin, władca 

Rzeczypospolitej, zrealizował swoje marzenie życia –  zdobycie Stambułu. A pierwszym krokiem do tego był 

styczniowy rozejm w Jamie Zapolskim. 

 

Tekst: prof. Marcin Gudziak 
 

 

KĄCIK DORADCY ZAWODOWEGO 

 

Dlaczego warto uczyć się języków obcych? 
 

W dniach 26 - 30 listopada uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w obozie edukacyjnym  Euro Week- Szkoła 

Liderów. 

Zajęcia były prowadzone w języku angielskim w formie 

interaktywnych warsztatów , gier symulacyjnych i 

praktycznych ćwiczeń przez najlepszych szkoleniowców oraz 

wolontariuszy z całego świata!!! 

 

W dzisiejszym świecie, znajomość wyłącznie mowy ojczystej nie wystarcza. Właśnie z tego powodu coraz większa 

liczba osób aktywnie uczy się nowych języków obcych, w tym m. in. języka angielskiego. Wszystko po to, by 

pozostać atrakcyjnym na rynku pracy. Z pomocą przychodzą kursy nauki języka oraz szkoły, które je oferują. 

Dlaczego warto uczyć się języka? Dlaczego znajomość języka angielskiego jest dziś tak bardzo istotna? 

Okazuje się, że znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest niezwykle ważna i, co warto nadmienić, nie 

wszystkim przychodzi równie łatwo. Do rozpoczęcia  i kontynuowania nauki języka obcego jest jednak 

niezbędna odpowiednia motywacja. 

Oto zalety znajomości języka angielskiego 

 Korzyści zawodowe – większa szansa na znalezienie zatrudnienia, lepiej płatna praca, możliwość pracy za 

granicą lub w międzynarodowej korporacji; 

 Swobodne podróżowanie –  nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami innych kultur, większa  swoboda 

działania za granicą oraz lepsze samopoczucie; 

 Szerszy dostęp do informacji – większość informacji spisana jest przede wszystkim w języku angielskim; 

 Pełniejsze obcowanie z kulturą – możliwość czytania książek w oryginale, oglądania filmów bez 

tłumaczenia i lepsze rozumienie obcojęzycznych utworów muzycznych. 

 

Nie da się ukryć, że wszystkie te elementy są niezwykle ważne. W dzisiejszych czasach nauka języka angielskiego to 

praktycznie obowiązek, jednak nie każdy czuje się z tym pewnie. Wszystko przez barierę językową. Dla niektórych 

stanowi ona przeszkodę nie do pokonania. Jednak należy zdać sobie sprawę, że bez jej przekroczenia nie można 

sprawnie posługiwać się językiem obcym. 

Z tego powodu niezwykle ciekawą opcję stanowią różnego rodzaju kursy językowe. Uczestnicząc w nich przez cały 

czas, szybko nabiera się ogłady językowej. Nasze umiejętności językowe konsekwentnie rosną, a wraz z nimi wrasta 

nasza pewność siebie. 

 

Jak widać, nauka języków obcych ma praktycznie same zalety, natomiast ich znajomość bardzo ułatwia życie we 

współczesnej, wielonarodowej rzeczywistości. 

To nauka i przygoda w jednym! 

 

Tekst: profesor Magdalena Sakowicz, szkolny doradca zawodowy 
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Rola komunikacji interpersonalnej w porozumiewaniu się ludzi 
 

„Oddziel  ludzi od problemu”, co to oznacza? 

Chciałabym zwrócić uwagę na rolę komunikacji interpersonalnej w porozumiewaniu się ludzi. 

Konstruktywne rozwiązywanie problemów oparte na zasadach, pokazuje jak bardzo ważne jest , żeby nie walczyć                

z oponentem, ale zdefiniować problem, nazwać go i znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron. 

To, co pomaga w sytuacji  różnicy zdań, sporów to umiejętności oparte na poprawnej komunikacji.                                      

Na przekazywanie informacji składają się: nadawanie komunikatu, słuchanie. Około 50 procent czasu 

przeznaczonego na porozumiewanie się zajmuje aktywne słuchanie.  

Aktywne słuchanie, to słuchanie oparte na chęci zrozumienia drugiej strony, z szacunkiem, bez oceny. 

 W trakcie słuchania ważne jest, żebyśmy przekazywali informacje zwrotne nadawcy, czyli  upewniali się,                           

że dokładnie rozumiemy to co do nas mówi rozmówca.  

Niektórzy z nas posiadają łatwość słuchania, chętnie dzielą się czasem, w trakcie rozmowy z nimi czujemy się 

rozumiani,  szanowani. Osoby te posiadają rozmaite umiejętności, takie jak: 

 okazywanie uwagi, akceptacji w sposób niewerbalny, czyli komunikat przekazywany słowami jest spójny                     

z „mową ciała”. Przypomnę tylko, że na komunikat niewerbalny składają cię; postawa ciała, kontakt wzrokowy, 

gesty, mimika, ton głosu,  itd.  

 nieprzerywanie wypowiedzi rozmówcy, 

 parafrazowanie, czyli upewnianie się, czy dobrze zrozumieliśmy to, co ktoś inny powiedział, 

 odzwierciedlanie, czyli upewnienie się, czy dobrze rozumiemy odczucia i uczucia rozmówcy. 

