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Słowo od redakcji 

Drodzy Czytelnicy! 

 

 Przed naszymi uczniami stało w tym roku wiele wyzwan : na-

uczanie zdalne przeplatane powrotami do szkoły, koniecznos c  

przyzwyczajenia się na nowo do edukacji w trybie stacjonarnym, 

presja przed pierwszą w liceum maturą. Dlatego nie moz e byc  nic 

przyjemniejszego nad widok zbliz ającego się, zasłuz onego wypo-

czynku!  

 Mamy nadzieję, z e ten semestr ostatecznie zakon czył czas na-

uki online i wrzesien  przywitamy uroczystym rozpoczęciem nowe-

go roku szkolnego. 

 Ż yczymy naszym Czytelnikom beztroskich, wspaniałych 

dwo ch miesięcy wakacji. Mamy nadzieję, z e letni „Licealnik” przy-

padnie Wam do gustu i znajdziecie na niego miejsce w plecaku lub 

torbie wyjazdowej.  

Do zobaczenia! 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

Czy mieliście okazję spo-

tkać się z pojęciem 

„betonoza”? Co ono ozna-

cza? Kto je wymyślił i 

rozpowszechnił? Dlacze-

go zjawisko betonozy 

niszczy polskie miasta? 

Pytań jest wiele… Spró-

buję je w tym artykule 

pokrótce wyjaśnić.  

 Neologizm 

„betonoza” oznacza nad-

mierne i nieprzemys lane uz ywanie betonu w 

przestrzeni publicznej, często powiązane z wyci-

naniem drzew i zmniejszaniem zacienionej po-

wierzchni. Słowo to zostało wymys lone przez Ja-

kuba Madrjasa, rozpowszechnione zas  przez Jana 

Mencwela – miejskiego aktywistę ze stowarzy-

szenia Miasto jest Nasze, kto ry podczas fali upa-

ło w w czerwcu 2019 r. zapoczątkował na Twitte-

rze wrzucanie zdjęc  miejskich rynko w, gdzie w 

ramach rewitalizacji zielen  zastąpiono betonem. 

Kolejnym krokiem Mencwela było wydanie w 

2020 roku  ksiąz ki pt.: „Betonoza. Jak się niszczy 

polskie miasta”, w kto rej autor szczego łowo omo -

wił trend betonozy. Jan Mencwel   podkres la w 

swojej pracy, z e betonowanie parko w i skwero w 

niesłusznie uznawane jest w s wiadomos ci polity-

ko w i urzędniko w za przejaw nowoczesnos ci. Co 

za tym idzie zjawisko to  dyktowane jest takz e 

podporządkowywaniem przestrzeni miejskiej 

ruchowi samochodowemu poprzez wyznaczanie 

nowych paso w jezdni i miejsc parkingowych. A 

przeciez  nie od dzis  wiadomo, z e drzewa poza 

wytwarzaniem tlenu pomagają utrzymac  niz szą 

temperaturę w miastach podczas upało w oraz 

łagodzą skutki takich zjawisk jak powodzie i su-

sze. Drzewa fenomenalnie gromadzą wodę w wil-

gotnych okresach i rozprowadzają ją powoli w 

okolicy w czasie suszy. W ciągu doby jedno tylko 

drzewo jest w stanie oddac  od 200 do 400 litro w 

wody do otoczenia. Poza tym drzewa zapewniają 

cien  oraz obniz ają temperaturę w miastach na-

wet o 5 stopni Celsjusza. I nie są to szacunki akty-

wisto w, lecz skrupulatne wyliczenia naukowco w. 

Ponadto drzewa działają jak filtry, kto re dokonu-

ją zmniejszania ilos ci CO2 i innych zanieczysz-

czen  w powietrzu. Redukują takz e hałas, kto ry 

staje się coraz większym problemem w Europie, 

w kto rej to umiera z powodu zbyt duz ego natęz e-

nia dz więku 12 tysięcy ludzi rocznie. Jednak naj-

waz niejszym i bezspornym jest fakt, z e przeby-

wanie  ws ro d drzew poprawia nasze zdrowie i 

odpornos c  oraz polepsza nasze samopoczucie. 

 Drzewa dają ludziom naprawdę wiele do-

brego i dlatego powinnis my o nie dbac . Jak zatem 

wyjas nic  pasję betonozy? Poza oczywis cie chęcią 

zarobienia pieniędzy przez dewelopero w jedną z 

Betonoza – choroba polskich miast 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

innych przyczyn mogą byc  wg „Dziennika. Gazety 

Prawnej” fundusze europejskie. Często władze 

nie wybierają „zielonych projekto w”, poniewaz  

betonoza jest rozwiązaniem tan szym, nie tylko na 

etapie projektowym, ale ro wniez  i w trakcie eks-

ploatacji. A dofinansowania z funduszy nie obej-

mują tych ostatnich. Żielen  trzeba bowiem pielę-

gnowac , przycinac , podlewac , a to kosztuje… 

Tymczasem betonoza często generuje inne i to 

niemałe koszty, bowiem w czasie nawalnych 

deszczy i burz zalewane są ulice, piwnice, a to 

dlatego, z e beton nie absorbuje wody.  

 Jan Mencwel w swojej ksiąz ce nie ograni-

cza się tylko do krytyki zjawiska betonozy. Przed-

stawia takz e poradnik, jak aktywnie walczyc  o 

drzewa oraz wskazuje moz liwe pozytywne roz-

wiązania np. uznanie zieleni za pełnowartos cio-

wą infrastrukturę na ro wni np. z energetyczną, a 

takz e  wyceniane drzew i nałoz enie na dewelope-

ro w obowiązku płacenia za wycięte ros liny.  

 Jedno jest pewne – o tym zjawisku nalez y 

rozmawiac . Niestety zielen  będzie zapewne zni-

kac  częs ciej z polskich miast, ale to od naszej ak-

tywnej działalnos ci obywatelsko-

us wiadamiającej zalez y, czy pozbawimy popular-

nos ci trend betonowania miast, czy pozostanie 

nam juz  tylko smaz yc  jajecznicę na naszych miej-

skich rynkach, zamiast miło i zdrowo spędzac  

czas ws ro d zieleni. 

       

Michalina Andrychowicz, klasa III C  
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   BIEŻ ĄCE WYDARŻENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Projekt „Powroty Wokulskiego” 

25 maja klasa 2a zabrała nas 

na wirtualny spacer śladami 

„Lalki" Bolesław Prusa. Dowie-

dzieliśmy się, jak wyglądała 

XIX-wieczna Warszawa, który-

mi uliczkami przechadzali się 

bohaterowie powieści, a na-

wet... co powiedziałby Stani-

sław Wokulski, gdyby prze-

niósł się w czasie i zobaczył, 

jak bardzo zmieniła się współ-

czesna stolica Polski. Klasa 2b, 

która zasiadła na widowni Domu Kultury i 

wysłuchała wszystkich prezentacji, nagrodzi-

ła prelegentów gromkimi brawami. 

 Projekt zrealizowany w naszej szkole w 

ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kul-

turalnej „Powroty Wokulskiego” był skierowany 

do ucznio w klas drugich. Jego celem było zachę-

cenie młodziez y do aktywnej i krytycznej lektury 

najbardziej znanej polskiej pozytywistycznej po-

wies ci. Licealis ci mieli takz e okazję wziąc  udział 

w konkursie literackim na stworzenie opowiada-

nia prezentującego dalsze losy Stanisława Wo-

kulskiego. W tym artykule przedstawimy dwa 

najlepsze teksty, kto re pokazują zupełnie inne 

wizje przyszłos ci Wokulskiego: „Dzwonienie” 

Aleksandry S wietlickiej oraz „S mierc  i co dalej?” 

Julii S cisło – uczennic z klasy III C. Żanim jednak 

przedstawimy zwycięskie opowiadania, podzieli-

my się z listem napisanym przez Wojciecha Dzie-

wulskiego z klasy II A, kto ry mistrzowsko wczuł 

się w rolę gło wnego bohatera „Lalki” i napisał w 

jego imieniu napisał wypowiedz  o wraz eniach po 

zobaczeniu Warszawy w XXI wieku.  

List galanteryjnego kupca warszawskiego Stani-

sława Wokulskiego do redakcji Kurjera War-

szawskiego: 

Warszawa, lato 1878 r. 

Szanowna Redakcyo! 

 Chciałbym opowiedzieć Państwu o pewnej 

przygodzie, jaka zdarzyła mi się ostatnio. Piszę ją 

dlatego, aby zwiększyć Wam liczbę czytelników, a 

dla siebie, by uczynić sobie reklamę (zapewne ta-

kowo się stanie, jeśli choć część osób przeczyta tę 

historię). Na wstępie jednak proszę, że jeśli Wasze 

zarobki za moją sprawą się zwiększą, chciałbym, 

by część z tych dochodów trafiła do mnie, a ja 

przeznaczę je na wsparcie sierocińców. 

     Do rzeczy. Parę dni temu (mówię to za pełną 

zgodą pana Juliana Ochockiego – mojego przyja-

ciela i wynalazcy) byłem świadkiem stworzenia 

pewnej maszyny autorstwa pana Ochockiego. Miał 

on zbudować maszynę latającą i, co prawda ją 

skonstruował, ale zamiast latać, okazało się, że 

potrafi przenosić w czasie. Nazwał ją pan Julian 

machiną czasu. Proszę mnie nie pytać, jak ten pa-



 

7 

   BIEŻ ĄCE WYDARŻENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

nicz to zrobił, bo za żadne skarby świata nie wiem, 

a mój umysł, raczej stworzony dla pieniądza, nie 

jest w stanie pojąć takiej technologii. Wracając do 

meritum – miałem być testerem urządzenia, ale 

kiedy pan Ochocki pokręcił korbą, nagle znaleźli-

śmy się w tej samej Warszawie, jednak 142 lata 

później. Wylądowaliśmy w nieznanym mi miejscu, 

w dość dziwnej restauracji z dwoma połączonymi 

ze sobą złotymi łukami. Przez brak lądowiska prze-

wróciliśmy kilka stołów i, czego można było się 

spodziewać, nie obyło się bez sprzeczki z właścicie-

lem lokalu oraz obelg rzucanych przez niego w na-

szym kierunku. Mniejsza jednak o to. Przechodzę 

do sedna sprawy – chciałbym w „Kurjerze War-

szawskim” rozpocząć serię „Krótkich rzeczy pana 

Wokulskiego – o użyteczności budynków warszaw-

skich w wieku XXI”. Przedstawiałbym w nich swoje 

opinie o wykorzystaniu przestrzeni w stolicy nasze-

go Królestwa prawie 150 lat do przodu. Oto i 

pierwsza wypowiedź:  

„Wpierw po wyjściu z restauracji znalazłem 

się na Starym Mieście, przed Zamkiem Królewskim. 

Trzeba przyznać, iż zadbano o zachowanie dawne-

go stylu Warszawy i w kwestii XIX-wiecznych uro-

ków miasta niewiele się zmieniło. Wielki ból spra-

wił mi fakt, iż miejsce, w którym się znajdowaliśmy, 

będzie zrównane z ziemią przez powstanie, które 

ma wydarzyć się bodajże w 1944 roku. Na pochwa-

łę zasługuje chęć warszawian do odbudowania te-

go, co zostało doszczętnie zniszczone. Zapewne bu-

downiczowie musieli wykazać się wielką cierpliwo-

ścią i wykonać sumienną pracę, by przykładowo 

Zamek Królewski ponownie stanął w całej swej 

okazałości. W przyszłości będzie tu muzeum uka-

zujące świetność I Rzeczpospolitej za czasów pano-

wania Wazów. O dziwo prawie wszystkie kamieni-

ce starej części miasta będą zamieszkane, a w par-

terach tychże budynków znajdzie się masa sklepów 

z pamiątkami (zabawnym wydało mi się to, że na 

jednym z suwenirów znajdował się mój wizeru-

nek). Myślę, że dzięki takiemu wykorzystaniu prze-

strzeni miejsce to żyje i żyć będzie, na co wskazują 

liczne tłumy spacerowiczów. Przeszedłem potem 

przez Podwale na ulicę Miodową do kościoła kapu-

cynów. W nim także nic się nie zmieniło od ze-

wnątrz i od wewnątrz, ale zaskoczyła mnie jedna 

rzecz – był postawiony nowy ołtarz, przy którym 

kapłan odprawiał mszę przodem do wiernych. W 

świątyni nie miałem, czego zwiedzać, więc posze-

dłem dalej do pałacu Paca. Tam, jak wiemy (w na-

szej sferze czasowej, czyli w 1878 r.), znajduje się 

Sąd Okręgowy. Dziś, ku mojemu zaskoczeniu, jest 

tam, o ile dobrze pamiętam, Ministerstwo Zdrowia 

Narodu Polskiego. Jeżeli należało wybudować no-

wy budynek sądu, dobrze, że obiekt ten znalazł no-

wą rolę. Pewnie gdyby był prywatny albo w ogóle 

nieużywany, popadałby powoli w ruinę, a tak jest 

zadbany i wygląda tak, jak wyglądać powinien, 

czyli bardzo pięknie. Jednocześnie, cieszę się, że 

utworzono w ogóle takie ministerstwo, które dba o 

obywateli, dzięki czemu mogą szybko do zdrowia 

wracać i dalej służyć Ojczyźnie pracą. Jedyne czego 

mi tu brakuje, to pomnika upamiętniającego moje 

zwycięstwo w licytacji kamienicy państwa Łęc-

kich…”  

Szanowna Redakcyo, na chwilę obecną bę-

dzie to tyle. Dalszą część przygód prześlę Wam za 

jakiś czas. Szanownej Redakcyi życzę zdrowia i po-

myślnych rezultatów,  

Z powinszowaniem 

Stanisław Wokulski 
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   BIEŻ ĄCE WYDARŻENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Aleksandra Świetlicka 

„Dzwonienie” 

Dzwonienie w uszach strapionego czło-

wieka nie chciało ustac , choc  Wokulski zastana-

wiał się, co takiego uczynił, jak i dlaczego posta-

nowił zniszczyc  zamek. Miał s wiadomos c , z e po 

powrocie moz e zostac  uznany za osobę szaloną, a 

jednak zostac  na zgliszczach tez  nie mo gł.  

