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LICEALNIK 



 

2 

W tym numerze: 

Temat numeru: Zabo jćża 

sterylnos ć  

str. 4 

Z życia szkoły: 230. roćż-

nića ućhwalenia Konstytu-

ćji 3 Maja w CLXIII Lićeum 

Ogo lnoksżtałćąćym  

str. 6 

Z życia szkoły: Warsżtaty 

ż edukaćji medialnej 

str. 7 

O tym się mówi: Kondyćja 
gospodarćża Polski na rok 
2020/2021 

str. 8 

Okiem licealisty: Słod-

kos ć  gorżkićh ućżuć  

str. 10 

Okno na świat i nie tyl-
ko: Mikrowędro wki po 
Warsżawie i okolićaćh.  #1 
– Praga-Po łnoć 

str. 13 

Okno na świat i nie tyl-
ko: Cudże ćhwalićie, swe-
go nie żnaćie 

str. 18 

 Bliżej historii: U grube-

go Joska nawijka po war-

siawsku 

str. 29 

Sylwetki: Rożmowa ż 

panią Dorotą Zio łkowską 

– naućżyćielem matema-

tyki w CLXIII LO 

str. 33 

Dział recenzji książko-

wych: Lekarż – żawo d 

trudnyćh dećyżji 

str. 37 

Eko forum: Kro tka hi-

storia plastiku  

str. 38 

W temacie sportu: 

Sportowy żawro t w gło-

wie 

str. 40 

W temacie sportu: Bert 

Trautmann – nażista, 

kto rego pokoćhała An-

glia 

 

 

str. 41 

To się czyta: Polećane 

książ ki na lato 

str. 50 

Twórcza strona: Banksy – 

wirtuoż sżtuki ulićżnej  

 

str. 22 

W czasie przerwy str. 51 

Dział recenzji filmo-
wych: Energia gniewu 

str. 35 

Z życia szkoły: W nasżej 

sżkole powstaje mural! 

str. 5 

„Licealnik” bywa mod-

ny: Lata 90. – moda, kto -

ra wro ćiła 

str. 46 

Bliżej przeszłości: O ża-

bytkaćh pis miennićtwa 

jężyka polskiego 

str. 26 



 

3 

 

Słowo od redakćji 

Drodzy Czytelnicy! 

 

3… 2… 1… WAKACJE 

 To żdećydowanie ten wyćżekiwany moment roku sżkolnego, budżą-

ćy wiele emoćji. Z jednej strony ćiesżymy się, ponieważ  nie będżie trżeba 

rano wstawać  do sżkoły, a ż drugiej jest nam sżkoda – w kon ću mielis my 

mało okażji, by wspo lnie spędżać  ćżas. Maj i ćżerwieć niećo wynagrodżiły 

nam rożłąkę moż liwos ćią realiżaćji projekto w Sżkolnego Budż etu Party-

ćypaćyjnego i warsżtato w medialnyćh, s więtowaniem Dnia Dżiećka, Wy-

marżonego Dnia i 230. roćżnićy ućhwalenia Konstytućji 3 Maja. Ućżnio-

wie klas pierwsżyćh, tworżąć mural i obraży w stylu Matisse, mo wią 

ustami wielu ż nas: nie lubimy rożłąki, ćhćemy mo ć tworżyć , ućżyć  się, 

s miać  rażem, być  że sobą ramię w ramię.  

 Bardżo duż o dżiało się w nasżym LO, więć serdećżnie żaprasżamy 

do lektury wakaćyjnego wydania „Lićealnika”, w kto rym moż na prżećży-

tać  wywiad ż prof. Dorotą Zio łkowską. Nasi redaktorży polećają emoćjo-

nująće wydarżenia sportowe, ćiekawe książ ki, nietużinkowe miejsća wy-

poćżynku w Polsće i w Warsżawie ż pożnawaniem praskiej gwary włąćż-

nie. Warto poćhylić  się nad historią plastiku, energią gniewu, sytuaćją go-

spodarćżą Polski, słodkos ćią gorżkićh ućżuć , wirtuożerią street artu i mo-

dą, kto ra wraća.  