Komunikacja interpersonalna to również nadawanie komunikatu. Składa się na nią komunikat werbalny (słowa)                 

oraz mowa ciała czyli: mimika, gesty, ton i natężenie głosu, odległość od rozmówcy, postawa ciała,  itp.  

Przypomnijcie sobie, sytuację w klasie, nauczyciel wchodzi do sali, jeszcze zanim powie jedno słowo uczniowie 

wiedzą, jakie emocje niesie ze sobą, innymi słowy, w jakim dzisiaj jest humorze i jaka będzie lekcja. Ta wiedza 

pozwala nam współpracować i dostosowywać się do zmieniających się sytuacji, zarówno w życiu szkolnym, jak                      

i prywatnym. 

Pamiętajmy, żeby się nawzajem nie atakować, agresja nie prowadzi do rozwiązania, może natomiast zaostrzyć 

spór. Kiedy ty atakujesz, druga strona nie słucha nawet najbardziej racjonalnych argumentów, tylko szykuje się                                

do kontrataku lub obrony.  

Warto natomiast przyjrzeć się temu, co jest ważne w tej sytuacji dla ciebie, znaleźć i nazwać problem, na chwilę 

„założyć buty drugiej strony” i znaleźć rozwiązanie. Nie mówię, że to jest łatwe, bo nie jest, wymaga pracy przez 

cale życie, ale buduje trwałe, oparte na szacunku i zrozumieniu, relacje. 

Na koniec chciałam przytoczyć fragment rozmowy  z Susan Wildau, światowym ekspertem i konsultantem                           

w dziedzinie mediacji, zamieszczony w PERSONEL I ZARZĄDZANIE NR 2/2009: 

 

„Przede wszystkim oddziel ludzi od problemów. Staraj się lepiej zrozumieć motywy działania, potrzeby                              

i oczekiwania osób, z którymi współpracujesz. W sytuacji gdy pojawia się konflikt, bardzo szybko czujemy wrogość 

do drugiej osoby na poziomie osobistym. Zadbaj więc o to, aby najpierw dobrze zrozumieć drugą stronę, zanim 

będziesz oczekiwać, że ona cię zrozumie. Skieruj wspólny wysiłek na współpracę w zakresie znalezienia rozwiązań. 

Unikaj postawy: „ja przeciwko tobie”. Nie atakuj. Jeżeli mediacja się nie uda (bo czasem się nie udaje), to nie 

poddawaj się. Wyciągaj wnioski i próbuj dalej. Rozwiązywanie konfliktów jest umiejętnością na całe 

życie. Te kompetencje rozwija się w sposób ciągły, również w życiu prywatnym.” 

Tekst: M.M. 
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Filmowa Wola 
 
Trasa swoim zasięgiem obejmuje Mirów, Młynów                  
i Koło. To tu „mokrą robotę” zlecał Dyzma Tadeusza 
Dołęgi-Mostowicza, a w powojennych ruinach 
gnieździł się „Dziki Zachód”. Tu swoje filmy kręcili 
m.in. Stanisław Bareja, Jerzy Gruza i Jan Łomnicki. 
 

Czas trwania spacerku: 3-4 godziny 

Jednym z bohaterów najbardziej znanego i najdłużej 

realizowanego polskiego serialu była ul. Złota 25 w Warszawie. 

Próżno jednak szukać znanych z "Domu" budynków na Złotej. 

Filmowa kamienica to w rzeczywistości trzy lokalizacje. W pierwszej 

części dom głównego bohatera grał budynek przy ul. Pańskiej 85, 

która w pierwszych odcinkach serialu „Dom” udawała ul. Złotą 25. 

Z kolei w budynku pod adresem Pańska 75. 

Ulica Grzybowska 46 – nieskończona przed 
wybuchem II wojny światowej i już niedokończona, a nawet nieotynkowana 
po dziś dzień, kamieniczka Antoniego Stradeckiego, która zagrała w komedii 
Stanisława Barei pt. „Poszukiwany, poszukiwana”. Kamienica w której 
mieszka bohater pochodzi z 1939 r. i paradoksalnie przetrwała jako jedyna 
z całej, dużo wcześniejszej pierzei zabudowy. Dziś ten malowniczy ostaniec 
współtworzy charakter Woli, kontrastując  z mrówkowcami Osiedla Za 
Żelazną Bramą 

Z tego miejsca rozpościera się również widok na osiedle Za 
Żelazną Bramą z lat 1965-1972, składające się                              

z dziewiętnastu 16-kondygnacyjnych bloków (po 300 lub 420 mieszkań                     
w każdym, z których najmniejsze to M2 o powierzchni 27 m2, a największe 
M5 o powierzchni 57m2). Osiedle wielokrotnie było planem filmowym                         
i telewizyjnym, m.in. dla komedii „Miś” i „Dzięcioł”.  