 Pomysło w na dalsze swoje losy nie miał, a 

wiedział, z e znajomi będą pro bowali domys lec  

się, co zrobił. Była moz liwos c , z e rozszerzą się 

plotki o jego samobo jstwie, ucieczce z kraju czy 

powrocie do Francji by pracowac  z profesorem 

Geistem. Wokulski tak się zastanawiając, stwier-

dził, z e z adna z tych opcji nie przyniosłaby mu 

spokoju, gdyz  wzbudzałby zainteresowanie wo-

ko ł siebie. A on pragnął ciszy po tych wszystkich 

zawirowaniach miłosnych z panną Izabelą i z yciu 

pełnym mniejszych oraz większych trudo w.  

 Sam nie wiedząc dokładnie dlaczego, po-

stanowił wyruszyc  w podro z . Moz liwe, z e było to 

spowodowane nieznos nym dzwonieniem w 

uszach, a moz e pragnął zmienic  w sobie wszyst-

ko. Skoro z ycie pragnęło dac  mu kolejną szansę, 

nie zmarnuje jej tak łatwo.  

- Lwo w - jęknął do siebie – to jest miejsce, do kto -

rego udac  się powinienem jak najprędzej. To tam 

zacznę nowe z ycie, a nikt nie będzie mnie tam 

szukac  – dodał z większym przekonaniem. 

 Wszakz e miliony rubli szczęs cia nie dają, a 

samą niezwykłos c  w człowieku budują pokonane 

przez niego cierpienia. Totez  Wokulski, nie zwa-

z ając na trudnos ci, udał się szukac  spokoju i 

szczęs cia. Niestety dzwonienie w uszach mu nie 

ustępowało… 

Julia Ścisło 

„Śmierć i co dalej?” 

       Ach, gdybym wiedział, z e s mierc  jest zapo-

mnieniem... A jez eli nie jest?... Nie, w naturze nie 

ma miłosierdzia... Czy godzi się w nędzne ludzkie 

serce wlac  bezmiar tęsknoty, a nie dac  nawet tej 

pociechy, z e s mierc  jest nicos cią? W tamtej chwili 

zrozumiałem, z e nie ma dla mnie innego ratunku 

jak koniec mego cięz kiego z ywota. Podpaliłem 

sznurek. W całym Żasławku usłyszec  moz na było 

niespotykany dotąd huk.  

     Wtem, otworzyłem oczy i ujrzałem... tylko co 

włas ciwie? Całe pomieszczenie oblane było czar-

ną farbą, a na s cianach wisiały obrazy z białymi 

smugami. Chwilę zajęło mi odzyskanie s wiado-

mos ci, a gdy w pełni otrzez wiałem, dostrzegłem 

czarną postac . 

–  Proszę, proszę, nasz Pan „bum, bum”, w kon cu 
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się obudził – powitał mnie ironiczny, tajemniczy 

głos. 

–Gdzie ja jestem? Kim ty jestes ? Co się stało? Co ja 

tu robię? – pytałem z nadzieją na uzyskanie odpo-

wiedzi. 

– Nic ci nie przychodzi do głowy? Pozwo l, z e 

przypomnę. Nazywam się Woland i jestem jak-

by.... diabłem. Ty nazywasz się Stanisław Wokul-

ski i trafiłes  tu, bo postanowiłes  porzucic  na do-

bre dotychczasowe z ycie, teraz jestes  w pos wie-

cie – skwitował. 

Nagle setki wspomnien  w jednej chwili do mnie 

wro ciły: zamek, wybuch, zdrada, to wszystko, co 

odebrało mi chęc  do z ycia. Żno w czułem pustkę.  

– Jakim pos wiecie? – spytałem. 

– Spieszę tłumaczyc  – powiedział Woland. – W 

pos wiecie są ci, kto rzy za z ycia byli neutralni i 

ostatecznie nie przewaz yło u nich ani dobro, ani 

zło. Tak jak w twoim przypadku. Musisz więc 

podjąc  decyzję: albo wro cisz do s wiata z ywych i 

wiedz, z e daję ci tę moz liwos c , poniewaz  byłes  

typowym romantykiem – nieszczęs liwie zakocha-

nym, a ja mimo iz  gardzę tym, to chcę takim lu-

dziom dac  drugą szansę, albo zamieszkasz tutaj. 

Jest jednak jeden warunek: gdy postanowisz po-

zostac  w zas wiatach, w pos wiecie nie moz esz byc  

wiecznie, więc o tym, czy trafisz do nieba czy pie-

kła, zdecyduje osoba, kto ra trafi tu jako następna.  

      Pomys lałem, z e to trudna decyzja. Co, jes li tra-

fię do piekła? Gdy z yłem, wszyscy mo wili, z e to 

straszne miejsce, choc  z drugiej strony nikt nie 

znał go z autopsji. Jednak po co mam  wracac  na 

Żiemię, nikt tam na mnie nie czeka, mo j przyjaciel 

zmarł, a ukochana nie odwzajemnia mego uczu-

cia.  

– Chcę zostac  i poczekac  – powiedziałem Wolan-

dowi.  

– Niech więc tak będzie – wymamrotał i odszedł, 

zostawiając mnie samego. 

*** 

       Mijały sekundy, minuty, godziny, a Wokulski 

siedział i zastanawiał się, czy mo gł zrobic  cos  ina-

czej, oz enic  się z Heleną Stawską, miec  dzieci i 

wies c  szczęs liwe z ycie u boku kobiety, kto ra go 

kochała. Jednak jego mys li wciąz  odpływały do 

Łęckiej, pięknej Izabeli, kto ra zawro ciła mu w gło-

wie na wieki. 

      Ż bolesnych medytacji wyrwał go szmer. Poja-

wił się jakis  człowiek, osoba, kto ra miała zdecy-

dowac  o jego dalszej drodze, a był to ku jego ucie-

sze stary przyjaciel, Michał Szuman. On miał roz-

strzygnąc , gdzie po jdzie Stachu. Woland, kto ry 

zno w pojawił się znikąd, przedstawił mu szczego -

ły wyboru. 

    Ż yd zaczął analizowac  wszystko, co wiedział o 

starym znajomym. Niepoprawny romantyk, nie-

szczęs liwie zakochany, zdolny do niepotrzebnych 

pos więcen . Ż drugiej jednakz e strony miał dobre 

serce, okazywał bezinteresowną pomoc oraz in-

westował w naukę.  

     Szuman podjął decyzję, z e Wokulski po jdzie do 

nieba. Stach przyjął tę informację z wielkim spo-

kojem, jakby nie miało to dla niego większego 

znaczenia. 

- W kon cu to wszystko się skon czy- szepnął i za-

mknął oczy. 

   BIEŻ ĄCE WYDARŻENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 



 

10 

   BIEŻ ĄCE WYDARŻENIA W DŻIELNICY 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Przez ostatni czas w naszej dzielnicy za 

sprawą młodzieży pracującej w Młodzieżo-

wej Radzie Dzielnicy Wesoła podjęto 

uchwały i wprowadzono wiele innowacji. 

Kilku uczniów naszego liceum zostało ak-

tywnymi radnymi dzięki zaangażowaniu i 

wsparciu ze strony pani dyrektor Izabeli 

Nowackiej.  

Komisja Promocji, w kto rej w skład 

wchodzą m.in. uczniowie CLXIII LO: Błaz ej Ska-

ła, Jan Soban ski, poddała pod głosowanie inicjaty-

wę związaną z rozpowszechnianiem demokracji 

ws ro d młodych ludzi i wsparciem zdolnej mło-

dziez y. Żaproponowano konkurs na stworzenie 

strony internetowej MRDW, kto rej celem byłoby 

szybkie ogłaszanie wiadomos ci dotyczących dzia-

łan  młodziez owych i warszawskich rad. Konkurs 

umoz liwia zdobycie dyplomu i nagrody finanso-

wej, a przede wszystkim wyro z nienie nastolat-

ko w, kto rzy posiadają duz ą wiedzę o programo-

waniu i kodowaniu stron.  

Radni swo j wkład w rozwijanie dzielnicy 

zapisują nie tylko w uchwałach, lecz takz e repre-

zentowaniem naszej dzielnicy w młodziez owych 

zebraniach delegato w m.st. Warszawy i udziela-

niu się w projektach warszawskich organizacji 

powiązanych z instytucjami, kto re wspierają mło-

de osoby. Młodziez owi radni z naszej dzielnicy co 

kadencję tworzą dwuosobową delegaturę, w kto -

rej obecnie w skład wchodzą przewodniczący 

MRDW Oskar Mata i wiceprzewodniczący MRDW 

Jan Soban ski. Sesje spotkan  Młodziez owej Rady 

m.st Warszawy słuz ą przede wszystkim zacie-

s nianiu relacji między dzielnicami. Przykładowo 

dzięki takim spotkaniom przy wspo łpracy z dziel-

nicą Wilano w powstały Żawody Siatkowe dla 

Młodziez owych Rad Dzielnic. Inną godną uwagi 

inicjatywą był projekt „Młodzi dla Młodych”, kto -

ry stanowił odzew młodziez y warszawskiej na 

potrzeby bytowe imigranto w wojennych z Ukrai-

ny. 

Radni wzięli takz e udział w konferencjach 

dotyczących przyszłos ci Unii Europejskiej, do 

kto rych stworzenia zachęcił Europejski Kongres 

Rad Młodziez owych. Podjęto pod dyskusje pro-

blemy niekto rych s rodowisk społecznych i wy-

mieniano się pomysłami na to, jak usprawnic  eu-

ropejskie z ycie. Uczen  naszego liceum przepro-

wadził spotkanie o rozwijaniu wolontariackich 

grup i demokracji w szkołach. Konferencja poka-

zała uczestniczącym ro z ne punkty widzenia na-

stolatko w zatroskanych przyszłym losem Unii 

Europejskiej.  

Radni na wielu płaszczyznach z ycia co-

dziennego pogłębiają pomysły podjęcia nowych 

działan  dostosowanych do potrzeb młodziez y w 

Wesołej.  Uczniowie swoje własne inicjatywy mo-

gą zgłosic  za pomocą prywatnej wiadomos ci na 

Facebook lub na Instagram MRDW. Razem two rz-

my przyjazną Wesołą. 

Jan Sobański, klasa III C   

Działania młodzieży w Wesołej 
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Powroty pana Wokulskiego 

Stwierdzić należy i za żadne skarby zgodzić 

się z tym nie można, iż nikt tak dobrze nie 

ukazał jakiegoś miejsca jak Bolesław Prus  

opisał Warszawę w „Lalce”. Zwrócenie przez 

niego uwagi na szczegóły takie jak elementy 

wystroju czy kształty budynków sprawia, że 

czytając tę powieść, w pewnym momencie za-

czynamy ją traktować jako źródło historyczne, 

w którym narrator opowiada dzieje z życia 

mieszkańców stolicy. Wpływ na takie postrze-

ganie ma także topografia miasta precyzyjnie 

przedstawiona w utworze. Czyni to „Lalkę” 

niemalże przewodnikiem turystycznym. 

 Żafascynowany pozytywizmem, a takz e 

uległy wobec namo w innych oso b,  spełniam swo-

je marzenie,  o kto rym s wiadom nie byłem – piszę 

ten tekst jako przewodnik po Warszawie s ladami 

bohatero w „Lalki”, zamieniając się przy tym w 

samego Stanisława Wokulskiego. Żatem ruszaj-

my.  

 Żacznę od Wesołej – dzielnicy, w kto rej 

znajduje się nasza szkoła. I teraz widzę wasze mi-

ny, zdziwione, zastanawiające się – jakim cudem 

Wesoła znalazła się w „Lalce”? Gdyby nawet pan 

poseł Janusz Korwin-Mikke donos nym głosem 

zadał mi swoje klasyczne pytanie: „Ma pan do-

wo d?!”, odpowiedziałbym, z e mam – az  w dwo ch 

fragmentach ksiąz ki. Żanim jednak przejdę do 

analizy tekstu, chcę zwro cic  uwagę na fakt, z e 

dawniej bardziej ucywilizowanym terenem We-

sołej była południowa jej częs c , czyli Miłosna, dla-

tego te tereny nazywano powszechnie w XIX w. 

przy uz yciu nazwy drugiej. Biorąc pod uwagę 

chronologiczny ciąg wydarzen  utworu, to włas nie 

w naszej dzielnicy zaczyna się akcja „Lalki”, bo w 

1848 r. Ignacy Rzecki wraz z Augustem Katzem 

wyruszyli na Węgry, by mo c wziąc  udział w Wio-

s nie Ludo w. W swym pamiętniku Stary Subiekt 

pisze: „A potem, kiedy bylis my juz  za Miłosną, 

[Katz] dodał: — Twardo i trzęsie, spac  nie moz -

na”. Włas nie – „trzęsie”. Według mnie obaj kole-

dzy musieli jechac  wpierw Traktem Brzeskim, a 

potem w Żakręcie zjechac  na Szosę Lubelską. Sko-

ro juz  w latach czterdziestych „trzęsło”, to na 

pewno obie drogi musiały byc  juz  utwardzone. W 

przypadku Traktu miało to miejsce w latach 1819

-1823. W tym samym czasie rozbudowywano in-

frastrukturę wzdłuz  dro g. Między innymi wybu-

dowano karczmę „Szafa Gra”, kto ra – pomalowa-

na ro z nymi graffiti – stoi, popadając w ruinę, w 

pobliz u ul. 1. Praskiego Pułku. Żapewne by na-

brac  sił przed walką, obaj panowie musieli cos  w 

niej co nieco spoz yc  – czekała ich przeciez  długa 

podro z .  Żas  jes li chodzi o dzisiejszą Trasę S17, to 

Karczma „Szafa Gra” - u góry zdjęcie z lat siedemdzie-

siątych, zaś poniżej zdjęcie z czasów obecnych. 
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tu utwardzenie drogi przeprowadzono 13 lat 

po z niej, bo w 1836 r. W innym fragmencie 

„Pamiętnika Starego Subiekta” czytamy: „I wyje-

chał!... Pan Wokulski wielki organizator spo łki do 

handlu przewozowego, wielki naczelnik firmy, 

kto ra ma w obrocie 4 miliony rubli rocznie, wyje-

chał do Paryz a jak pierwszy lepszy pocztylion do 

Miłosny”. Dlaczego „pocztylion”? Oto z , co cieka-

we, w XIX wieku Szosa Lubelska i Brzeska słuz yła 

przede wszystkim do przejazdu wozo w poczto-

wych, kto re nie tylko wykorzystywane były do 

przewozu listo w i pak, ale takz e stanowiły one 

cos  na kształt obecnego Żarządu Transportu 

Miejskiego. Moz liwym jest, z e pocztylionem je-

chała dwo jka naszych romantycznych bohatero w. 