Z yćżymy Wam udanyćh wakaćji obfitująćyćh w ćhwile godne żapamięta-

nia! 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

Od czasu, gdy cały świat zmaga się z pande-

mią, wielu ludzi zaczęło zwracać większą 

uwagę na kwestie związane z czystością i dba-

łością o higienę.  Jest to akurat pozytywny 

aspekt tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Jed-

nak czy dawne powiedzenie „częste mycie 

skraca życie” zupełnie mija się z prawdą? Wy-

daje się, że jednak nie. 

 Wspo łćżesne domy ls nią ćżystos ćią dżięki 

silnym s rodkom antybakteryjnym i odkaż ająćym. 

Pomimo tej sterylnos ći i tak nie unikamy kontak-

tu ż patogenami, ponieważ  wyćhodżimy ż domu. 

Styćżnos ć  ż obećnymi w s rodowisku mikrobami 

ćhorobotwo rćżymi wywołuje odpowiedż  immu-

nologićżną organiżmu. Wystawiamy się na atak, 

ale w ten sposo b ućżymy nasż organiżm, jak wal-

ćżyć  ż żagroż eniem. 

 Podobnie jest ż higieną ćiała. Więksżos ć  ż 

nas kąpie się ćodżiennie, a już  samo myćie rąk po 

powroćie do domu lub prżed posiłkiem ćży po 

skorżystaniu ż toalety stało się rutyną w nasżym 

pandemićżnym s wiećie. Oćżywiste jest to, ż e 

dżięki temu udaje się żmniejsżyć  lićżbę żakaż en  i 

infekćji, kto re były i są niebeżpiećżne. Niestety 

nawet najbardżiej nowoćżesne i żaawansowane 

s rodki bakteryjne nie rożro ż niają drobnoustro-

jo w sżkodliwyćh od poż ytećżnyćh. Wybijają 

wsżystko. Wiele mikroorganiżmo w żasiedlają-

ćyćh nasżą sko rę tworży jej barierę oćhronną, 

prży okażji prżyćżyniająć się do prawidłowego 

rożwoju i aktywnos ći nasżego układu odporno-

s ćiowego. 

 Już  w 1989 roku angielski epidemiolog ż 

London Sćhool of Hygiene and Tropićal Medićine 

-dr David Straćhan żasugerował, ż e poprawa wa-

runko w ż yćia i wyż sże standardy higieny, żmniej-

sżają owsżem infekćje u dżieći, ale powodują jed-

noćżes nie żwięksżenie ryżyka wystąpienia u nićh 

alergii. W ostatnićh lataćh żaćżęły pojawiać  się 

praće naukowe, kto re wskażują, ż e miesżkanie w 

gospodarstwie rolnym moż e żmniejsżyć  ryżyko 

atopii i alergii u dżieći. I tak na prżykład w alpej-

skićh wioskaćh w Sżwajćarii ryżyko wystąpienia 

atopii ćży alergićżnego nież ytu nosa u dżieći rol-

niko w było mniejsże niż  u ićh ro wies niko w, kto -

ryćh rodżiće żajmowali się ćżyms  innym, ćhoć  

miesżkali na tym samym terenie. To włas nie ta-

kie ćżynniki jak żwięksżona ekspożyćja na ro ż ne 

patogeny typu kontakt ż bydłem ćży spoż ywanie 

niepasteryżowanego mleka wpłynęło na te ro ż ni-

će. Naukowćy potwierdżają, ż e interakćje że s ro-

dowiskiem ćżyli wirusami i bakteriami aktywują 

mećhaniżmy regulująće odpowiedż immunolo-

gićżną typu Th1 i Th2. 

 Sćhorżeniem autoimmunologićżnym, kto -

re moż e mieć  żwiążek ż nadmierną steryliżaćją 

nasżego ż yćia jest ćukrżyća typu 1. Jest ona ćoraż 

ćżęstsża w krajaćh rożwiniętyćh, bogatyćh i 

uprżemysłowionyćh. W lataćh 2008-2014 fin sćy 

naukowćy realiżowali projekt Diabimmune, ż 

kto rego wynika, ż e fin skie społećżen stwo, kto re 

uważ ane jest ża jedno ż najćżystsżyćh na s wiećie, 

notuje najwyż sży odsetek żaćhorowan  na ćukrży-

ćę typu1. 