Kultowy serial w reżyserii Jerzego Gruzy „Czterdziestolatek” miał premierę 
w 1975 r. Państwo Karwowscy, główni bohaterowie serialu, mieszkali                      
w nowym bloku przy ul. Pańskiej. W filmie padają różne adresy: Pańska 92 
m. 138, Pańska 62 m. 138, Pańska 62 m. 137. Są to zresztą adresy fikcyjne, 
bo pod tymi numerami nie ma bloków. Karwowscy mieszkali prawdopodobnie 
w budynku przy ul. Pańskiej 61, który był częścią założenia Osiedla Pańska, 
projektu Jana Zdanowicza. W filmie pojawiają się kadry właśnie z tej okolicy, a z balkonu 
Karwowskich widać Pałac Kultury i Nauki. Natomiast Madzia Karwowska robi zakupy w domu 
handlowym „Feniks”, który powstał w 1971 r. jako część i zaplecze usługowe Osiedla Pańska 
(dziś w jego miejscu stoi Feniks Office Building). 

Wola była tłem wielu filmów i seriali polskiej produkcji. Jej ulice, place, szkoły zagrały m.in.                     
w filmach: „Przygody Marka Piegusa”, „Miodowe Lata”, „Spotkanie ze szpiegiem”, „Panna Nikt”, 
„Ferdydurke”, „Na Wspólnej”, „Kiler”. W kadrach pojawiają się różne obrazy dzielnicy: od Woli 
rozpadających się kamienic, gruzu zalegającego na ulicach i budowanych naprędce prowizorek, 
po Wolę nowoczesną i tętniącą życiem („Irena do domu”, „Czterdziestolatek”). Nieprzypadkowo 
mówi się, że Wola jest dzielnicą kontrastów, co potwierdzają kadry z nakręconych tu filmów. 
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Poniżej przedstawiamy szczegółową mapę miejsc. 

 

A – „Pokolenie” Andrzeja Wajdy z 1955 r. (w  okolicach ul. Obozowej)  

      „Irena do domu” z tego samego roku (w okolicach osiedla WSM Koło) 

 
B – „Spotkanie ze szpiegiem” Jana Batorego z 1964 r. (ul. Radziwie                i Syreny)  

      „Na Wspólnej” (ul. Szlenkierów) 

 
C – „Miodowe lata” Macieja Wojtyszki (ul. Wolska) oraz  

       „Panna Nikt” Andrzeja Wajdy (ul. Rogalińska 2) 

 
D – „Celuloza” Jerzego Kawalerowicza z 1953 r. (ul. Chłodna 29), 

       „Poszukiwany, poszukiwana” Stanisława Barei z 1973 r. (ul. Grzybowska 46),  

       „Czterdziestolatek” Jerzego Gruzy z 1975 r. (ul. Pańska 61),  

       „Dom” Jana Łomnickiego z 1980 r. (ul. Pańska 85), 
       „Do przerwy 0:1” Stanisława Jędryki i Barbary Sass z 1969 r. (Dziki Zachód – obrazy  

        Ulicy Miedzianej, Złotej, Żelaznej, Chmielnej, Srebrnej, początki budowy Osiedla Za Żelazną  

        Bramą) 

 

Źródło: „Spacerownik po Woli. 20 tras tematycznych” Praca zbiorowa 

Opracował Michał Pallasch 
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Uwaga, nauka idzie! 

 

Od chemii wszystko się zaczyna… 
 

Miłość definiowana jest na wiele różnych sposobów. Przez jednych określane jest tym słowem  
uczucie, którym darzy się kochaną osobę. Przez drugich nazywana jest w ten sposób silna więź 
emocjonalna łącząca ludzi. Jeszcze inni słowem tym nazwyają kontakt fizyczny prowadzący zwykle 
do stosunku płciowego. 
 
Z medycznego punktu widzenia miłość to patologia, ponieważ organizm zakochanej osoby zdradza 
objawy chorobowe, a mianowicie: podwyższone ciśnienie krwi, drżenie rąk, zaburzenia rytmu serca, 
euforię. Dla naukowców stanowi to natomiast ciąg reakcji biochemicznych złożonych z trzech faz. 

 
Faza I – „od chemii wszystko się zaczyna…” (Walc chemiczny, Golec uOrkiestra) 
 Miłość jest „ślepa”, bowiem kieruje się bardziej… węchem niż wzrokiem. Od około 10 lat 
wiadomo, że nie tylko zwierzęta, ale również ludzie wydzielają unikatowe kompozycje zapachowe 
zwane feromonami. Zwykle działają one przyciągająco, ale gdy dana osobą kieruje złość, nienawisć czy 
agresja –                w postaci antyferomonów wręcz odpychają. 
 Feromony to substancje wydzielane przez gruczoły, wiązane przez receptory osobników tego 
samego gatunku, a ich rolą jest wzajemne rozpoznawanie w obrębie gatunku. 
 Najcześciej są to lipidy, pochodne androsteronu – pierwszego naturalnego hormonu 
męskiego wyodrębnionego w 1931 r. z moczu mężczyzn. 
 Feromony wykrywa narząd nosowo-lemieszowy, a następnie zakodowana 
informacja jest przesyłana do podwzgórza, które w kilka sekund ocenia atrakcyjność 
genetycznych cech obiektu. Ocena pozytywna powoduje intensywniejsze wydzielanie hormonów przez 
osobę oceniającą, a więc można powiedzieć, że „zadziałała chemia”. 

 
Faza II – ciąg dalszy  „Walca chemicznego” 
 Akceptacja węchowa jest początkiem szeregu reakcji biochemicznych. Rozpoczyna 
się wydzielanie 2-fenyloetyloaminy (PEA) – organicznego związku chemicznego, 
występującego w ludzkim mózgu. 