Wzdłuz  obu tras budowano stacje pocztowe. 

Choc  do czaso w dzisiejszych zachowało się nie-

wiele budynko w po tych kompleksach, pewnym 

jest, z e gło wna „stacja”, czyli Dom Pocztowy znaj-

dował się na terenie dzisiejszej szkoły podstawo-

wej nr 173 im. Go rniko w Polskich. 

 Gdybys my z Wesołej pojechali, kto ryms  

autobusem na rondo Wiatraczna, a dalej tramwa-

jem nr 26  przez Most S ląsko-Dąbrowski znalez li-

bys my się na Starym Mies cie dosłownie obok 

Żamku Kro lewskiego. Przepraszam, z e zmienię 

temat, ale czy ktos  z was, kto czytał „Lalkę”, zasta-

nawiał się moz e, dlaczego Bolesław Prus nie 

umies cił tegoz  zamku w swej powies ci? Przeciez  

„na chłopski rozum” to budowla symbolizująca 

s wietnos c  Rzeczpospolitej Obojga Narodo w, jej 

potęgę, chwałę, a takz e wybitnych kro lo w – po-

czynając od Wazo w, przechodząc przez Saso w, a 

kon cząc na Poniatowskim. Oto z  w czasie zaboro w 

skojarzenia z Żamkiem Kro lewskim ws ro d miesz-

kan co w Warszawy były dosyc  negatywne. Przed 

powstaniem listopadowym była to rezydencja 

caro w, zas  po 1831 r. Żamek Kro lewski słuz ył ja-

ko koszary dla małego oddziału z ołnierzy i miesz-

kanie dla niekto rych urzędniko w carskich. Ż daw-

nej siedziby polskich kro lo w, budowla stała się 

symbolem carskiego terroru.  

 Przechodząc do rzeczy bardziej optymi-

stycznych i mniej smutnych dla naszego kraju 

warto wspomniec , z e mieszkan cem Starego Mia-

sta był mo j ulubiony bohater „Lalki” – wspomnia-

ny Ignacy Rzecki. O swoim mieszkaniu pisze tak: 

„Mieszkalis my na Starym Mies cie z ciotką, kto ra 

urzędnikom prała i łatała bieliznę. Mielis my na 

czwartym piętrze dwa pokoiki, gdzie niewiele by-

ło dostatko w, ale duz o rados ci, przynajmniej dla 

mnie. W naszej izdebce najokazalszym sprzętem 

był sto ł, na kto rym ojciec powro ciwszy z biura 

kleił koperty, u ciotki zas  pierwsze miejsce zaj-

mowała balia”. Sposo b z ycia rodziny Rzeckiego 

pokazuje nam, jak wyglądała sytuacja z yciowa 

większos ci mieszkan co w Staro wki – tak napraw-

dę kamienice, kto re dzis  kojarzą nam się z wielki-

mi rodami mieszczan skim z okresu I Rzeczypo-

spolitej, były zamieszkiwane przez ubogą lud-

nos c . 

 Idąc przez ulice Podwale, przy kto rej znaj-

dował się sklep kolonialny rodziny Minclo w, w 

Skrzyżowanie Traktu Brzeskiego z Szosą Lubelską w 

1938 r.   
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kto rym pracował sam Rzecki, a następnie zbacza-

jąc na ul. Kapituralną, znalez libys my się na ulicy 

Miodowej koło Pałacu Paca wybudowanego w la-

tach 1681-1687. Historycznie od 1875 do 1915 

słuz ył jako Sąd Okręgowy. Prus umieszcza w tym 

budynku dwa procesy – pierwszy to licytacja Łęc-

kich, a drugi to proces o lalkę, kto ry co ciekawe 

był procesem prawdziwym – autor „Lalki” bazo-

wał na sytuacji, kto ra zdarzyła się w 1887 roku w 

Brnie w Czechach i miała przebieg wręcz iden-

tyczny jak zostało to ukazane w ksiąz ce. Prus Pa-

łac Paca charakteryzuje w ten sposo b: „I pan Igna-

cy czuje, z e nie moz e nic odpowiedziec  surowemu 

sędziemu. Rumieni się, potnieje i juz  chce wracac  

do swoich ksiąg (w taki jednakz e sposo b, az eby 

go zobaczył Nowicki), gdy nagle wiǳi przed sobą 

dawny pałac Paca. „Tu bęǳie licytacja!” – mo wi 

pan Ignacy i zapomina o skrupułach. Olbrzym z 

brodą, w z o łtym jedwabnym kitlu rozpływa się 

przed oczyma jego duszy jak mgła. Rozejrzawszy 

się w sytuacji pan Ignacy przede wszystkim spo-

strzega, z e do gmachu sądowego prowaǳą dwie 

olbrzymie bramy i dwoje drzwi”. Pro bowałem za-

nalizowac  i okres lic , w jakiej sali odbywała się li-

cytacja. Prus, opisując tę salę, skupił się na jej du-

z ym rozmiarze i z e moz na w niej „tan czyc  mazura 

w czterdzies ci par”. Sądzę zatem, z e mo gł odbyc  

się on w sali kolumnowej pałacu. Obecnie w bu-

dynku znajduje się Ministerstwo Żdrowia.  

 Krakowskie Przedmies cie to miejsce, kto re 

zachowało XIX-wieczny styl Warszawy. Choc  jego 

historia zaczyna się juz  w XIV wieku, to jego roz-

budowa nastąpiła na przełomie XVIII i XIX wieku, 

zas  szczego lny rozwo j rozpoczął się włas nie za 

czaso w carskich. Jest to niewątpliwie miejsce naj-

waz niejsze dla całej „Lalki” – tu bowiem mieszkał, 

z ył, trudził się handlem jej gło wny bohater –

Stanisław Wokulski. Twierdzi się, z e jego biznes 

toczył się w kamienicy o numerze 7. Pro cz tablicy 

upamiętniającej mieszkan ca tego budynku, czyli 

Wokulskiego, jest tam tez  dzis  księgarnia im. Bo-

lesława Prusa. W samej ksiąz ce ulicę tę widzimy 

jako lokalizację budynko w mieszkalnych i wielu 

sklepo w w szczego lnos ci tych galanteryjnych. 

Dzis  jest trochę inaczej – w związku z tym, iz  miej-

sce to obecnie przesiąknięte jest turystami gło w-

nie znajdują się tam restauracje, lodziarnie itp. 

Przy Krakowskim Przedmies ciu zlokalizowany 

jest takz e Uniwersytet Warszawski, dawniej Szko-

ła Gło wna, do kto rej uczęszczał „wielki naczelnik 

firmy, kto ra ma obecnie w obrocie 4 miliony ru-

Pałac Paca, przełom XIX i XX w. 

Księgarnia naukowa im. Bolesława Prusa  



 

14 

   DŻIAŁ FELIETONO W 

OKIEM LICEALISTY 

bli”. Będąc na Krakowskim Przedmies ciu, warto 

zwro cic  uwagę na jeszcze jeden budynek, a do-

kładnie chodzi mi o Pałac Prezydencki, w kto rym 

w latach 70. XIX wieku znajdowały się biura Gu-

berni Warszawskiej. Wiadomym nam wszystkim 

jest, z e pozytywizm s cis le związany jest z malar-

stwem historycznym, malarstwo historyczne – z 

Janem Matejką, Jan Matejko – ze swoim obrazem 

„Bitwa pod Grunwaldem”. Co ma więc wspo lnego 

wielki mistrz i jego obraz z „Lalką”? To, z e to dzie-

ło malarskie pokazano po raz pierwszy w tym pa-

łacu oraz w tym samym roku co czas trwania ak-

cji ksiąz ki – częs c  z wydarzen  działa się juz  w 

1879 r.  

 Krakowskie Przedmies cie wiedzie nas 

prosto na Powis le – najuboz szą, najbrzydszą 

częs c  Warszawy XIX wieku. Według mnie to chy-

ba dzielnica najbardziej kojarzona z „Lalką”. W 

niej włas nie Wokulski widzący bezsens z ycia roz-

wodził się nad niewykorzystanym potencjałem 

tegoz  miejsca dla rozwoju stolicy. Warto jednak 

zwro cic  uwagę na jej, przynajmniej jedną, zaletę – 

była to dzielnica najbardziej uprzemysłowiona – 

to włas nie tam zlokalizowane były fabryki ma-

szyn, warsztaty z eglugi parowej, grabarnie i ga-

zownia. Fakt faktem, z e domostwa, podobnie jak i 

ich mieszkan cy, nie były bardzo czyste, to jednak 

Powis le odgrywało duz ą rolę w z Warszawy. Po-

ro wnując wspo łczesny obraz dzielnicy z tym, jaki 

widzimy na dziełach Aleksandra Gierymskiego, 

s miało moz na stwierdzic , z e zmienił się on nie do 

poznania. Kto by z dawnych warszawian pomy-

s lał, z e na Powis lu pojawic  się moz e Muzeum 

Wojska Polskiego, Muzeum Narodowe, Muzeum 

Fryderyka Chopina, Centrum Nauki Kopernik, 

Uniwersytet Muzyczny czy nawet palma na ron-

dzie de-Gaulle’a, kto rej sadzonka mogłaby byc  

kupiona w sklepie kolonialnym Minclo w. Wyob-

raz am sobie Wokulskiego biegającego z rados ci i 

z wraz enia po wspo łczesnym Powis lu, niczym 

Franek Dolas po łące w III częs ci serii filmowej 

„Jak rozpętałem II wojnę s wiatową”. Pan Stani-

sław marzył o tym, by przede wszystkim jak naj-

lepiej wykorzystac  moz liwos ci, kto re dają bulwa-

ry wis lane. Sądzę, z e ich dzisiejszy wygląd spodo-

bałby się mu ze względu na uz ycie ich gło wnie 

jako miejsce spotkan  dla warszawiako w. Ż pew-

nos cią ich dzisiejszy widok spowodowałby 

us miech na jego twarzy i przywro cił poczucie 

sensu z ycia w przyjacielu Rzeckim. 

 Ulica Rozbrat łączy Powis le z Parkiem Ła-

zienkowskim, kto rego historia zaczyna się w XVII 

w. za sprawą Stanisława Lubomirskiego, kto ry to 

rozkazał wybudowac  mały pawilon z łaz nią, roz-

budowany potem przez Stanisława Poniatowskie-

go. Żespo ł pałacowo-parkowy przez dłuz szy czas 

Aleksander Gierymski „Powiśle” 
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był pod władzą konkretnych oso b, jednak na 

przełomie lat 40. i 50. XIX w. za zgodą władz car-

skich udostępniono go dla mieszkan co w Warsza-

wy. Gdyby nie ten przepis, zapewne Wokulski 

wcale by tam się nie znalazł… Bolesław Prus dał 

Łazienkom Kro lewskim specyficzną rolę – ich zło-

z onos c , wielos c  s ciez ek, spora liczba budynko w 

miały symbolizowac  szalen stwo uczuc  Wokul-

skiego. Jak wiadomo z tres ci „Lalki” nic dobrego 

one nie przyniosły gło wnemu bohaterowi powie-

s ci, ale jest jeden morał z tej historii – lepiej nie 

zapraszac  swoich ukochanych na spacer po Ła-

zienkach, bo najwyraz niej park ten przynosi nie-

szczęs cie w relacjach damsko-męskich 

(oczywis cie proszę sobie nie brac  tego do serca). 

 Uwaz am, z e miejscami, przy kto rym naj-

częs ciej Wokulski spędzał czas, to pałac i teatr Na 

Wodzie. Pływające majestatycznie łabędzie, pa-

wie szczycące się swoimi ogonami, wszechobecna 

natura czyni z tego miejsca przestrzen  do rozmy-

s lania nad ro z nymi kwestiami z yciowymi. Osobi-

s cie, gdybym był panem Stanisławem przesiąk-

niętym romantycznymi wizjami s wiata i szedł 

akurat do Łazienek od strony Powis la, zatrzymał-

bym się koło pomnika Jana III Sobieskiego odsło-

niętego w 1788 r. Jego styl wykonania, w kto rym 

nasz kro l zagrzewa do walki pewnie jakąs  grupę 

swoich z ołnierzy i tratuje najez dz cę, przypo-

mniałby naszemu kupcowi czasy jego przebojo-

wej młodos ci, kiedy to zapalony buntem i chęcią 

walki wziął udział w (jak to okres la narrator w 

„Lalce”) „gotowaniu piwa” (powstaniu stycznio-

wym) o słuszną sprawę. 

 Naszym ostatnim miejscem, kto re zwiedzi-

my jest Pole Mokotowskie. Miejsce znane nam z 

„Lalki” jako tor do wys cigo w konnych. W jednym 

z nich miał okazję brac  udział kon  Wokulskiego. 