 Oćżywis ćie artykuł ten nie żaćhęća do te-

go, aby porżućić  nawyk myćia rąk ćży kąpieli, ale 

warto pamiętać , ż e troćhę brudu nam nie żasżko-

dżi, a wręćż prżećiwnie – moż e pomo ć budować  

naturalną odpornos ć .  

 

Michalina Andrychowicz, klasa II C 

Zabójcza sterylność 
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   BIEZ ĄCE WYDARZENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Mural inspirowany twórczością Henri Matis-

se’a umili podróż na lekcje odbywające się w 

salach 207 i 208.  

 Ućżniowie  klas  pierwsżyćh  nasżego  li-

ćeum tworżyli praće plastyćżne w ramaćh reali-

żaćji dwo ćh projekto w artystyćżnyćh, ż kto ryćh 

jeden był finansowany że s rodko w Sżkolnego Bu-

dż etu Partyćypaćyjnego w CLXIII LO, a drugi 

prżeż Urżąd Dżielnićy Wesoła m. st. Warsżawy. 

Dwućżęs ćiowy mural jest  podsumowaniem  pro-

jektu  o  polskiej sżtuće.  

 Sżkiće muralu tworżono na podstawie ry-

sunko w wykonanyćh prżeż ućżnio w pod kierun-

kiem pani profesor Beaty Bielskiej-Karwot pod-

ćżas lekćji plastyki.  Mural  powstał  prży  wejs ćiu  

na  klatkę sćhodową  prowadżąćą do sal lekćyj-

nyćh, ż kto ryćh na ćo dżien  korży-stają nasi lićea-

lis ći. Jego tytuł brżmi 

„Heart and Art”, ćżyli 

„Serće i sżtu-ka”.   

Prżedstawia  sylwetki 

ućżnio w oraż ićh wi-

żję  sżtuki  płynąćą 

prosto ż serća. Mate-

riały potrżebne do 

wykonania  muralu  

ufundowała  Rada  

Rodżićo w CLXIII LO w 

ramaćh dofinansowa-

nia SBP.  

 Mural  ż  żało-

ż enia  ma  być    dżie-

łem tworżonym  

prżeż  ćałą społećż-

nos ć   sżkolną,  więć  żaro wno  ućżniowie, jak  i  

naućżyćiele  mogli  prżyćżynić  się w tyćh dniaćh 

do powstania wspo lnego dżieła. Z tej okażji na-

sże  lićeum  odwiedżił  burmistrż Dżielnićy We-

soła Marian Mahor, kto ry podżiwiał praćę 

ućżnio w i sam żdećydował się na wykonanie kil-

ku poćiągnięć   malarskim pędżlem. Pożostałe 

praće to pło tna prżedstawiająće interpretaćje 

dwo ćh wielkićh dżieł Henri Matisse’a „Mużyka” i 

„Tanieć”.  

 Sponsorem  pło ćien oraż  materiało w  do  

wykonania  tyćh  prać  był Urżąd Dżielnićy Weso-

ła m. st. Warsżawy. Burmistrż Marian Mahor po-

dżiwiająć kon ćowy efekt obu prać i wyrażił  

użnanie dla ućżnio w, kto rży je wykonali.  

Elżbieta Fiedorowicz,  

nauczyciel języka hiszpańskiego 

W naszej szkole powstał mural! 
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   BIEZ ĄCE WYDARZENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 

CLXIII Liceum Ogólnokształcącym  

3 maja 1791 na Sejmie Czteroletnim uchwalo-

no drugą konstytucję na świecie i pierwszą w 

Polsce – Konstytucję 3 Maja, która wprowa-

dzała w naszym państwie monarchię konsty-

tucyjną. Likwidowała prawo liberum veto, 

znosiła wolną elekcję oraz wprowadzała trój-

podział władzy. Pomimo tego, że funkcjono-

wała w Polsce tylko 14 miesięcy, była niewąt-

pliwym sukcesem politycznym. W związku z 

tym w naszym LO powstała koncepcja uczcze-

nia wydarzenia w formie spotkania online. 

 Gło wnym ćelem prżedsięwżięćia było po-

sżerżenie wiedży ućżnio w nasżej sżkoły ż żakresu 

polityki prowadżonej prżeż dawne pan stwo pol-

skie, a żarażem upamiętnienia tego s więta w 

okrągłą – 230. roćżnićę ućhwalenia Konstytućji 3 

Maja.   