W wyniku podwyższonego stężenia PEA w organiźmie obserwujemy objawy zbliżone do 
stanu wywołanego przez amfetaminę (fenyloizopropyloaminę), tj. 

podekscytowanie, radość, zaburzenie realnego postrzegania rzeczywistości (świat 
staje się „kolorowy”), bezsenność, pewnośc siebie, zaburzenia łaknienia czy depresja 
na przemian z ożywieniem i brakiem konsentracji. Krótko mówiąc, zakochani są w 

stanie nieustannego amfetaminowego rauszu.  
Reakcją na podniesienie poziomu PEA w mózgu jest zwiększone wydzielanie noradrenaliny - 

hormonu zwanego też substancją miłości. Nie znamy dokładnie jej działania, ale wiemy, że jej wysoki 
poziom w mózgu uwalnia wydzielanie innego związku - dopaminy.  

Dopamina, nazywana "cząsteczką szczęścia", odpowiada za chemiczne procesy w mózgu 
kontrolujące ruch i zdolność odczuwania przyjemności. Razem dopamina i PEA wywołują doznania, 
które ludzie odczuwają jako miłość. 
 

Faza II I – „w tym największy jest ambaras …” 
Jak zgodnie twierdzą naukowcy, nasz organizm z czasem uodparnia się na działanie PEA. 

Tolerancja na nią pojawia się między 18. miesiącem a 4. rokiem trwania związku. Statystycznie miłość 
trwa zatem nie dłużej niż cztery lata. Zakończenie fazy fenyloetyloaminowej w miłości nie oznacza 
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jednak, że ludzie muszą się rozstać. W większości wypadków 
tak nie jest. Do głosu dochodzą endorfiny, tłumione dotąd 
przez PEA.  

W swym "znieczulającym" działaniu endorfiny, bo o 
nich mowa, podobne są do morfiny. Przynoszą spokój, 
przywiązanie, przyjaźń, harmonię, ale także bardzo często 
nudę. Jeżeli u obu partnerów procesy chemiczne związane z 
PEA i endorfinami zachodzą w tym samym czasie, związek 
pozostaje trwały. Jeśli jednak biochemiczne zegary mają 
inaczej ustawione wskazówki, pary zazwyczaj się rozstają.  

 
Endofriny to związki o budowie peptydowej, 

najaktywniejsza jest odmiana beta, zbudowana z 31 
aminokwasów. Endorfiny działają analergicznie 
(przeciwbólowo), dzięki wiązaniu się z receptorami oraz 
uspokajająco. 

 
Co sprzyja miłości: 
 
1. Długa rozmowa z patrzeniem głęboko w oczy, 
2. Wspólne przeżycie strachu (obejrzenie horroru, spacer  podczas 
burzy lub sztormu, dom duchów w wesołym miasteczku). 
3. Kulinaria 

a.  afrodyzjaki - borowiki, smardze, trufle, zioła (lubczyk, 
kolendra, cynamon, koper włoski, owoce (banan, czyli rajski 
owoc, figi jako symbol miłości, jabłka jako symbol pokusy, 
winogrona), owoce morza (krewetki, homary, ostrygi, 
kawior), czosnek 
b.  potrawy - polecane są generalnie lekkostrawne, bogate                   
w mikroelementy, co powoduje szybsze krążenie krwi, 
większe wydzielanie hormonów, wrażliwości skóry i lepszą 
wyobraźnię. 

 
Historyczne ujęcie podbojów 
miłosnych 

Kulinarne aspekty były znane już w średniowieczu (lekarz Mamonides 
polecał mieszaninę pieprzu, cynamonu, anyżu, imbiru i gałki 
muszkatałowej). Don Juan propagował zioła (głównie bazylię                           
i lubczyk).  Casanova skłaniał się ku owocom morza (jego śniadanie składało 
się z 50 ostryg). Madame Pompadour (faworyta Ludwika XV) polecała 
natomiast sok z marchwi.  
 
 
Kończąc dzisiejsze rozważania, wszystkim zakochanym życzę wspaniałej miłości na 
całe życie, a na wieczór walentynkowy polecam napój miłosny w pięknych filiżankach 
– herbatę imbirową z pomarańczami, cytryną, cynamonem, kardamonem i miodem, II 
część koncertu fortepianowego G-dur M.Ravela w wykonaniu K. Zimermana - oraz 
dłuuugi, pełen miłości dialog… 
 

 

FRAGMENTY: „Od chemii się wszystko zaczyna…”, Hanna Rokita, 

Chemia w szkole 

 

  

 
1. Szklanka zrozumienia  
2. Odrobina magii  
3. Łyżeczka chemii 
4. 1/2 kostki optymizmu  
5. Dużoooo cierpliwości  
 
Składniki należy dokładnie wymieszać               
i ukryć głęboko w sercu, poczekać aż wszystko 
będzie gotowe i pojawią się oznaki: 
a) szybkie bicie serca na widok drugiej osoby 
b) głęboki i szybki oddech  
c) wilgotne ręce 
d) nutka zdenerwowania  
e) narastające napięcie  
 
Wszystko odpowiednio doprawić nutką 
dekadencji i podać. W miarę upływu czasu 
dodawać kolejne składniki, np. miłosne 
wiersze w ramach wyrażenia swoich uczuć  

 
 

 
Naczynie – w postaci bliskiej sercu osoby; 

Szczyptę – lojalności; 

Łyżkę - oddania; 

Szklankę - zaufania; 

Garść - troski; 

Wiaderko - uczucia; 

jeszcze tylko: 

wiele godzin- cierpliwości;  

lata - wyrozumiałości; 

i już, gotowe!  