Co interesujące historia Pola Mokotowskiego za-

czyna się w 1770 r., gdy na tych terenach powsta-

je… poligon pod nazwą „Mokotowskie Pole Wo-

jenne”. Ż czasem jednak tracił on na znaczeniu, 

dlatego w 1841 r. wyznaczono jego po łnocno-

zachodnią częs c  włas nie pod tor wys cigowy. Choc  

Prus to miejsce w swej powies ci ukazuje jako nie 

do kon ca ładne i schludne, to w trakcie wys cigo w 

publicznos c  nie zwracała na to uwagi. W ksiąz ce 

czytamy: „[Wokulski] był tak pochłonięty wys ci-

giem, z e na chwilę zapomniał o pannie Izabeli

[…]”. Skoro zafascynowały one nawet Wokulskie-

go zajętego urodą panny Izabeli, to mys lę, z e ro w-

nie dobrze przeciętny warszawiak był w stanie 

zapomniec  o czołowych problemach swojego z y-

cia. Co jeszcze moz na by powiedziec  o Polu Moko-

towskim? W ramach ciekawostki zdradzę, z e w 

czasie II Rzeczpospolitej odbywały się tu defilady 

Wojska Polskiego, w kto rych udział brał sam Pił-

sudski. Obecnie dawny poligon zamienił się w 

wielki park im. Jo zefa Piłsudskiego, kto ry łączy w 

sobie naturę ze sztuką, o czym s wiadczą liczne 

rzez by. Mnie osobis cie niewiele się z nich podoba, 

ale dzięki nim park ma nawet nowoczesny, za-

chodni styl. Warto jeszcze wspomniec , z e na Polu 

Mokotowskim znajduje się jeden bardzo waz ny 

Pomnik Jana III Sobieskiego w Łazienkach Królew-

skich 
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obiekt. Mowa o Bibliotece Narodowej, w kto rej 

znajdziemy przynajmniej jeden egzemplarz kaz -

dej polskiej ksiąz ki – od tych najstarszych az  po 

te najnowsze.  

 Doszlis my do kon ca wycieczki i wypadało-

by pomys lec , co Stanisław Wokulski powiedział-

by o „uz ytecznos ci warszawskich budynko w w 

XXI wieku”, ale z e naszego kupca nie było i nie 

będzie, postaram się wczuc  w jego postac  i wypo-

wiedziec  za niego. Uwaz am, z e dzisiejszą Warsza-

wę oceniłby bardzo pozytywnie. Ż pewnos cią wy-

korzystała wiele swoich moz liwos ci, jakie do-

strzegał Wokulski. S wiadczy o tym przede 

wszystkim Powis le, kto re z brudnej dzielnicy sta-

ło się os rodkiem waz nym dla Polako w ze wzglę-

du na obecnos c  licznych muzeo w i Centrum Nau-

ki Kopernik, bo przeciez  Wokulski kochał naukę i 

zrobiłby wszystko, aby przyczynic  się do jej pro-

mowania i rozwoju ws ro d innych grup społecz-

nych. Ruch turystyczny na Krakowskim Przed-

mies ciu i Starym Mies cie zdecydowanie wpływa 

na dochody naszego miasta. Moz e jedynie na 

Park Łazienkowski pan Stanisław spojrzałby 

mniej przychylnie ze względu na złe wspomnie-

nia, ale z pewnos cią stwierdziłby, z e jest piękne! 

Poniewaz  wziął udział w powstaniu stycznio-

wym, oczywistym jest, z e sprawa polska była dla 

niego waz na. Mys lę zatem, z e ucieszyłby się prze-

de wszystkim z niepodległej Rzeczpospolitej i z 

tego, z e miejsce urzędo w carskich zajęły polskie 

instytucje rządowe.  

 Teraz parę sło w ode mnie. Na samym po-

czątku chcę złoz yc  podziękowania uczniom klasy 

II A, kto rzy przygotowali prezentację na temat 

ukazania Warszawy w „Lalce”. Ż nich dowiedzia-

łem się niekto rych rzeczy, szczego lnie tych histo-

rycznych, by mo c Was, drodzy czytelnicy, zasypac  

ciekawostkami i faktami. Osobis cie przy pisaniu 

tekstu czułem się niczym Bolesław Prus piszący 

swe artykuły do „Kurjera Warszawskiego” – kto 

wie, czy i nasz „Licealnik” nie zdobędzie jakims  

cudem takiej rangi jak jedna z najpopularniej-

szych gazet warszawskich XIX wieku? Dzięki pro-

jektowi „Powroty Wokulskiego”, pracy nad tym 

artykułem powto rzyłem sobie najwaz niejsze fak-

ty dotyczące bohatero w „Lalki”. Żdaje się, z e mo j 

felieton moz e się przydac  takz e przyszłym matu-

rzystom (powodzenia Wam!). Gdyby pan Wokul-

ski był zapalonym biznesmenem, wyobraz am so-

bie, z e na koniec swej mowy powiedziałby: „Nikt 

nie stracił, a wręcz przeciwnie – kaz dy zyskał”. 

Nie obiecuję, ale jes li będę miał okazję, to do u 

usłyszenia na kolejnej wycieczce, tym razem mo-

z e gdzie indziej.  

 

Wojciech Dziewulski, klasa II A 

   DŻIAŁ FELIETONO W 

OKIEM LICEALISTY 

Tor do wyścigów konnych na Polu Mokotowskim w 

1887 r. 
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Mikrowędrówki po Warszawie i okolicach.  

#3 – Mokotów 

Bez względu na to, czy masz napięty plan na 

wakacje, czy nie masz jeszcze żadnego pomy-

słu na letni wyjazd, z pewnością dasz radę wy-

gospodarować choć jeden dzień na mokotow-

ski spacer pełen wrażeń.  Mokotów w cenie 

zapewnia cień, świetne lokale, znajdzie się na-

wet i kilka zabytków. Dla każdego coś dobre-

go. Pierwsze odwiedziny dzielnicy polecam 

zacząć od jej głównej części, czyli Starego Mo-

kotowa i pobliskich rejonów. Tak zrobiłem ja. 

To jak, zaczynamy? 

Krótka powtórka z historii 

 Jak moz na było się spodziewac , Mokoto w 

pierwotnie nie był częs cią Warszawy, lecz małą 

wsią lez ącą na jej obrzez ach. Od pruskiego wła-

s ciciela tejz e wsi, Mokota, wywodzi się nazwa dzi-

siejszej dzielnicy stolicy. Wczesna historia osady 

powiązana jest z istnieniem od początku XIII wie-

ku s redniowiecznego grodu Jazdo w (poz niejsze 

Ujazdo w), kto ry był siedzibą dworu ksiąz ąt mazo-

wieckich. Wo wczas sąsiadująca z dworem wies  

Mokotowo zapewniała zaplecze gospodarcze 

ksiąz ęcemu os rodkowi. Ż tego tez  okresu, bo z 

1367 roku pochodzą pierwsze wzmianki o Moko-

towie w dokumentach wyliczających podwar-

szawskie wsie, kto re miały płacic  dziesięcinę na 

rzecz Żegrza będącego w parafii płockiej. 

 Mokoto w był s wiadkiem wielu wydarzen  

dewastujących jego tereny. Wraz z nadejs ciem 

potopu szwedzkiego (1655-67 r.), insurekcji ko-

s ciuszkowskiej (1794 r.), powstania listopadowe-

go (1830-31 r.) czy w kon cu II wojny s wiatowej 

(1939-45 r.) był wielokrotnie niszczony i rujno-

wany.  

 Po romantycznych powstaniach miejsco-

wos c  zyskała nową renomę. Odtąd warszawscy 

moz ni zaczęli budowac  tam prestiz owe pensjona-

ty letniskowo-wypoczynkowe oraz wille. Lecz na 

tym nie poprzestano. Wraz z ro wnoczesnym po-

wstawaniem restauracji, ogrodo w czy zakłado w 

leczniczych Mokoto w zaczął zaludniac  się, pięk-

niec , z yc . Komunikację ze stolicą zapewniały 

omnibusy konne, kto re w po z niejszych latach za-

stąpiono tramwajami elektrycznymi. 

 Jako integralna częs c  stolicy Mokoto w 

funkcjonował od roku 1916, po opuszczeniu mia-

sta przez Rosjan. Wo wczas w nowej warszawskiej 

dzielnicy jak grzyby po deszczu zaczęły rosnąc  

tudziez  powstawac  s wiez e inwestycje, do kto rych 

nalez ały m.in. instytucje naukowe, gmachy uczel-

ni wyz szych (SGH, SGGW), szkoły, szpitale, bu-

dynki mieszkalne i kamienice, wille czy parki. Pla-
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nowano nawet wydrąz yc  tunel metra pod ulicą 

Puławską, lecz wybuch II wojny s wiatowej unie-

moz liwił realizację tych i wielu innych wielkich 

plano w. 

 Dzisiejszy wygląd dzielnicy – niestety po-

dobnie jak sporej częs ci Warszawy – naznaczony 

jest socrealistycznymi wzorcami, co w mojej oce-

nie nie jest ani zbyt urodziwe, ani zachwycające. 

Nie zmienia to jednak faktu, iz  zachował się bez-

lik miejsc wartych pos więcenia uwagi, klimatycz-

nych, w starym stylu, czarujących i przyjemnych. 

Dzięki temu wszystkiemu Mokoto w jest dzielnicą 

niezwykle ro z norodną, w kto rej kaz dy odnajdzie 

cos  dla siebie. 

Do biegu, gotowi, start! 

 Niedziela była parna, upalna i leniwa, wo-

bec czego postanowilis my, iz  nasz rodzinny spa-

cer rozpoczniemy od miejsca zacienionego. Wje-

chawszy pokrętną, wijącą się ku go rze ulicą Idzi-

kowskiego, minąwszy amerykan ską ambasadę z 

prawej oraz dom byłego generała Jaruzelskiego z 

lewej zaparkowalis my samocho d nieopodal. Do-

mys lacie się juz , gdzie moglis my się wpierw 

udac ? Macie rację! Pokierowalis my się w stronę 

Kro likarni – tak, tej słynnej Kro likarni, w kto rej 

nie ma kro liko w. Dziwne, nie? Mnie ro wniez  zaw-

sze intrygowała geneza tej nazwy. I wiecie co? 

Dowiedziałem się, z e związek między okres le-

niem na ten budynek a małymi kicającymi istota-

mi naprawdę istnieje. Bowiem w czasach saskich 

znajdował się tam zwierzyniec, w kto rym hodo-

wano kro liki, a nawet urządzano polowania na te 

przyjazne zwierzątka, co niegdys  stanowiło for-

mę kro lewskiej rozrywki. 

 Nie odbiegając dygresją zbyt daleko… do 

parku rzez b, na kto rego terenie znajduje się Kro -

likarnia, weszlis my przekraczając bramę od stro-

ny ulicy Puławskiej. Idąc naprzo d, mijalis my ze-

wsząd wyłaniające się rzez by o najro z niejszych 

kształtach i tres ciach. Wszystko to oczywis cie na 

zielonym tle majestatycznych drzew i bujnych 

krzewo w. 

 Muszę przyznac , z e sztuka tego rodzaju 

nie jest czyms , co czuję, w związku z czym prze-

mierzałem te artystyczne alejki bez większego 

zainteresowania i zadumy, co nie zmienia faktu, 

z e było tam bardzo urokliwie. Mimo to juz  przy 

samym budynku Kro likarni znalazłem rząd rzez b, 

obok kto rych nie przeszedłem obojętnie. Wyko-

nane z kamienia przedstawiały popiersia znanych 

i zasłuz onych Polako w. Budziły one we mnie ro z -

ne emocje – jedne wydawały się zabawne, drugie 

przeraz ające. Niekto re spoglądały na mnie groz -

nie, inne zas  nieco pogodniej. Lecz o to chyba cho-

dzi w sztuce, aby wywoływała emocje, czyz  nie?  

Przechadzając się woko ł Kro likarni moz na 

było dostrzec wielu ludzi, młodszych i starszych, 

wypoczywających na trawniku. Częs c  z nich trzy-

mając w ręku oło wek i kartkę starała się jak naj-

wierniej naszkicowac  budynek i oddac  jego wy-

miary na papierze. Siedzieli w kamiennym bezru-
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chu, maksymalnie skupieni na swoim zadaniu. 

Żupełnie ich nie rozumiałem, jednak było w tym 

cos  fascynującego. Wydaje mi się, z e byli to gło w-

nie studenci jakiejs  artystycznej uczelni. Pierwszy 

raz widziałem takie zjawisko w Warszawie. 

Zielono mi 

Żdziwienie we mnie wywołało to, jak wiele 

na Mokotowie jest tereno w zielonych. Jadąc ulica-

mi, co chwilę mijalis my a to jakis  park, a to skwer, 

nie wspominając juz  o tym, z e drogi poros nięte 

były u swych brzego w wysokimi drzewami. Tak 

więc kierując się dalej, zatrzymalis my się w parku 

Szustro w, kto ry bezpos rednio sąsiaduje z parka-

mi Morskie Oko i Promenada. Odprowadzeni do 

wejs ciowej bramy przez uprzejmą rudą wiewio r-

kę weszlis my w głąb tajemniczego zielen ca. Wie-

cie co wyro z nia te parki na tle innych? Fakt, iz  są 

usytuowane na mokotowskiej skarpie, przez co 

sprawiały wraz enie jeszcze bardziej malowni-

czych. Ro z nice wysokos ci i pago rkowatos c  bez 

wątpienia wpływa na atrakcyjnos c , co zresztą 

miało swoje przełoz enie w ilos ci oso b spędzają-

cych tam czas. Ż ałowałem jedynie, z e nie miałem 

ze sobą roweru, koca i koszyka z przekąskami, bo 

„miejsco wka” była przednia. No co z , moz e innym 

razem… 

Gdy człowiek głodnym zaczyna być 

Około godziny 15:30 poczulis my, z e bur-

czenie naszych brzucho w daje się we znaki. Ża-

tem od momentu przebudzenia się w nas pier-

wotnych instynkto w zaspokojenia głodu, mys leli-

s my jedynie o upolowaniu stolika w jakiejs  pobli-

skiej restauracji. Wybo r padł na klimatyczną 

knajpę „Żielnik” Magdy Gessler, jako iz  zawsze 

chciałem spro bowac  specjało w przygotowywa-

nych przez zespo ł charyzmatycznej, specjalizują-

cej się w miotaniu talerzami, najpopularniejszej 

restauratorki w kraju. Opcja ta nie była dla nas 

oczywista, poniewaz  w weekendy nie jadamy pol-

skiego jedzenia, zwykle wybieramy cos  bardziej 

egzotycznego, lecz tym razem postanowilis my 

nieco odstąpic  od reguły. Bez większego zasko-

czenia wybo r okazał się byc  trafnym. Wszystko 

było pyszne, po prostu palce lizac . Szczego lnie 

polecam tamtejszy chłodnik litewski i rozpływa-

jące się w ustach z eberka. Lemoniada cytrynowa 

ro wniez  była niczego sobie. Pewnie zastanawia-

cie się, ile nas to wszystko kosztowało… co z , trze-

ba przyznac , z e cena do niskich nie nalez ała, jej 

poziom oceniłbym raczej na s rednio-wysoki, acz-

kolwiek była spokojnie osiągalna jak na taki oka-
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zjonalny wypad. Pamiętajcie, z e od czasu do czasu 

moz na siebie nagrodzic , a nawet trzeba! Prawie 

bym zapomniał… restauracja znajduje się na ulicy 

Antoniego Edwarda Odyn ca naprzeciwko parku 

Dreszera. 