 Zespołem odpowiadająćym ża prżebieg 

„dnia ż historią” kierował profesor Jaćek Drejer-

ski. Pierwsżym punktem programu była preżen-

taćja plakatu autorstwa Anny Miećhowićż ż klasy 

IIA nagrodżonego w konkursie MOK w Wesołej. 

Następnie Piotr Nestorowićż ż klasy IA prżedsta-

wił praćę o ustroju społećżno-polityćżnym panu-

jąćym w I Rżećżpospolitej, a Borys Kołaćżkowski 

ż klasy IIC o Sejmie Cżteroletnim i konstytućji ż 

1791 r. Tomasż Garnućhowski ż klasy IA żapre-

żentował historię konstytućji, jakie były ućhwalo-

ne w Rżećżpospolitej, i omo wił żagadnienia prżeż 

nie porusżane. Następnie Wojćiećh Dżiewulski 

opowiedżiał żebranym gos ćiom o sejmowaniu ża 

ćżaso w panowania kro la Augusta III Sasa. 

Wsżystkie preżentaćje moż na obejrżeć  na sżkol-

nej stronie: https://bit.ly/3vX6bbU. Sprawdże-

niem wiedży słućhaćży ż historii, jakie prżedsta-

wili nam nasi ućżniowie, miał być  quiż na platfor-

mie Kahoot.   

Międży preżentaćjami ućżniowie klasy IA 

ćytowali ućżestnikom spotkania fragmenty ro ż -

nyćh konstytućji, kto re funkćjonowały np. w ćża-

sie żaboro w, dwudżiestolećiu międżywojennym 

oraż w okresie PRL-u.   

W trakćie tego wydarżenia otwarto takż e 

XII wystawę w Lićealnej Galerii Artystyćżnej, w 

kto rej tym rażem żnalażły się memy i remiksy 

dżieł polskićh artysto w (są dostępne pod linkiem: 

https://bit.ly/34U06Ba).   

Dopełnieniem ćałego wydarżenia były de-

bata oksfordżka pt. „Autorytaryżm lepsży niż  de-

mokraćja?” oraż wręćżenie ćertyfikato w jakos ći 

praćy prżeż prżewodnićżąćą Samorżądu Ućż-

niowskiego Zużannę Tomćżyk ż klasy IID  dla 

wsżystkićh klas ućżestnićżąćyćh w tymż e projek-

ćie.   

Wojciech Dziewulski, klasa IA –  

pomysłodawca projektu 
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   BIEZ ĄCE WYDARZENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Warsztaty z edukacji medialnej 

Uczniowie klas 2C i 2D w czasie dwudniowych 

warsztatów mieli możliwość poszerzenia wie-

dzy o współczesnych zjawiskach w mediach. 

 Panie prof. Marta Milćżarek i Magdalena 

Dworżyn ska wspo lnie ż panią Justyną Kwiatkow-

ską ż Biblioteki Publićżnej w Wesołej i panią 

Eweliną Bartosik ż Fundaćji Civis Polonus w ćża-

sie warsżtato w żapreżentowały nam niećo inne 

spojrżenie na s wiat medio w.  

 Pierwsżego dnia ućżestnićżylis my w wy-

kładaćh dotyćżąćyćh: diety medialnej, deżinfor-

maćji intenćjonalnej, baniek filtrująćyćh, stronni-

ćżos ći w mediaćh, hejtu w mediaćh i krajobrażu 

medialnego. Do niekto ryćh temato w żaplanowa-

ne były ć wićżenia praktyćżne jak np. rożpożna-

wanie stronnićżos ći medio w na podstawie tytu-

ło w artykuło w. Zrobiło na mnie niemałe wraż e-

nie, jak tę samą informaćję moż na prżedstawić  

ro ż nie w żależ nos ći od intenćji autora, np. w gru-

pie, w kto rej praćowałam, analiżowalis my nagło -

wek ż pożytywnym prżekażem o protestaćh 

ućżnio w dotyćżąćyćh oćieplenia klimatu. Tytuły 

innyćh żespoło w ukażywały to wydarżenie jako 

niebeżpiećżne, pożbawione sensu. Były też  takie, 

kto re żawierały fakty i nie wydawały ż adnyćh 

oćen, te oćżywis ćie oćenilis my jako wartos ćiowe. 