Czyż to nie jest banalnie proste!? 

 

 

Uwaga! 

Ilość poszczególnych składników można 

dowolnie - ale tylko zwiększać, co powinno 

wzmóc tym samym esencjonalność miłości. 
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Z przymrużeniem oka…  

Humor z zeszytów szkolnych i z sieci… 

„Mimo śmierci Norwid nie załamuje się i dalej wierzy w zwycięstwo” 
„Na wsi panowała ciemnota i wójt” 

„Franciszek Józef, oprócz kobiet, klepał także konie” 
„W dawnych czasach chłopi żyli dłużej niż człowiek” 

„Kury w zimie znoszą zawsze droższe jajka” 
„Oko składa się z siatkówki i koszykówki” 

„Telimena leżała na łące, a po jej środku płynęła rzeka” 
„Drzymała woził się wozem naokoło, a Niemcy mogli mu naskoczyć” 

 

 

 

Źródło: http://iwand71.blogspot.com/2013/06/humor-z-zeszytow-szkolnych_5403.html 
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/galeria-pt-humor-z-zeszytow-szkolnych-dzieciaki-to-maja-

wyobraznie/tyzs9st 

http://iwand71.blogspot.com/2013/06/humor-z-zeszytow-szkolnych_5403.html
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/galeria-pt-humor-z-zeszytow-szkolnych-dzieciaki-to-maja-wyobraznie/tyzs9st
http://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/galeria-pt-humor-z-zeszytow-szkolnych-dzieciaki-to-maja-wyobraznie/tyzs9st
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KLUB KSIĄŻKI 

       Obrazy,  
  które musisz 
znać 

„Walka karnawału z postem” - jest to dzieło niderlandzkiego malarza Pietera 

Bruegla powstałe w 1559 roku. 

 

Artysta przedstawia na płótnie interpretację sporu w Kościele katolickim                      

z ideą Reformacji Marcina Lutra, która głosiła o zaprzestaniu szerzenia oraz 

wykonywania irracjonalnych praktyk prowadzących do zbawienia,                          

tj. umartwiania własnego ciała czy ascezy. Obraz jest podzielony na dwie 

części, przy czym obie przedstawiają odrębność i ukazują różnice pomiędzy 

ludźmi i ich zwyczajami, którym ulegli.  

 

 
 

Po prawej stronie ukazany został kościół oraz ludzie m. in. tacy, jak chudy 

asceta siedzący na tronie, czy mężczyzna z sucharami i łopatą w ręku będący 

symbolem głodu. 

Po lewej stronie z karczmą, wśród zgromadzonych ludzi dostrzegamy grubego 

człowieka siedzącego na beczce, oraz uszczęśliwione osoby grające na 

instrumentach. Osoby znajdujące się po stronie zwolenników reformacji są 

zwykle otyłe, przebrane wraz z maskami na twarzach, a osoby popierające 

nauki głoszone przez Kościół sprawiają wrażenie skrajnie wyniszczonych i 

nieszczęśliwych.  

Bruegel przedstawił poprzez swoje dzieło przepaść pomiędzy dwiema 

skrajnościami życia, którym może poddać się człowiek. Ukazana koncepcja 

zabawy oraz umartwiania się, przy czym żadna z nich nie jest odpowiednia, by 

móc prowadzić znormalizowane życie. Dzieło skłania do refleksji na temat 

popadania ze skrajności w skrajność i nakłania do znalezienia własnego 

złotego środka oraz równowagi materialnej, psychicznej i fizycznej. 

„Klinika śmierci” Harlan COBEN 

 

O szkoło ma! 

O TY! Ze swej natury uczysz 

Jak omijać życia dziury, 

Jak przetrwać dzień nasz bury. 

My Twe dzieci! 

My Twe córy! 

Osiągniemy cel nasz, który 

Wyniesie nas ponad chmury, 

Które co dzień o poranku, 

Na klasówce, po śniadanku, 

Na śniadanku, przed obiadkiem 

Oglądamy wciąż ukradkiem… 

Byle bliżej do dzwoneczka, 

Byle szybciej do łóżeczka, 

Byle dobiec do tramwaju, 

Byle czuć się tak jak w raju 

Wolnym od wszelkich klasówek, 

Wypracowań, trudnych słówek, 

Dziwnych pytań dziwnej treści, 

Tej, co w głowie sienie mieści, 

Na a rano iść do szkoły, 

Znów rozpocząć dzień wesoły. 

Kocham Cię kochanie moje! 

Za Twe trudy, za Twe znoje, 

Za Mozarta, Słowackiego, 

Mickiewicza, Konarskiego, 

Za trójczyny, dwóje, pały, 

Za arsenał ocen cały, 

Za sprawdziany, kartkóweczki, 

Ciasne ławki i ławeczki, 

Czuje się tu tak jak w niebie! 