„Marsz Mokotowa” 

Wypoczęci i najedzeni kierowalis my się w 

stronę ulicy Puławskiej. W domu przeczytałem, 

z e codziennie o 17:00 z wiez y zegarowej Domku 

Gotyckiego na pamiątkę godziny „W” wygrywany 

jest nieformalny hymn dzielnicy. „Marsz Mokoto-

wa” – bo taką nosi nazwę – został stworzony wła-

s nie w czasie powstania warszawskiego i jest dzis  

jednym z symboli tej częs ci Warszawy. Żalez ało 

mi, by go usłyszec , bo jest to cos  nietuzinkowego, 

a takz e dos c  oryginalnego. Moje słuchowe dozna-

nia wspo łgrały z tymi smakowymi, poniewaz  w 

drodze do wiez y wstąpilis my do małej cukierni. 

Żakupilis my tam jeszcze ciepłe bułeczki cynamo-

nowe, kto re były nieziemskie! Istne niebo w gę-

bie, najlepsze, kto re jadłem w z yciu. Włas ciciele 

byli bardzo serdeczni, mili i otwarci, gdyz  ostat-

nią bułeczkę, kto rą nam podarowali, była gratis. Ż 

pewnos cią tam wro cę! 

Nieudana wizyta 

Przedostatnim przystankiem na naszej 

mokotowskiej trasie było sanktuarium s w. An-

drzeja Boboli. Osobą, kto ra zainspirowała mnie 

do po js cia włas nie w to miejsce, był mo j dziadek. 

Przekonywał mnie, z e jest ono wyjątkowe ze 

względu na spoczywające tam nierozłoz one ciało 

owego duchownego. Poszlis my więc. Wszystko 

szło zgodnie z planem do czasu wejs cia do sank-

tuarium. Pech chciał, z e natrafilis my akurat na 

trwającą mszę, dlatego nie moglis my spokojnie 

obejrzec  relikwii. Spytacie pewnie dlaczego… 

oto z  znajduje się ona na s rodku kos cioła, dosłow-

nie przed ołtarzem. Niestosownym byłoby tak po 

prostu tam podejs c . Ż racji, iz  było jeszcze daleko 

do zakon czenia mszy, postanowilis my odpus cic  

sobie ten punkt zwiedzania, z zamiarem ponow-

nego wro cenia, oczywis cie! 

Skok przez płot 

Powoli zbliz ając się do kon ca naszej mini 
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wycieczki, powędrowalis my w ostatnie, nieoczy-

wiste miejsce. Dzis  jest ono zaniedbane, zapusz-

czone, poros nięte dziką ros linnos cią, w przeszło-

s ci zas  stał tam dos c  imponujący obiekt infra-

struktury sportowej (biorąc pod uwagę miejskie 

standardy, rzecz jasna). Podpowiem tylko, iz  słu-

z ył on do uprawiania sportu typowo kojarzącego 

się z zimową aurą i go rskimi klimatami. Domys la-

cie się juz , co takiego chodzi mi po głowie? Młodsi 

z Was mogą miec  trudnos c  z odgadnięciem tej za-

gadki, jednak dla tych starszych wyzwanie to nie 

powinno stanowic  większego problemu. Jes li 

jeszcze nie zdołalis cie mnie rozszyfrowac , spieszę 

Wam z odpowiedzią. Mowa jest o skoczni narciar-

skiej, kto ra funkcjonowała na Mokotowie od kon -

ca lat 50. do początku lat 90. ubiegłego wieku. W 

obecnej chwili nie ma do niej wejs cia, obiekt po-

zostaje zamknięty. Jedynym sposobem dostania 

się na jej teren jest przeskoczenie przez płot, dos c  

wysoki swoją drogą. Jako z e bylis my z tatą zde-

terminowani by się tam dostac  oraz kierowani 

chęcią stanięcia na szczycie jej ruin, postanowili-

s my podjąc  się wyzwania. W pierwszą stronę po-

szło gładko. Przeskoczylis my płot, przedarlis my 

się przez szuwary – udało się. Faktycznie nic tam 

nie było, jedynie morze zielonej gęstwiny dooko-

ła. Rzucilis my okiem w do ł skarpy rozciągającej 

się na około 15 metro w (mierzone na oko) i obra-

lis my drogę powrotną. Jednak tym razem zasko-

czyła nas jedna mała rzecz, kto ra zwiastowała 

kłopoty… a mianowicie ledwie widoczna kamera 

z czujką. Kiedy usłyszelis my alarm, zagęs cilis my 

nieco ruchy. Wątpilis my, by ktos  nadjechał skon-

trolowac  miejsce zdarzenia. Tak czy siak, niepo-

strzez enie bylis my juz  po drugiej, bezpiecznej 

stronie ogrodzenia. 

Mokoto w zapamiętam jako dzielnicę ro z -

norodną, pełną zieleni, z przyjemnymi kącikami 

gastronomicznymi. Moz e i nie doro wnuje unikal-

nos cią charakteru Pradze-Po łnoc, lecz osobliwos c  

i oryginalnos c  tej dzielnicy polega na czyms  in-

nym. „To cos ” trzeba odkryc  samemu, wybierając 

się na spacer kameralnymi mokotowskimi ulicz-

kami, gubiąc się czasem w jego zaułkach. Tak 

więc, na co czekasz? Żabierz bliską Ci osobę na 

urokliwą przechadzkę, w kon cu całe wakacje 

przed Tobą! 

 

Szymon Mieczkowski, klasa III C 
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Stary Hel, czyli bałtycka Atlantyda 

Według legendy miasto się roz-

wijało i szybko bogaciło, ale je-

go mieszkańcy stali się chciwi. 

Chcieli więcej i więcej, gardzili 

biednymi. I przyszła kara z nie-

bios. Stary Hel zniknął w mor-

skich odmętach, a pamięć o nim 

przetrwała tylko w podaniach. 

Tak rozpoczyna się i zarazem 

kończy historia o polskim mie-

ście, które zniknęło w głębinach 

wody. 

Początki Starego Helu 

 Aby poznac  historię tej ciekawej osady, 

musimy cofnąc  się do XII wieku, kiedy przez ywa-

ła ona prawdziwy ,,bum” gospodarczy. Miała do-

skonale funkcjonujący port, do kto rego przybijały 

statki z najro z niejszych zakątko w s wiata. S wiet-

nie rozwijało się ryboło wstwo dzięki ławicy s le-

dzia, ponadto teren obfitował w złoz a bursztynu. 

Dzięki wszystkim tym czynnikom mieszkan cy 

opływali w luksusy, a manifestem ich zamoz nos ci 

miał byc  ratusz z zegarem mechanicznym. Było 

tam dziewięc  winiarni, łaz nia, targ rybny a takz e 

kos cio ł pod wezwaniem Najs więtszej Maryi Pan-

ny, z kto rego budową związana jest bardzo cieka-

wa legenda. Głosi ona, z e s wiątynie ufundowały 

trzy bogate siostry, kto rych statek rozbił się na 

wielkim morzu. Na pomoc ruszyli im rybacy, a 

panny w ramach wdzięcznos ci ofiarowały pierw-

szą katolicką parafię na po łwyspie. Moz na powie-

dziec , z e był to istny raj na ziemi.  

 Jednak wszystko, co piękne, szybko się 

kon czy. Schyłek osady datuje się na koniec XV 

wieku, gdy ławice s ledzi przeniosły się w inne re-

jony Bałtyku. Gwoz dziem do trumny dla mia-

steczka okazał się poz ar (wywołany prawdopo-

dobnie przez szwedzkich z ołnierzy), kto ry strawił 

je w Wielkanoc w 1572 roku. Jednym z nielicz-

nych ocalałych budynko w był wspomniany wcze-

s niej kos cio ł, kto rego mury parę lat po z niej roze-

brano i zbudowano s wiątynie luteran ską w No-

wym Helu. Do zniszczenia osady przyczyniło się 

takz e morze, kto re podmywało budynki. W efek-

cie czego obecna linia brzegowa mierzei cofnięta 

jest o ok. 200 – 250 metro w. Juz  na początku XVII 

wieku Stary Hel był po prostu skupiskiem znisz-

czonych, opuszczonych ruin, z czasem wchłonię-

tych przez wodę. 

A jak to się skończyło według legendy? 

 Według opowies ci przekazywanych z po-

kolenia na pokolenia prawda o zatonięciu mia-

steczka jest zupełnie inna. Głosi ona, z e osadę za-

topił sam Bo g i zrobił to z zemsty za chciwos c  i 

zawis c  mieszkan co w. Los biednych stał się im ob-
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ojętny, pozostawiali ich samych sobie bez z adnej 

pomocy. Żamiast modlic  się, woleli rozsmakowy-

wac  się w trunkach i pławic  w luksusach. Az  pew-

nego roku, w Żielone S wiątki Bałtyk się rozszalał, 

a razem z nim niebo pełne chmur i błyskawic. 

Woda zaczęła się wdzierac  ze wszystkich stron, a 

Hel zalały morskie fale i strugi deszczu. Tak pa-

mięc  o mies cie arkadii się rozpłynęła i pozostała 

jedynie w opowies ciach. 

  Jednak w kaz dej legendzie jest ziarnko 

prawy. Okazuje się, z e po osadzie wciąz  jest mno -

stwo wspomnien . Ponoc  rybakom, kto rzy wypły-

wali nieopodal Helu zdarzało się łowic  ludzkie 

szczątki pochodzące z zatopionego cmentarza. 

Ponadto niekto rzy mo wią, z e jeszcze na początku 

ubiegłego wieku na po łwyspie moz na było na-

tknąc  się na drogowskazy, kto re prowadziły do 

zaginionego miasta.  

 Według kolejnej powiastki w kaz dą rocz-

nicę zaginięcia miasta przypadającą na Żielone 

S wiątki dzieją się niesamowite rzeczy. Tafla wody 

Bałtyku staję się gładka i moz na dostrzec cienie 

„wciąz ” z yjącego miasta – wypatrzec  domy, boga-

te ulice a nawet zamoz nych mieszkan co w. Podob-

no, jes li wytęz y się słuch, usłyszy się tez  muzykę, 

do jakiej bawili się helanie. Piękne i swawolne 

mieszkanki Helu według przekazo w do dzis  ku-

szą rybako w, a ci, kto rzy nie oprą się ich urokowi, 

zaginą na wieki w morskich odmętach. Ż polską 

Atlantydą wiąz e się jeszcze jeden mit, mo wi on o 

dzwonach kos cielnych. Miały one bic  długo po 

zatopieniu Starego Helu, a ich „płacz” słychac  po 

dzis  dzien , gdy na morzu ginie człowiek.  

Co się stało z mieszkańcami?  

 Wcale nie poszli na dno razem z budowla-

mi w pamiętną zielonos wiątkową noc, jak przed-

stawiano to w opowiadaniach. Stopniowo zakła-

dali nową osadę, gdzie omijali np. wysokie podat-

ki, kto re musieliby płacic  w mies cie. Tak zbudo-

wali Nowy Hel, kto ry istnieje do teraz.  

Dlaczego tak mało wiemy o Starym Helu? 

 Na jego ruiny pierwszy raz natknięto się 

pod koniec dwudziestolecia międzywojennego 

podczas budowy portu wojennego. Żnajdowały 

się one na po łnocny zacho d od rybackiej mariny 

na głębokos ci ok. dwo ch – trzech metro w. W celu 

przebadania pozostałos ci przyjechał zespo ł ar-

cheologo w z Torunia, jednak nie wiadomo, jaki 

był wynik ich prac. Wojsko spieszyło się z budo-

wą, więc nie pozwalano przeprowadzic  im do-

kładnych badan , gruzy zasypano i ukon czono 

port. Mimo upływu kolejnych lat, nadal nie moz e-

my zobaczyc  muro w Starego Helu, poniewaz  lez ą 

na terenie, kto ry nalez y do wojska.  

 Spokojna, niczym nie zmącona tafla wody. 

Burzliwe noce, gdy fale z ogromną ws ciekłos cią 

atakują brzeg. To jest piękna nieprzewidywal-

nos c  po łwyspu Helskiego, nic więc dziwnego, z e 

ws ro d jego piaszczystych plaz , skrywa się mno -

stwo tajemnic, nierozwiązanych po dzis  dzien . 

Julia Ścisło, klasa III C 
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Mamy świadomość, że z naszą planetą jest co-

raz gorzej przez nierozsądne działania i złe 

zarządzanie surowcami naturalnymi. Brytyj-

ski przyrodnik i dokumentalista, znany ze sta-

cji telewizyjnej BBC, chce poruszyć nasze ser-

ca do odpowiedzialności za środowisko jak i 

do zmiany naszego zachowania, by przyroda 

odzyskała równowagę. 