Wydaje mi się, ż e jest waż ne, ż ebys my jako mło-

dżież  żnali się na takićh „osżustwaćh” medio w. 

Musimy mieć  własne żdanie na ro ż ne tematy i 

wydawać  sądy samodżielnie.  

 Innym punktem warsżtato w, kto ry bardżo 

mnie żaćiekawił, było żagadnienie deżinformaćji 

intenćjonalnej, kto rej formą są np. fake newsy. 

Wydaje mi się, ż e każ dy ż nas ćhoć  raż dał się żła-

pać  na tego typu wiadomos ći w internećie. Swoi-

mi krżykliwymi, sensaćyjnymi lub tajemnićżymi 

nagło wkami prżyćiągają uwagę odbiorćo w. Nie-

stety „klikanie” w taki materiał powoduje to, ż e 

wys wietla się on ćoraż więksżej grupie uż ytkow-

niko w internetu, a jego autorży żarabiają pienią-

dże na kłamstwie. Dżięki żajęćiom mogłam do-

wiedżieć  się, w jaki sposo b sprawdżać  tego typu 

informaćje. 

 Kolejnym, bardżo waż nym tematem poru-

sżonym podćżas spotkania był hejt w mediaćh 

społećżnos ćiowyćh. Podjęlis my rożmowę o tym, 

ż e to, ćo robimy w mediaćh społećżnos ćiowyćh, 

moż e mieć  klućżowy wpływ na nasżą prżysżłos ć . 

Mogłoby się wydawać , ż e pisżąć na Messengerże 

że żnajomymi, moż emy się nie prżejmować  ż ad-

nymi konsekwenćjami, ale nić bardżiej mylnego, 

ponieważ  jest to publićżne miejsće wymiany in-

formaćji.  

 Drugi dżien  żwiążany był ż praćą nad 

„Lićealnikiem” i wykorżystaniem do tego Canvy. 

Sami łąćżylis my się w grupy i wybieralis my te-

mat, kto ry ćhćielibys my prżedstawić  w nasżym 

sżkolnym ćżasopis mie. Pomysł był naprawdę 

s wietny, jednak na satysfakćjonująće wykonanie 

żadania żabrakło wsżystkim ćżasu. Na żakon ćże-

nie warsżtato w rożmawialis my m.in.. o tym, kto 

jest two rćą w sieći, jakie typy two rćżos ći moż e-

my odnależ ć  w internećie i jakimi ćhćemy być  

two rćami.  

 Moim żdaniem to spotkanie było miłą od-

skoćżnią od normalnyćh lekćji. Mam nadżieję, ż e 

będżie więćej tego typu żajęć , kto re są praktyćż-

ne i na pewno prżydadżą się w ż yćiu. 

Marta Dworzyńska, klasa II C  
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         BIEZ ĄCE WYDARZENIA 

O TYM SIĘ MÓWI 

Kondycja gospodarcza Polski na rok 2020/2021  

Sytuacja gospodarcza Polski jest 

bardzo dynamiczna i uzależniona 

od wielu czynników zewnętrz-

nych jak i wewnętrznych. W tym 

artykule odniosę się do wielu 

ważnych informacji z 2020 roku a 

także prognoz gospodarczych i 

nowych świadczeń na 2021 rok. 

Przedstawię̨ swoje zdanie na te-

mat polskiej gospodarki w dobie 

pandemii, opierając się na opi-

niach ekspertów od zagadnień 

gospodarczych w sytuacjach kry-

zysowych np. ekonomistów z międzynarodo-

wej instytucji finansowej Banku Śląskiego. 

Ustawa budżetowa i jej prognoza na rok 2021 

 Ustawa budż etowa na ten rok żakłada, ż e 

doćhody budż etu pan stwa wyniosą ̨ 404,5 mld 

pln, natomiast wydatki sięgną 484,6 mld pl. Pla-

nowany defićyt budż etowy ma osiągnąć  82,3 mld 

pln. Ministerstwo finanso w prżewiduje wżrost 

PKB w 2021 roku o 4% w stosunku do 2020 roku. 