Bo ja kocham tylko Ciebie! 

O szkoło! 

 

Agnieszka Dzierzgowska, ODA, 

Próby „Rocznik Literacki” 1999 

 

Tekst: Basia Suchodolska, II A 
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            Jestem wielką fanką powieści Harlana Cobena         
i przeczytałam prawie wszystkie jego książki. Moją 
ulubioną jest thriller medyczny pod tytułem: Klinika 
śmierci’. Akcja książki dzieje się w latach 80-dziesiątych 
ubiegłego wieku. Wszystko toczy się wokół tematu 
choroby AIDS i cudownego leku, który 
ponoć ma ją zniszczyć. Głównymi 
bohaterami są dziennikarka telewizyjna 
Sara Lowell i jej mąż koszykarz Michael 
Silvermann. Kiedy para spodziewa się 
dziecka, mężczyzna niespodziewanie 
trafia do szpitala. Wyniki wskazują na 
AIDS. Ich przyjaciel doktor Harvey Riker 
proponuje im, by koszykarz trafił do jego 
kliniki. Kadra naukowa tego ośrodka jest 
bliska opracowania leku na tę chorobę. 
Niestety, brakuje środków na 
kontynuowanie badań, o które walczą 
wszystkie kliniki, ale to nie jest jedyny 
problem ośrodku medycznego. Ktoś 
zabija wspólnika Rikera - doktora Bruce’a 
Grey’a i bezlitośnie morduje kolejnych 
pacjentów kliniki. Do akcji wkracza znajomy Sary, 
policjant, Max Bernstein.                                 . 
Okazuje się, że między kliniką a zabójstwami jest ścisłe 
powiązanie. Wkrótce Michael zostaje porwany, a kilka 

kolejnych osób traci życie w tragicznych okolicznościach. 
Nikt nie czuje się bezpieczny – ani Michael, ani Sara, ani 
lekarze, ani nawet prowadzący dochodzenie Max 
Bernstein.  
        Klinika śmierci to wciągająca książka, która 

zaskakuje nagłymi zwrotami akcji. 
Harlan Coben po raz kolejny potrafił 
mnie zainteresować. Lubię jego sposób 
pisania i kreowania bohaterów. Fabuła 
powieści jest świetnie skonstruowana, a 
zakończenie zaskakuje. Akcja jest bardzo 
dynamiczna. Podoba mi się w tej książce 
to, że została napisana ciekawym 
językiem. Wątek niejako goni za 
wątkiem i chwilami trzeba mocno się 
skupić, aby się nie pogubić. Właśnie to 
kocham w thrillerach. Ponadto sporymi 
atutami tej książki są ciekawa okładka                    
i spora czcionka, które sprawiają, że 
przyjemnie się ją czyta.  
         Wypożycz lub kup Klinikę śmierci. 

Obiecuję, że tego nie pożałujesz. 

 Polecam wszystkim wielbicielom świetnych thrillerów! 

Tekst: Weronika Chlipała, IA 

 

   Musical "Metro" w Teatrze Buffo 

 

13 grudnia uczniowie naszej szkoły obejrzeli legendarne przedstawienie pt. 

"Metro", które dwadzieścia sześć lat cieszy się niesłabnąca popularnością 

wśród widzów. Polska premiera musicalu miała miejsce w styczniu 1991 roku 

w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Wcześniej musical można było 

zobaczyć też m. in. na Broadway'u w Teatrze Minskoff, w Operetce 

Moskiewskiej w Sankt Petersburgu i we Francji w Roubaix i w 

Orléans. Spektakl nieustanie przyciąga rzesze nowych widzów, a wszystko za 

sprawą ponadczasowej tematyki, którą są miłość, rozczarowanie, spełnianie 

marzeń i realizacja pasji. 

 

To historia grupy młodych ludzi. Każdy z nich ma inną przeszłość, lecz łączy 

ich jedno - zamiłowanie do teatru. Czekają ich nowe wyzwanie i życiowe 

wybory pomiędzy marzeniami i miłością a karierą i pieniędzmi. 

Muzykę do musicalu skomponował Janusz Stokłosa. Podobno musical nawiązuje do prawdziwej historii reżysera, scenarzysty 

i choreografa w jednej osobie - Janusza Józefowicza. Wystawiano go również na Broadwayu - kolebce światowego musicalu. 

Dowodem na ponadczasowość tematyki przedstawienia jest cytat umieszczony na stronie teatru Buffo: 

 

"Świat się zmienia, 

Padają mury, otwierają się granice 

Teatr też się zmienia 

Niezmienne pozostają tylko marzenia... 

... marzenia młodych ludzi, nasze marzenia." 

 

Tekst: A.D. 
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Extreme Christmas House 

A German couple decorated the outside of their house with 

a few simple Christmas decorations. The inside of the 

house, however, is a very different story! 

The couple filled their small house with over 100 Christmas 
trees. They decorated the trees with fairy lights and 

16,000 baubles. 

They did not always have so many trees. In the beginning, 
they had a small Christmas collection. As time went on, 

they grew their collection rapidly. 

It takes them 8 weeks to set everything up and they start 

decorating in early October. They fill every 

room except the bedroom. They even have a Santa Claus in their bathroom! 