Czy jestes my s wiadkami ostatnich chwil 

z ycia naszej planety? Czy jest jeszcze szansa na 

odratowanie s rodowiska? Jak nasze z ycie na Żie-

mi się skon czy, jez eli nie zmienimy swojego po-

stępowania? Na takie pytania odpowiada nam 

David Attenborough w ksiąz ce „Ż ycie na naszej 

planecie”.  

Ksiąz ka jest podzielona na trzy gło wne 

częs ci. Pierwsza opowiada o sytuacji i stanie na-

szej planety w latach 1937-2020 oraz waz niej-

szych wydarzeniach na s wiecie a takz e w z yciu 

autora. Druga jest prognozą, jak s wiat moz e wy-

glądac , jez eli ludzie nie zmienią swojego mys lenia 

i zachowan . Trzecia częs c  jest natomiast o tym,  

jak moz emy zaprzestac  niszczyc  s rodowisko. 

Kaz de z proponowanych rozwiązan  jest poparte 

przykładem. 

Autor, choc  podjął się bardzo trudnego te-

matu, napisał ksiąz kę prostym językiem. Kaz dy 

mniej znany termin, jez eli nie został wytłumaczo-

ny w tres ci utworu, zostaje objas niony w słow-

niczku, więc nie trzeba się martwic , z e sięgając po 

tę pozycję, nie będziemy w stanie zrozumiec , o 

czym w danej chwili narrator opowiada. Jez eli 

czytającego bardziej zainteresowałoby dane za-

gadnienie, w przypisach podane są odwołania do 

prac naukowych oraz artykuło w.  

Ksiąz ka, kto rą polecam, ma charakter au-

tobiograficzny, jednak samej historii autora jest 

dos c  niewiele. W dziele postawiono przede 

wszystkim na dialog między człowiekiem a przy-

rodą. Attenborough chciałby, abys my zrozumieli, 

z e jestes my zalez ni od natury i musimy dbac  o to, 

co mamy, oraz spro bowac  naprawic  juz  popełnio-

ne błędy. 

Dostajemy kolejną szansę, aby z yc  w sym-

biozie z planetą. To od nas zalez y, czy tym razem 

ją zmarnujemy i przybliz ymy się jeszcze bardziej 

do zagłady znanego nam ekosystemu. Jednak 

ludzkos c  od wieko w miała umiejętnos c  dostoso-

wywania się do panujących warunko w, więc zbu-

dujmy od nowa relacje łączące nas z przyrodą.  

Aleksandra Świetlicka, klasa III C 

 Ostatni moment 
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The time is up 

Wszystko ma swój czas, dziś je-

steśmy świadkami jak dobiega 

końca piękna historia przyjaźni 

Roberta Lewandowskiego z 

Bayernem Monachium. Niestety 

wraz z nią pojawia się medialna 

walka z obu stron. Kto ją wygra 

i jaki efekt domina wywoła, te-

go dowiemy się już w letnim 

okienku transferowym. 

 Ż eby zrozumiec  decyzję 

naszego reprezentanta, musimy cofnąc  się az  do 

2020 roku, kiedy to Bayern po wys mienitym se-

zonie wygrał Ligę Mistrzo w. Lewandowski pierw-

sze co zrobił, to podjął się rozmowy z dyrektorem 

sportowym – Hasem Salihamidz ic em i trenerem – 

Hansim Flickiem. Wymagał tego, by klub kupił 

nowych piłkarzy oraz zadbał o obecną juz  kadrę i 

zapobiegł odchodzeniu zawodniko w. Żamiast te-

go, jaką decyzję podjął zarząd? Uznał, z e klub ma 

opus cic  Philippe Coutinho, Ivan Perisic  oraz Thia-

go Alcantara, a jedynym realnym wsparciem, kto -

re zapewnił, to pozostawienie Leroy’a Sane’a. Ba-

warczycy rozpoczęli nowy sezon ze słabszą dru-

z yną, co pociągnęło za sobą konsekwencje w Bun-

deslidze. Mimo iz  zostali mistrzem, nie grali juz  

tak imponująco, a w Lidze Mistrzo w odpadli w 

1/8 po przegranym meczu z Paris Saint – Germa-

in. Wydawac  by się mogło, z e wtedy Salihamidz ic  

po jdzie po rozum do głowy. Niestety tak się nie 

stało. Trener Bayernu zaczął domagac  się zatrud-

nienia nowych, s wiatowej klasy zawodniko w, 

przygotował nawet listę piłkarzy, kto rymi chciał 

wzmocnic  skład. Klub jednak tego nie zrobił, a 

Hansi Flick zirytowany takim działaniem posta-

nowił złoz yc  wypowiedzenie. Nikt nie pro bował 

go nawet zatrzymac . Nowym selekcjonerem zo-

stał kupiony za ok. 21 mln Julian Nagelsmann. I 

tutaj pojawia się kolejny absurd działan  dyrekto-

ra sportowego, kto ry nie chciał wydawac  pienię-

dzy na piłkarzy, natomiast, gdy musiał kupic  tego 

włas nie szkoleniowca, nie wahał się ani chwili. 

Razem ze starym trenerem odszedł m.in. David 

Alaba. Bayern ponownie nie kontraktował niko-

go, kto byłby sensownym wzmocnieniem dla dru-

z yny, a jego kadra stawała się coraz mniej sku-

teczna. W nowym sezonie druz yna zno w nie grała 

pierwszorzędnie, a w Lidze Mistrzo w odpadła po 

meczu z Villarealem, kto ry był wtedy najsłabszym 

klubem w rozgrywkach. Wszystkie te okoliczno-

s ci sprawiały, z e Bayern stopniowo zaczął tracic  

Polaka.    

 Pierwsze doniesienia o decyzji Lewandow-

skiego zaczęły pojawiac  się w mediach pod ko-

niec sezonu. Jednak na początku wszyscy pocho-

dzili do nich z dystansem, poniewaz  według por-

tali piłkarz mniej więcej co roku zmienia klub. 

Tym razem okazało się, z e będzie inaczej, zawod-

nik po meczu kon czącym sezon powiedział: 

„Bardzo moz liwe, z e to był mo j ostatni mecz w 

barwach Bayernu. Nie mogę tego powiedziec  na 
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sto procent, ale jest prawdopodobne, z e tak było”. 

Stało się wtedy jasne, z e przygoda naszego repre-

zentanta z klubem z Bawarii po 8 latach, dobiegła 

kon ca. 

  Co jeszcze opro cz złych decyzji kadrowych 

miało na to wpływ? Piłkarzowi miał nie podobac  

się fakt, z e media nieustannie łączyły Erlinga Ha-

alanda z transferem do Bayernu, a monachijczycy 

temu nie zaprzeczali. Ba! Sam Salihamidz ic  miał 

nawet potwierdzic  zainteresowanie norweskim 

snajperem. Polaka miała irytowac  takz e sprawa 

kontraktu. Obecna umowa kon czy się w roku 

2023, a Lewandowski chciałby, by klub przedłu-

z ył ją o kolejne kilka lat. Niestety dyrektor spor-

towy, nie zgodził się na takie rozwiązanie, bo jak 

stwierdził, byłoby one niezgodne z polityką klu-

bu. Opro cz tego zawodnik chciał takz e po prostu 

zmienic  otoczenie i poszukac  nowych wyzwan , 

poniewaz  w Bawarii wygrał praktycznie wszyst-

ko, co mo gł.  

 Bayern jednak stawia mu weto i nie ma 

zamiaru sprzedawac  swojego najlepszego piłka-

rza. Lewandowski odpowiada za ok 50 - 60% bra-

mek, kto re klub zdobywa w ciągu roku, więc nie 

moz e to stanowisko dziwic . Czy mimo wszystko 

uda im się go zatrzymac ? Jak mo wi stare przysło-

wie „z niewolnika nie ma pracownika”, pytanie 

ro wniez , czy stac  ich na to, by cały następny se-

zon przesiedział na trybunach i nie grał? Trudno 

wyobrazic  go sobie w czerwonej koszulce po 

wszystkich słowach, kto re wypowiedział. Polak, 

wciąz  ma nadzieję, z e uda mu się osiągnąc  kom-

promis, jak sam podkres la: „Transfer będzie naj-

lepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, z e 

Bayern nie zatrzyma mnie tylko, dlatego, z e mo-

z e”. Więc jaką moz liwos c  ma Lewandowski, gdy 

klub uprze się, aby za wszelką cenę wypełnił kon-

trakt do kon ca? Mo wi się o tym, z e mys li o sko-

rzystaniu z paragrafu 17. statutu FIFA. Pozwala 

on na jednostronne rozwiązanie umowy przez 

zawodnika w przypadku, gdy ukon czył on 28 rok 

z ycia i gra w klubie minimum trzy lata. Jednak 

przeszkodą w tym kroku moz e byc  niemieckie 

prawo, kto re jasno reguluje ten przepis. Sąd pra-

cy w Monachium stwierdziłby, z e piłkarz ma waz -

ny kontrakt do 2023 roku i jes li go nie wypełni, 

Bayern ma prawo do wszelkich roszczen  odszko-

dowawczych.  

 Pytanie, kto re kaz dy sobie zadaje, to, gdzie 

Lewandowski zamierza się przenies c ? Kluby, naj-

częs ciej wymieniane to przede wszystkim FC Bar-

celona, z kto rą według medio w, piłkarz ma juz  

ustalone indywidulane warunki kontraktu, ale 

pozostaje jeszcze dogadanie się zarządo w, kto re 

moz e byc  bardzo trudne, a nawet zakon czyc  się 

fiaskiem. Żwłaszcza, z e Duma Katalonii mierzy się 

z powaz nymi problemami finansowymi i nie wia-

domo, czy będzie w stanie zapłacic  za zawodnika 

40 mln euro wymagane przez Bayern. Gdyby nie 

udało się porozumiec  Bawarczykom z Katalon -

czykami, Polak ma miec  plan B, kto rym będzie 

Paris Saint-Germain. Mo wi się tez  o zaintereso-

waniu ze strony Chelsea oraz Manchesteru Uni-

ted.  

 Podsumowując, Lewandowski pierwszy 

raz w karierze stoi przed tak trudny wyborem. W 

tej chwili jest jeszcze mno stwo niewiadomych i 

pytan , gdzie zagra w przyszłym sezonie. Jedno 

jest pewne, musimy czekac  i zobaczyc , co czas 

przyniesie. 

Julia Ścisło, klasa III C 
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Kariera piłkarza zazwyczaj 

nie trwa zbyt długo. Jest to 

okres piętnastu lub dwudzie-

stu lat zawodowego uprawia-

nia piłki nożnej. Ten czas 

przepełniony jest ciężką fi-

zyczną pracą, która wymaga 

od zawodnika pełnego odda-

nia i poświecenia się dla spor-

tu. Nic dziwnego, że większość 

piłkarzy nie posiada wysokie-

go wykształcenia i świat piłki 

nożnej jest ich jedyną mocną 

stroną. Właśnie dlatego wielu 

emerytowanych zawodników postanawia po-

zostać w kręgu ich największego hobby i zo-

staje trenerami, doradcami klubowymi czy 

nawet właścicielami klubów. Jest jednak kilka 

ciekawych przypadków osób, które po zakoń-

czeniu profesjonalnej kariery postanowiło 

obrać całkiem inny kierunek. Głównymi tego 

przyczynami są inne zainteresowania, chęć 

dorobienia sobie na życie czy nawet… powoła-

nie. Przejrzyjmy się więc, co zawodnicy robią 

na piłkarskiej emeryturze. 

 „Piłkarz, kto ry po zakon czeniu kariery zo-

stał wybitnym menedz erem” – po usłyszeniu tego 

zdania na mys l przychodzi kilka znanych osobi-

stos ci, kto re warto kro tko przedstawic . Żacznijmy 

od Pepa Guardiolii. To s wietny zawodnik, kto ry 

grał na pozycji defensywnego pomocnika w FC 

Barcelonie, a moz e nawet lepszy trener. Uznawa-

ny za two rcę wielu taktyk i formacji, istny geniusz 

w trenerskim s wiecie. Żdobywca 31 ro z nych tro-

feo w z takimi potęgami jak FC Barcelona, Bayern 

Monachium czy Manchester City. Idealny przy-

kład wykorzystania boiskowego dos wiadczenia i 

inteligencji do prowadzenia najlepszych druz yn 

na s wiecie ku sukcesom. Kolejnym wybitnym 

szkoleniowcem, kto ry kiedys  podbijał serca kibi-

co w swoją grą na boisku, jest Żinedine Żidane. 

Francuski trener zasłynął ze zdobycia z Realem 

Madryt pucharu Ligi Mistrzo w trzy lata z rzędu! 

Jest to pierwsza osoba, kto ra kiedykolwiek doko-

nała takiego wyczynu. Moz na wymienic  jeszcze 

kilka nazwisk podobnych przypadko w jak: Sime-

one, Dechamps czy Cruyff. Te historie to jednak 

cos  spotykanego i pospolitego. Są osoby, kto re po 

zakon czeniu zmagan  na boisku, zdecydowały się 

na całkowicie inne zajęcia. 

 Jedną z nich jest Tim Wiese, niemiecki za-

wodnik, kto ry grał na bramce w m.in. Werderze 

Brema. Piłkarz całkiem dobrze sobie radził na bo-

iskach niemieckiej Bundesligi, a nawet w kadrze 

narodowej. Po zakon czeniu kariery postanowił 

jednak całkowicie zmienic  swoje z ycie. Podczas 

grania w piłkę Tim nie pro z nował na siłowni, co 

pozwoliło mu na osiągnięcie całkiem pokaz nej 

Gdy piłkarz odwiesi buty na kołek 
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sylwetki. Udało mu się przybrac  duz o masy mię-

s niowej, co przy wzros cie 193 cm i wadze ponad 

100 kg zrobiło z niego prawdziwą bestię. Wiese 

postanowił wykorzystac  ten fakt i został zawod-

nikiem największej na s wiecie federacji wrestlin-

gowej WWE. Debiutancką walkę w rez yserowa-

nych widowiskach stoczył pod koniec 2016 roku i 

wywołał tym faktem bardzo pozytywny odbio r 

przez kibico w. 