W poro wnaniu do Unii Europejskiej suma finan-

so w publićżnyćh w Polsće obniż y się̨ do pożiomu 

około 6% PKB. Ekonomis ći NBP we wspo łpraćy ż 

ministerstwem finanso w prognożują,̨ ż e polskie 

PKB w 2021 roku wżros nie ża sprawą powrotu 

gospodarki na s ćież kę̨ progresu ekonomićżnego. 

Tymczasowe zmiany stawek VAT 

 Zmiana stawek VAT jest wywołana trud-

nym do  prżewidżenia rożwojem epidemii. Plan 

budż etowy kraju żostał moćno nadwyręż ony, aby 

wspomo ć skarbieć pan stwa. Preżydent we wspo ł-

praćy ż urżędem skarbowym ustanowił tymćża-

sową podwyż kę̨ stawki VAT ż 22% i 7% na 23% i 

8%. 

 Z doniesien   medialnyćh moż na wywnio-

skować  , ż e ta niewielka żmiana stawki VAT o 1% 

była żwiążana ż pro bą oćhrony miejsć praćy ma-

kro i mikro prżedsiębiorstw. Ministerstwo finan-

so w żapowiada, ż e do powrotu staryćh stawek 

VAT musżą żostać   spełnione dwa waż ne warunki: 

wartos ć  relaćji pan stwowego długu publićżnego 

netto do PKB musi być  nie więksża niż   43 % (na 

stan dżisiejsży jest to ok. 63%) oraż żostać  utrży-

mana prawidłowa wartos ć   reguły wydatko w 

(wartos ć   stabiliżująća kosżty pan stwa) do PKB, 

jak ro wnież   użyskany pożiom s redniookresowe-

go ćelu budż etowego nie mniejsży niż   6%. Wa-

runkiem ukrytym jest to, ż e powyż sże dwa kryte-

ria musżą żostać   spełnione łąćżnie. Ożnaćża to, ż e 

obniż enie stawek VAT żostanie powiążane ż 

trwałą i dobrą kondyćją gospodarćżą RP, ćo mo-

im żdaniem niedługo nastąpi, żakładająć pewne 
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         BIEZ ĄCE WYDARZENIA 

O TYM SIĘ MÓWI 

okolićżnos ći, o kto ryćh mo wił gło wny ekonomi-

sta ING Banku S ląskiego Rafał Bernaćki dla porta-

lu ekonomistyćżnego CEO Magażyn Polska: 

„Prognoży ekonomićżne na 2021 rok są dosyć   po-

żytywne. Według oblićżen   ING Banku S ląskiego, 

Polska odrobi w nadćhodżąćym roku spadek PKB, 

kto remu winna była pandemia Covid-19. Pierw-

sży i drugi kwartał minął nam pod żnakiem trże-

ćiej fali żaćhorowan , utrżymania obostrżen  , po-

wsżećhnyćh sżćżepien   i twardego loćkdownu. 

Gdy żasżćżepiona żostanie prżynajmniej połowa 

społećżen stwa, a statystyki żakaż en   spadną̨ w 

do ł, moż emy lićżyć   na prżyrost PKB aż  o 4,5% w 

stosunku 2020 roku. Polska ma duż ą ̨ sżansę na 

stabiliżaćję gospodarćżą po epidemii koronawiru-

sa”.  

 Uważ am, ż e spadek VAT jest trudny do 

użyskania w sżybkim ćżasie, gdyż  potrżebna bę-

dżie pełna kontrola nad wydatkami pan stwa 

żwiążanymi ż pandemią i stagnaćją gospodarćżą. 

Inne zmiany podatkowe obok stawek VAT 

 Projekt ustawy podatkowej żostał prżygo-

towany gło wnie po to, by utrżymać   podwyż sżone 

stawki VAT. Jednak ustawodawćy, aby żapełnić   

dżiurę̨ budż etową żdećydowali się̨ prży okażji na 

inne żmiany. Na moćy ustawy żostanie od 2021 

roku obniż ona akćyża od paliw silnikowyćh o 

0,23% na 1000 litro w prży jednoćżesnym pod-

wyż sżeniu o tyle samo opłaty paliwowej, kto ra 

trafi do Krajowego Fundusżu Drogowego, Fundu-

sżu Kolejowego oraż Fundusżu Rożwoju Prżewo-

żo w Autobusowyćh Uż ytećżnos ći Publićżnej. 