 

Difficult words: fairy lights (small coloured electric lights), bauble (a small Christmas 
decoration), except (but). 

 
https://www.newsinlevels.com/products/extreme-christmas-house-level-2/#JZzLvud4OYWgs3Ms.99/ 

English for everyone 

- https://www.memecenter.com/search/english  

Portal dla wszystkich miłośników memów. 

Śmiejmy się do łez i przy okazji uczmy 

angielskiego. 

- https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-

Operonem/Baza-arkuszy  

Baza arkuszy próbnych egzaminów maturalnych 

na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 

Każdy przyszły maturzysta powinien kilka razy 

przed maturą sprawdzić swój poziom i postęp w 

nauce. 

- https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

Zapowiada się trudna gramatyka na teście z 

angielskiego? Nie przejmuj się, tylko skorzystaj z 

tej strony. Znajdziesz tam prosto sformułowaną 

teorię oraz mnóstwo ćwiczeń powtarzających. Wszystko to za darmo i bez konieczności wychodzenia z domu. 

 

https://www.newsinlevels.com/wp-content/uploads/2017/01/08_christmas-tree-display.jpg
https://www.newsinlevels.com/wp-content/uploads/2017/01/08_christmas-tree-display.jpg
https://www.memecenter.com/search/english
https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy
https://operon.pl/Oferta/Egzaminy/Matura-z-Operonem/Baza-arkuszy
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm
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DZISIAJ W KĄCIKU  Norylsk to najzimniejsze, tak duże miasto na świecie. 

 

Norylsk to miasto położone w północnej części Rosji, 300 
kilometrów na północ od koła polarnego. Mimo że panujące tu 
warunki są często ekstremalnie trudne, to swoje życie z tym 
miastem związało ponad 170 tysięcy ludzi. Życie tutaj potrafi 
płatać figle. Zimą dzień trwa zaledwie kilkadziesiąt minut, a 
słońce szybko chowa się za horyzontem. Wszędzie czuć okropny 
dym z pobliskiej kopalni, która mieszkańcom daje pracę, ale 
jednocześnie sprawia, że ci szybciej umierają. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tutaj zaledwie minus 10 stopni Celsjusza. Zimą bywają dni, 
kiedy termometry pokazują nawet minus 55 stopni. Norylsk jest również największym miastem wysuniętym 
najdalej na północ i jednym z trzech, które znajdują się na obszarze panowania wiecznej zmarzliny. 

Decyzja o utworzeniu miasta zapadła w 1936 r. kiedy geolodzy odnaleźli tutaj ogromne złoża niklu, miedzi 
i kobaltu. Wtedy też rozpoczęła się budowa ogromnego metalurgicznego kompleksu. Zbudowali go więźniowie 
gułagów. Przez blisko 20 lat na przymusowe roboty zesłano tutaj pół miliona więźniów. Wiele tysięcy z nich 
straciło tu życie. Efektem ich pracy jest gigantyczny przemysłowy kompleks, który dziś generuje 2 proc. PKB kraju. 

Obok kompleksu zbudowano miasto. Jego szczegółowy plan zatwierdzono w 1940 r. Władze chciały, aby 
na mroźnym krańcu Rosji powstał robotniczy raj. To miała być swego rodzaju wizytówka ówczesnego ustroju. 
Miejsce, w którym każdy znajdzie pracę i będzie wiódł szczęśliwe życie. W efekcie w centrum wzniesiono 
socrealistyczne budynki, które swym wyglądem miały nawiązywać do imponującej zabudowy Sankt Petersburga. 
Jednak centrum miasta to tylko fasada, kilkadziesiąt metrów dalej kryje się inna rzeczywistość. Wypełniają                       
ją ogromne, powstałe w latach 60. blokowiska. 

Kopalnie działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Robotnicy pracują w nich na trzy zmiany. Ciężkie 
warunki pracy są wynagradzane wcześniejszą emeryturą. Można na nią przejść już w wieku 45 lat. Dziś                              
z działającym tu przemysłem związanych jest 60 proc. mieszkańców, a bezrobocie w mieście wynosi zaledwie 
jeden procent. 

Wysokość zarobków może dziwić. Pracownicy kopalni otrzymują od 1200 do 2000 dolarów miesięcznie.                   
W porównaniu z resztą kraju kwota ta jest bardzo atrakcyjna, jednak nie pozwala im na wysoki standard życia. 
Odległe położenie miasta i konieczność sprowadzania wszystkich produktów samolotami sprawia, że ceny                         
w sklepach należą do najwyższych w kraju. 

Do Norylska nie może jednak przyjechać każdy. Miasto od 2001 r. nosi status "miasta zamkniętego",                 
a to oznacza, że odwiedzić go mogą jedynie obywatele Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Status ten nadawany był już 
w czasach Związku Radzieckiego. Otrzymywały go te miejscowości lub osiedla, które miały duże znaczenie 
militarne. 

Prócz mrozu, mieszkańcy Norylska borykać się muszą z wieloma innymi problemami. Miasto zajmuje 
siódme miejsce na liście 10 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie (dane instytutu Blacksmith). To, co 
ulatuje z fabrycznych kominów barwi później śnieg na ciemny kolor. Zanieczyszczone powietrze sprawia, że 
średnia długość życia wynosi tutaj zaledwie 60 lat. Z kolei ryzyko zachorowania na raka jest dwa razy większe niż 
średnia dla całego kraju. 