 Kolejnym piłkarzem, kto ry powiązał swoją 

emeryturę z odgrywaniem jakiejs  roli, jest Vinnie 

Jones, angielski zawodnik występujący w takich 

klubach jak Leeds United, Chelsea czy Queen Park 

Rangers. Podczas bogatej kariery piłkarskiej, 

podczas kto rej zagrał prawie 400 spotkan  był 

znany ze swojego agresywnego i wybuchowego 

zachowania. Niejednokrotnie sędzia zmuszony 

był wyrzucic  Jonesa z boiska. Takie cechy przyda-

ły się w jego emerytalnym zawodzie. Vinnie po-

stanowił, z e spełni swoje małe marzenie i zosta-

nie pełnoetatowym aktorem. Żagrał w ponad 30 

filmach i serialach, w kto rych często jego rolą, by-

ło odgrywanie czarnego charakteru. Żdarzyło się 

jednak, z e podkładał swo j głos w animowanych 

filmach dla dzieci tj. „Madagaskar 3”. Filmy, w 

kto rych zagrał Jones, to m.in: „Przekręt”, „60 se-

kund” czy „X-Man”. 

 Istnieją tez  osoby, kto re po zakon czeniu 

piłkarskiej kariery, zmieniają swo j pogląd na wie-

le spraw, np. dotyczących wygody i luksusu, ja-

kiego moz na dos wiadczyc  podczas z ycia jako 

gwiazda sportu. Jedną z nich jest Marco Reich, 

niemiecki piłkarz grający m.in. w polskim klubie z 

Białegostoku – Jagiellonii. Marco za młodu był 

uznawany jako niekwestionowana przyszłos c  pił-

ki naszych zachodnich sąsiado w i zawodnik z 

ogromnym potencjałem. Niestety jak to często 

bywa kariera nie potoczyła się tak kolorowo jak-

by Reich tego chciał. Do tego piłkarz nie odłoz ył 

sobie wystarczająco duz o pieniędzy, aby po od-

wieszeniu buto w na kołek mo c nadal z yc  na po-

ziomie. Wtedy pomocną dłon  wyciągnął jego tes c , 

kto ry załatwił mu pracę w zakładzie pomocy 

starszym ludziom. Żajmuje się tam rozmawia-

niem z podopiecznymi domu starco w, graniem z 

nimi w planszo wki czy wychodzeniem na space-

ry. Sam Marco tak mo wi o swoim nowym z yciu: 

„Musiałem dokonac  pewnych zmian w spojrzeniu 

na rzeczywistos c . Do tej pory miałem wygodne 

z ycie. Teraz inaczej patrzę na ludzi i na majątek”, 

Były piłkarz inkasuje tylko 3000 tysięcy złotych 

miesięcznie. Postanowił ro wniez  zacząc  kurs re-

habilitacji i księgowos ci, aby kiedys  mo c zastąpic  

tes cia na pozycji kierownika zakładu. 

 Jednak najciekawszym przykładem z przy-

gotowanej przeze mnie listy jest Philip Murlyne, 

były zawodnik takich klubo w jak Manchester 

United czy Norwich City. Philip opro cz bardzo 

dobrych występo w w klubie, charakteryzował się 

ro wniez  bogatym z yciem poza boiskowym. Czę-

sto imprezował, przesadzając z alkoholem, cho-

dził po klubach nocnych, a dziewczyny i samo-

chody zmieniał jak rękawiczki. Mo gł sobie na to 

pozwolic , poniewaz  w najlepszym momencie 

swojej kariery zarabiał nawet 600 000 tysięcy 

funto w rocznie. Patrząc na zachowanie Murlyne, 

nikt nie spodziewał się obranej przez niego nowej 

s ciez ki. Były zawodnik postanowił bowiem zo-

stac … księdzem. W 2017 r. w kos ciele w Wielkiej 

Brytanii Philip przyjął swoje s więcenia kapłan -

skie. Kaz dy z otoczenia piłkarza był w szoku. Tak 

wypowiadał się na ten temat kolega Murlyne’a z 

szatni – Paul McVeigh: „Byłem z nim w kontakcie, 

wiedziałem, z e wywro cił swoje z ycie do go ry no-
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gami i zaangaz ował się w 

pracę charytatywną oraz po-

moc bezdomnym, ale mimo 

to był to kompletny szok, gdy 

dowiedziałem się, z e on czuł 

powołanie”. Sam zaintereso-

wany bardzo szeroko opisuje 

swoją przemianę. Mo wi, z e 

podczas profesjonalnej gry w 

piłkę noz ną praktycznie 

przestał chodzic  do kos cioła i 

bardzo oddalił się od wiary. 

Na piłkarskiej emeryturze 

poczuł jednak, z e Bo g go wo-

ła i postanowił zmienic  swoje 

z ycie o 180 stopni. Wstąpił do seminarium, gdzie 

w wolnym czasie pomagał potrzebującym. Żrzekł 

się ro wniez  całego majątku. Niejednokrotnie w 

wywiadzie podkres lał, z e dopiero teraz czuję się 

naprawdę szczęs liwy i z e nigdy by nie zmienił 

swojej decyzji. 

 Niestety duz o częs ciej po zakon czeniu 

przez piłkarza kariery historie nie mają  finału. 

Żdarzają się i te przygnębiające, smutne. Mowa 

tutaj gło wnie o wielkich piłkarzach z Ameryki Po-

łudniowej, dla kto rych piłka noz na była uwolnie-

niem się od biedy w ich rodzinach. Po zakon cze-

niu owocnej kariery piłkarze popadają w alkoho-

lizm, uzalez niają się od ciągłych imprez i narkoty-

ko w, co skutecznie zabija ich od s rodka. Niekto -

rzy nawet popadają w depresję lub problemy z 

prawem. Przykładami takich zawodniko w są np. 

Adriano – zwany nawet „Upadłym Imperatorem”, 

Ronaldinho czy Diego Maradonna. Nie wszystkich 

jednak dotyka taki los. Socrates – w swoich latach 

jeden z najlepszych pomocniko w na s wiecie, iko-

na brazylijskiego sportu – zdobył wykształcenie 

wyz sze i został lekarzem w swoim rodzinnym 

mies cie. Był uznawany za najinteligentniejszego 

piłkarza, kto ry kiedykolwiek grał na boiskach w 

Brazylii. Niestety i jego nie ominęły uzalez nienia 

od alkoholu i papieroso w. Co ciekawe Socrates 

nigdy nie przyznał się do swojego problemu z al-

koholem, mo wił tylko, z e umrze przez palenie 

papieroso w na raka płuc. Żmarł jednak przez 

problemy z wątrobą.  

 Historie oso b przedstawione wyz ej poka-

zują tylko, jak ciekawe z ycie moz e miec  piłkarz. 

Dwadzies cia lat zawodowego biegania za piłką, a 

potem co? Moz na doz yc  s mierci w luksusach za 

pomocą uzbieranej fortuny, moz na bawic  się w 

inwestycje lub zakładanie własnych firm, a moz -

na, tak jak historie oso b powyz ej, zacząc  nowe 

z ycie. 

Igor Gniadek, klasa II A 



 

30 

   DŻIAŁ O MODŻIE 

„LICEALNIK” BYWA MODNY 

Modny wiek XIX 

„Piękno zaczyna się w chwili, kiedy decyduje-

my się być sobą” , „Moda przemija, styl pozo-

staje” mawiała Coco Chanel, której te właśnie 

słowa każdy powinien wziąć sobie do serca, z 

różnych powodów... 

 Moda jest czyms , co zmienia się wraz z 

upływającym czasem – niekiedy pewne trendy 

wracają, a czasami znikają juz  na zawsze. Wiek 

XIX jest pełen fascynujących modowych inspiracji 

i zasad, z niekto rymi mamy nawet stycznos c , do 

dzis  nie zdając sobie z tego sprawy.  

 W drugiej połowie XIX w. w okresie eklek-

tyzmu, czyli wpływu mody francuskiej (styl Lu-

dwika Filipa), proste, tradycyjne formy mebli bie-

dermeierowskich zaczęto zmieniac , stosując sny-

cerską dekorację i ruchliwy profil. Moda miała 

wtedy dwie charakterystyczne sylwetki. Pierwsza 

dominowała w latach siedemdziesiątych i była 

związana z sukniami z turniurami, a druga przy-

padła na lata osiemdziesiąte i opierała się na pod-

kres leniu wysmuklonej sylwetki. Po z niej moz na 

zauwaz yc  kro tki okres występowania turniury w 

zmienionej formie. 

 Suknie z turniurami podkres lały tył bio-

der, nadawały kobiecej sylwetce charakterystycz-

ny kształt litery „S”. Przed modą na turniurę w 

połowie lat 60. XIX wieku noszono krynolinę 

(sztywna spo dnica, suknia, halka w kształcie 

dzwonu, kto ry nadawały usztywnione halki, wło-

sianka lub metalowe konstrukcje. Krynoliny były 

modne do ok. 1868 r.). Ż czasem turniura stawała 

się mniejsza i wydłuz ona z tyłu, tworzyła tren, by 

całkowicie zniknąc  na przełomie lat 60. i 70. W 

czasie tych zmian spo dnice z przyzwyczajenia ro-

biono z wielkiej ilos ci materiału. Początkowo 

wierzchnią spo dnicę zakładano na spodnie dra-

powane na biodrach przez podpięcie w czterech 

miejscach tzw. „paziami”. Po z niej nadmiar mate-

riału zbierano do tyłu, co tworzyło bogatą drape-

rię. Aby ta konstrukcja lepiej się trzymała, zaczęto 

ją upinac  w pasie na umocowanych tas mami po-

duszkach włosianych lub drucianych klatkach. 

Deformowały one dos c  znacząco kobiecą sylwet-

kę, kto ra juz  była zniekształcona przez gorsety. A 

te dawały efekt wyeksponowania bioder, s cis nię-

cia i uniesienia wysoko piersi. Było to bardzo 

szkodliwe dla zdrowia, poniewaz  uniemoz liwiało 

swobodny oddech. Spodnia spo dnica stanowiła 

długi tren, a obcisły stanik miał na przodzie głę-

bokie albo wąskie wycięcie lub tez  pionową deko-

rację. Rękawy takich sukni – tych codziennych i 

wizytowych – były długie i wąskie. Natomiast ba-

lowe suknie szyto juz  bez rękawo w i z głębokim 

dekoltem. Moda nakazywała, z eby wszelkie deko-
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racje z falbanek, marszczen , plis, wstąz ek, pa-

smanterii, koronek, sztucznych kwiato w i innych 

s wiecideł były przede wszystkim widoczne z tyłu, 

czyli na turniurze i trenie. W o wczesnych z urna-

lach (czasopis mie pos więconym modzie, obficie 

ilustrowane modelami wzoro w) w podpisach pod 

obrazkami spotyka się okres lenia sukni np. suk-

nia domowa, spacerowa, do podro z y. Patrząc kry-

tycznie na te suknie, moz na stwierdzic , z e tak na-

prawdę niczym się od siebie nie ro z niły – wszyst-

kie miały turniury, treny i bogatą dekorację. W 

z urnalach moz na było ro wniez  przeczytac  mno -

stwo rad, np. suknię na wycieczkę podmiejską 

zalecano szyc  z materiału w kwiaty. Uszycie kto -

rejkolwiek z takich sukienek wymagało bardzo 

duz o czasu i pracy. Proces zaczynano od uszycia z 

jedwabiu całej podszewki z rękawami, dobrze do-

pasowanej do figury, usztywnionej fiszbinami, 

niezalez nie od wkładanego gorsetu. Na tak skom-

plikowanym spodzie upinano draperie 

(dekoracyjna tkanina ułoz ona w ozdobne fałdy) i 

fałdy włas ciwej sukni.  

 W owym czasie włosy były czesane wyso-

ko i upinane w duz y węzeł na wierzchu głowy, 

kto ry otaczały loki miękko opadające na kark. Na 

tak wytworne uczesanie dochodziły dodatki w 

postaci okrągłych kapelusiko w, kto re były przy-

trzymywane wstąz ką przesuniętą z tyłu pod wło-

sami. Nakrycie głowy było bardzo strojne, wkła-

dane skos nie i zasłaniało kawałek czoła, sięgając 

prawie do nasady nosa, z tyłu włosy były podno-

szone ku go rze.  

 Pod koniec lat siedemdziesiątych turniura 

na pewien czas znikła. Nowa forma sukni miała 

maksymalnie wysmuklic  sylwetkę. Nie była odci-

nana, ale obcisła do połowy uda, czasem do kolan 

i dalej ku dołowi miała naszyte bogate dekoracje 

z koronek, falbanek lub fałd układanych przede 

wszystkim w poprzek figury. Treny, kto re były 

bardzo długie (dochodziły nawet do dwo ch me-

tro w) były ro wniez  bogato zdobione i prawie 

zawsze obszyte plisowaną falbaną (suknie noszo-

ne na ulicy ro wniez  miały treny). Rękawy szyto 

wąskie, długie lub trzyc wierciowe. Uczesania były 

podobne jak w okresie turniury. W 1884 roku po-

wro ciła moda na turniur, kto ry był jeszcze bar-

dziej przesadny od poprzednika. Rusztowanie 

podtrzymujące odstawało bardziej. Suknie robio-

no z cięz kich materiało w np. z gładkich i wzorzys-

tych lub z wełny i aksamitu w tym samym kolo-

rze. Falban, marszczen  czy dekoracji prawie prze-

stano uz ywac , miały formę płaskich, poziomych 

naszyc , co jeszcze bardziej uwydatniało wielkos c  

turniury. 

 O turniurach warto dodac , z e były nieu-

stannym przedmiotem kpin i dowcipo w w pi-

smach humorystycznych z powodu deformowa-

nia budowy anatomicznej kobiet, choc  w rzeczy-

wistos ci powodowane to było przez gorsety. Bu-

dziło to wszystko powaz ny sprzeciw lekarzy, hi-

gienisto w czy nawet artysto w. Poprzez artykuły 

ukazujące się w prasie rozpoczęli oni „walkę” o 

racjonalny ubio r. Domagano się odrzucenia mody 

na sztywne, zaciskające gorsety i proponowano 

zastąpienie ich miękkimi, dopasowanymi do figu-

ry strojami. Projektowane suknie zaczęły byc  nie-

odcinane, lekko dopasowane lub zupełnie luz ne  

(nazywano je „reformowanymi”). 

 Ruch reformistyczny rozwinął się w Anglii, 

Ameryce, Szwecji i w Niemczech. Sprzyjającymi 

okolicznos ciami była coraz częs ciej podejmowana 

przez kobiety praca zarobkowa i początki walki o  

ro wnouprawnienie. W Ameryce ruch kobiecy dał 

początek reformie ubioru. Żaczęto tam projekto-

wac  suknie odcinane, a nawet na krynolinach, 

kto rych cięz ar opierał się nie na linii pasa, ale na 
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ramionach, co było moz liwe dzięki 

szelkom. Te sukienki charakteryzo-

wały się tym, z e były kro tkie, do 

połowy łydek, wkładane na długie 

do kostek szarawary. Entuzjastek 

tego typu sukienek było mało. 

Większos c  kobiet zgodnie uwaz ała, 

z e suknie te są „wybitnie nieele-

ganckie” i niekorzystnie wpływają 

na wygląd kobiecej sylwetki. 

 Na ubio r męski silny wpływ 

miała moda angielska. Stroje stały się lekkie, luz -

ne i wygodne. Żnikły surduty czy 

fraki, a na codzienny stro j wybiera-

no marynarkę, często noszoną do 

jas niejszych kraciastych spodni i 

małego, okrągłego melonika. Stro-

jem balowym pozostał frak z cylin-

drem. Dopiero w kon co wce drugiej 

połowy XIX wieku zaczęła się na 

większą skalę rozwijac  produkcja 

konfekcji (odziez  produkowana na 

masową skalę) zaro wno kobiecych, 

jak i męskich.  

Met Gala 2022 

 2 maja 2022 roku odbyła się Met Gala na-

zywana modowymi Oscarami. Dla 

oso b nies ledzących tego typu im-

prez wspomnę, z e jest to jedno z 

najwaz niejszych modowych, show-

biznesowych wydarzen  przepełnio-

ne kontrowersyjnymi, zaskakujący-

mi, niesamowitymi kreacjami 

gwiazd i projektanto w. Tegoroczna 

gala miała podobny motyw prze-

wodni do zeszłorocznej: „In Ameri-

ca: An Anthology of Fashion”.  Dress 

code z tamtego roku dotyczył bez-

pos rednio wieko w XX i XXI, a ten z 

2022 skupia się na trendach z po-

przedniego stulecia. Ideą gali jest 

ubio r dostosowany do dress codu. 

Na przestrzeni lat moz na zauwaz yc , 

z e gwiazdy coraz mniej chętnie sto-

sują się do wyznaczonych zasad, ale 

mimo wszystko przestrzeganie ich 

bywa duz ym polem do popisu. Mo-

tyw tegorocznej gali obracał się 

ws ro d gilded glamour– pozłacany 

glamour i styl white-tie, co oznacza, 

z e męz czyzna wkłada frak z białą 

kamizelką i białą muszką, a kobie-

ta balową suknię az  do ziemi. In-

nymi słowy to nawiązanie do zło-

tej ery Nowego Jorku. W tym roku 

gospodarzami gali byli Blake Live-

ly i Ryan Reynolds, a takz e Regina 

King i Lin-Manuel Miranda. 

Gwiazdy, kto re zaszczyciły uro-

czystos c  obecnos cią w tym roku, 

mogły zachwycic  swoimi inter-

pretacjami motywu jak i dosłow-

nymi stylizacjami inspirowanymi 

tytułem. Niestety nie da się opisac  kaz dej styliza-

cji z osobna i skupię się na swoich os miu fawory-

tach damskich i pięciu męskich. 

S miało stwierdzę, z e zakochałam 

się w sukience Blake Lively. Gdy-

by wszyscy tak jak ona kierowali 

się motywami Met Gali, s wiat był-

by piękny. Blake opro cz dosłow-

nego gilded glamor postawiła na 

interpretację historyczną. W tym 

okresie w Ameryce skon czono 

budowac  statuę wolnos ci, kto ra, 

jak wiemy, była na początku mie-

dziana, a z czasem przybrała od-



 

33 

   DŻIAŁ O MODŻIE 

„LICEALNIK” BYWA MODNY 

cien  turkusu. Stro j aktorki 

tez  zmieniał tak kolor. 

Blake przyjechała w do-

pasowanej sukni koloru 

miedzi,  a potem z pomo-

cą asystento w przemieni-

ła ją na długą turkusową z 

trenem. 

 Osobą, kto rej krea-

cja mnie zachwyciła, jest 

Dove Cameron. Jej sukienka wielu internautom 

się nie spodobała i została nazwana „kogutem”. 

Na pierwszy rzut oka moz e się tak wydawac , ale 

ten ubio r wymaga skupienia się na detalu. Suknia 

Dove jest inspirowana 

kształtem na literkę „S”, 

innymi słowy miała to 

byc  interpretacja turniu-

ry.  Celebrytami, kto -

rych stylizacje były inspi-

rowane prawdziwymi 

ubiorami ukazanymi np. 

na obrazach, to te Katy 

Perry i Bilie Eilish. Stroje 

obu pan  mają rys histo-

ryczny, robią wraz enie i zapadają w pamięc  na tle 

wielu innych gwiazd. Cardi B  to kolejna znana 

osoba, kto rej kreacja wywołała burzę. Bardzo 

niepotrzebnie, poniewaz  

piosenkarka wzięła sobie 

do serca „pozłacany gla-

mour” i w nim się pokaza-

ła. Moją faworytką ws ro d 

supermodelek jest defini-

tywnie Bella Hadid.  Trud-

no jednoznacznie stwier-

dzic , czy wpasowała się w 

przewodni motyw impre-

zy, czy nie, poniewaz  jej 

ubio r jest zapewne in-

spirowany bielizną z 

tamtych czaso w. Tym 

razem nie wyro z niła się, 

ale perły na nodze przy 

butach tworzą niesamo-

wity efekt. Czarnym cha-

rakterem nas gali, w mo-

jej opinii, okazała się 

Kim Kardashian, kto ra 

na tę okazję wypoz yczyła oryginalną suknię Mari-

lyn Monroe. To projekt Jeana Louisa wyszywany 

na całej długos ci ponad 2500 kryształko w. Jego  

wartos c  rynkowa to 5 

mln dolaro w. Suknia jest 

przechowywana w spe-

cjalnym pomieszczeniu, 

a dotykac  moz na jej tyl-

ko w rękawiczkach, by 

nie zniszczyc  delikatnej 

struktury. Niestety oka-

zało się, z e pomimo iz  

Kim schudła 7 kg, by 

mo c wystąpic  w tej kre-

acji, stro j okazał się dla 

niej zbyt ciasny. Żniszczony został suwak, a nie-

kto re kryształki  poodpadały. Futro podczas gali 

miało za zadanie przy-

kryc  ten fakt. Szkoda, z e 

chwilowa fanaberia cele-

brytki była waz niejsza od 

pamięci o wyjątkowych 

ludziach. Dodam, z e 

obecnie to jedna z naj-

droz szych, historycznych 

sukienek na s wiecie. Nie 

za sprawą Kim Kardas-
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   DŻIAŁ O MODŻIE 

„LICEALNIK” BYWA MODNY 

hian…. 

 Przygotowa-

nie męskiego stroju 

na to wydarzenie nie 

nalez ał do łatwych. 

Większos c  gwiazd 

wyglądała podobnie, 

ale znalazło się kilka 

wyro z niających się 

kreacji. Najbardziej 

zapadły w pamięc  

stylizacje Franklina 

Leonarda i Bad Bunnyiego. Pierwszy z męz czyzn 

– biznesman wziął do serca kobiecą modę z tam-

tych czaso w, gdyz  

podkres lił w swoim 

stroju kobiece kształ-

ty, kto re nadawały 

turniura i gorset. Przy-

pomnę, z e moda wie-

ku XIX charakteryzo-

wała się kształtnos cią 

kobiecych bioder, co 

jest bardzo mocno za-

akcentowane w tym 

stroju. Wygląd rapera 

budzi jednak podziw, a wyro z nia go płaszcz… To 

typowy kobiecy płaszczyk z tamtej epoki, kto ry 

dzięki artys cie bardzo zapada w pamięc . Moją 

uwagę zwro cił  Shawn Mendens. Piosenkarz ma 

bardzo prostą stylizację opartą na płaszczu wy-

raz nie nawiązującym do dawnych realio w modo-

wych.  

 Męskie stroje wraz enie robiły gło wnie za 

pomocą dodatko w. Dwiema stylizacjami wartymi 

uwagi są te przedstawione przez Hamisha Bowle-

sa i Bena Platta. Pano-

wie pro cz klasycz-

nych  smokingo w po-

stawili włas nie na 

wyjątkowe akcenty. 

Dziennikarz do zwy-

kłego, prostego ubio-

ru dołoz ył złote ele-

menty na butach czy 

głowie w postaci niby 

korony, a w rękach 

trzymał cylinder i la-

skę. Stro j Bena natomiast dopełnia biz uteria w 

postaci piers cieni i  gorsetu, przy kto rym widzimy 

perłowy element. 

 Wiek XIX to nie 

tylko przeszłos c , mo-

z emy miec  z nim kon-

takt nawet i dzis  po-

przez nasze stylizacyj-

ne interpretacje. Mo-

da się zmienia, ale 

niekto re jej elementy 

wracają lub zostają. 

Trend na gorsety po-

wro cił, mimo z e jest 

niezdrowy i się go nie zaleca, a długie suknie przy 

waz nych okazjach towarzyszą nam do dzis . Perły 

systematycznie pojawiają się w biz uterii, a kanon 

piękna na sylwetkę „S” nadal niekto rym się podo-

ba. Warto znac  modę przeszłos ci chociaz by po to, 

z eby stwierdzic , czy na Met Gali ludzie przestrze-

gali dress codu albo po to, z eby miec  s wiadomos c , 

jaka historia stoi za ubraniami z naszej szafy.  

Marta Dworzyńska,  klasa III C  
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   DŻIAŁ O KSIĄŻ KACH WARTYCH POLECENIA 

TO SIĘ CZYTA 

„Summorer: Początek”  

Taran Matharu 

Hordy orko w wypowiedziały 

ludziom wojnę, więc Imperium 

grozi niebezpieczen stwo. Żda-

jąc sobie sprawę z czyhającego 

zagroz enia, trzy rasy zawiązują 

ze sobą sojusz. Jednak czy dla 

tak kruchej umowy istnieje ja-

kas  nadzieja? 

Wydaje się, z e ratunek moz e 

nadejs c  z Akademii Vocano w, 

w kto rej ludzie uczą się sztuki 

przyzywania demono w. To 

włas nie tam rozpocznie swoją 

przygodę gło wny bohater. 

„Przepis na miłość”  

Katy Cannon 

Tilly Frost została poproszona 

przez swoją babcię Beę, kto ra 

jest sławną pisarką romanso w, o 

napisanie trzech rozdziało w do 

jej kolejnej ksiąz ki. Jednak poja-

wia się problem, bo Tilly nigdy 

się nie zakochała. By sprostac  

temu wyzwaniu wymys liła 

plan… 

Historia jest dos c  przewidywal-

na, jednak nie przeszkadza to w 

lekturze. Rekompensatą jest 

„lekkos c ” w czytaniu, kto ra po-

trafi odpręz yc .  

„Posłaniec”  

Markus Zusak 

Po niechcianym powstrzyma-

niu napadu na bank Ed Ken-

nedy zostaje posłan cem. Jego 

przeciętne z ycie takso wka-

rza, kto ry gra kiepsko w kar-

ty i ma pecha w miłos ci, nagle 

staje się dynamiczne. Co za 

tym idzie pojawia się coraz 

więcej problemo w. 

„Posłaniec” to powies c  pełna 

tajemnic ze s wietnym humo-

rem, choc  nie brakuje w niej 

momento w chwytających za 

serce. 

Propozycje przygotowała: Aleksandra Świetlicka, klasa III C 
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W CZASIE PRZERWY 

Poziomo: 

1.  Kon  czarnej mas ci 

4.  S ląski „brydz ” 

7.  Dz więk wydany przez potrąconą stru-

nę 

9.  Skuwa rzeki lodem 

10.  Marka płynu do mycia naczyn  

11.  Rola M. Pieczyn skiej w „Quo vadis” 

12.  Chody wyz ła 

13.  Bardzo rzadki borowiec 

17.  S więtuje razem z Adamem i Ewą 

18.  Ciuszek dla niemowlaka 

19.  Ozdobny trawnik 

22.  Wynalazca piorunochronu 

24.  Płynie w Saragossie 

25.  Pot. kapelusz filcowy 

26.  Chrust na opał 

Pionowo: 

 

1.  Dawny kontusz z pło tna 

2.  Okrągłe okno gotyckie 

3.  4-taktowy cho d konia 

5.  Mieczysław (zm. 1909), kompozytor 

6.  Porasta brzegi jeziora 

8.  Lokum dla niosek 

14.  „Polskie ...”, serial z L. Kurasiem 

15.  Naturalny nawo z organiczny 

 

16.  Mores, rygor 

20.  Żałącznik do podania 

21.  Kontury czegos  

23.  Młode grzywiastego kota 