 
Na koniec proponuję geograficzny żarcik z okolic Norylska: 
 
Artiom z Moskwy dzwoni do Wasi z Norylska: 
-Wasia, w telewizji mówili że u Was tam straszne mrozy; -55 stopni. 
- Minus 55 stopni? Przesadzają, teraz jest minus 25. 
- No jak, przecież pokazywali. 
- Aaa, to chyba że na zewnątrz. 

 
 

 
Źródło: elena-chernyshova.com 
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Korfball 
koedukacyjna dyscyplina sportu drużynowego, wywodząca się z klasycznej koszykówki. 

 

1. Podstawowe zasady 

Gra zespołowa, mieszana. W każdej drużynie występują cztery kobiety i czterech mężczyzn. Boisko 

podzielone jest na 2 strefy: ataku i obrony. Gra polega na zdobyciu większej niż przeciwny zespół liczby 

punktów, poprzez wrzucenie piłki do kosza umocowanego na 3,5m słupie (bez tablicy). W oficjalnych 

meczach drużyna ma 25 sekund na rozegranie akcji ataku (liczone od momentu wejścia w posiadanie 

piłki przez zawodnika w strefie ataku lub po dotknięciu piłki obręczy kosza gdy następnie przejmie ją 

zawodnik atakujący). Podczas gry nie wolno kozłować, przemieszczać się z piłką ani podawać piłki z rąk 

do rąk bez fazy lotu piłki. Nie wolno grać bezpośrednio przeciwko osobie przeciwnej płci. Bardzo ważną 

zasadą jest także pozycja broniona, która umożliwia utrzymanie gry bezkontaktowej. 

Mecze międzynarodowe trwają 2×30minut. W przypadku remisu odbywa się dogrywka trwająca aż do 

wrzucenia piłki do kosza przez jedną z drużyn (tzw. złoty gol). Za zwycięstwo w normalnym czasie gry 

przyznawane są 3 pkt., za porażkę 0, zaś w przypadku dogrywki: wygrywająca poprzez GG drużyna 

otrzymuje 2 pkt. a drużyna przeciwna 1 pkt. 

Drużyny klubowe, reprezentacje narodowe seniorów i juniorów biorą udział w rozgrywkach 

międzynarodowych (Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy, Puchar Wicemistrzów). 

 

2. Historia 

Dyscyplina uprawiana jest od 1903 roku. Pierwszy mecz pokazowy rozegrano w Polsce w 1987 roku w 

Olsztynie
.
 

Korfball dostrzeżony został przez nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów oraz trenerów jako 

dyscyplina będąca doskonałym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego, propagująca zdrowy styl 

życia oraz zachęcająca do aktywności ruchowej 

W 1994 roku została powołana Polska Federacja Korfballu (PFK), zrzeszona w Międzynarodowej 

Federacji Korfballu (ang. International Korfball Federation). 

Międzynarodowa Federacja Korfballu zrzesza 59 federacji z 5 kontynentów. Czołowe kraje światowego 

korfballu to Holandia (Mistrzowie Świata), Belgia, Czechy, Tajwan, Anglia, Portugalia i Niemcy. 

Od 1978 co cztery lata rozgrywane są mistrzostwa świata. 

 

Tekst: H. K.      

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olsztyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Federacja_Korfballu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Chi%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrzostwa_%C5%9Bwiata_w_korfballu


 

 

16 

Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta”  

 

Weronika Chlipała, IA; Karolina Mejer, IA; Julia Ruclak, IB; Klaudia Kucharska, IB; 

Weronika Kucharska, IB; Karolina Młyńska, IB; Maja Folleher, IB; Dawid Wolitek, 

IB; Aleksandra Wojtczak, IB; Dominik Motel, IIc; Julia Gręda, IIC; Ewelina 

Dąbrowska, III B; Michał Pallasch 
 

 

Opiekun redakcji                    Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             

Anna Dorosz 
 

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  

 

Czekamy na wasze teksty.  
 

 

 

         
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słodkie placki z 

jabłkiem 

 

Składniki:  

2 szklanki mąki 
1 szklanka mleka 
1 łyżeczka proszku do pieczenia 
3 łyżki cukru 
1 jajko 
1 obrane jabłko 
olej do smażenia 
cukier puder 
 

 

 

Przygotowanie:  

Do miski wbijamy jajko i dodajemy 
cukier, miksujemy do czasu aż 
uzyskamy puszysta masę. 
Stopniowo dodajemy mąkę 
połączoną z proszkiem do 
pieczenia i mleko. Całość 
mieszamy. Dodajemy pokrojone,                   
w grubsze plasterki, jabłko. 
Smażymy w niewielkich porcjach 
na rozgrzanym oleju. Podajemy 
posypane cukrem pudrem.  

Zamiast jabłek można użyć banany 
(pokrojone w ćwiartki) lub 
ananasy. 

 
Smacznego! 

 

Natalia Parzydeł gotuje! 

 

Łamigłówki mądrej główki! 
 

Rebus geograficzny 
 

 

 

 

Z odpowiedzią proszę zgłaszać się do profesora Olszyny. 

 

mailto:monitorTraugutta@traugutt.edu.pl