Zmiana ta prżyniesie ok. 687,2 mln pln doćhodu 

pan stwu na rok 2021 roku. Prżeż żmianę̨ opłat 

paliwowyćh każ dy produkt eksportowany będżie 

kosżtował więćej o 2,3%, dodająć do tego żmianę̨ 

VAT i sumująć rażem wsżystkie nowe s wiadćże-

nia (podatek handlowy, opodatkowanie CIT spo -

łek komandytowyćh i daniny). Reasumująć, ogo l-

ne kosżty wżrosną ̨o 3,9% (wylićżenia własne na 

podstawie „Annual Inflation Rates”), produkto w 

takićh jak eksportowane artykuły spoż ywćże, ro-

pa naftowa, benżyna, transport kołowy i kolejo-

wy. 

Podsumowanie  

 Wsżystkie powyż sże dane prowadżą do 

wniosku, ż e Polska, nie będąć prżygotowana do 

pandemii, prżekroćżyła ogo lne oćżekiwania po-

datkowe kosżtem żarobko w podatnika. Innymi 

słowy, pogłębiająća się inflaćja, nowe s wiadćże-

nia, ćżynniki żewnętrżne takie jak ćeny baryłek 

OPEC, pogorsżenie handlu żagranićżnego prży-

ćżyniły się do wyż sżyćh ćen produkto w: nabiału, 

piećżywa, piwa, owoćo w i warżyw. Prżykładowo 

ża żwykły ćhleb rażowy, kto ry kosżtował 3 żł 

prżed rećesją gospodarćżą, trżeba żapłaćić  3,27 

żł, owoće np.: 1 kg arbuża prżed 2021 rokiem 

kosżtował 1,08 żł, dżisiaj – 1,49 żł, piwo butelko-

wane prżed podatkami – 2,29 żł, w ćhwili obećnej 

– 2,99 żł.   

Jan Sobański, klasa II C 

 

Źródła, z których korzystałem podczas pisania 

artykułu: 

• Gus.pl, 

• CEO Magażyn Polska - TV, 

• gov.pl, 

• NBP.pl, 

• buisnessinsider.ćom.pl. 
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   DZIAŁ FELIETONO W 

OKIEM LICEALISTY 

Ekspresjonizm dosłownie oznacza wyrażanie. 

W trudnym świecie przepełnionym problema-

mi i świadomością, że nie wszystko może zo-

stać przekazane za pomocą słów, sztuka wy-

daje się idealnym rozwiązaniem na zobrazo-

wanie swoich uczuć. Z tego przywileju pozwa-

lającego ukazywać w sposób niemy własne 

wnętrze korzystał między innymi Edvard 

Munch, malarz potrafiący przeobrazić pesy-

mizm i deformację w piękno. 

 Słowo ekspresjoniżm pierwsży raż mogli-

s my usłysżeć  w 1901 roku, kiedy to franćuski ma-

larż Julia n-Auguste Herve  nażwał tak ćykl swoićh 

prać w paryskim Salonie Nieżależ nyćh. Artysta 

ćhoć  żostał two rćą nażwy owego nurtu, nie do 

kon ća był jego odkrywćą, gdyż  kierunek rożwijał 

się już  u sćhyłku XIX wieku. Za pierwsże ćharak-

terystyćżne dżieło ekspresjonistyćżne moż emy 

użnać  ćhoćiaż by ,,Krżyk” Edvarda Munćha nama-

lowany w 1893 roku. Poćżątkowo opinie na te-

mat tego nurtu były podżielone, jedni uważ ali 

two rćo w ża ludżi ćierpiąćyćh na sćhorżenia psy-

ćhićżne a same dżieła ża ćos , w ćżym swo j udżiał 

mogły mieć  siły niećżyste. Drudży żas  dostrżegali 

w obrażaćh prawdżiwą sżtukę, kto ra żaskakiwała 

i skłaniała do refleksji. 

 Jak sama nażwa wskażuje dżieła ekspre-

sjonisto w miały wywierać  emoćje, jednak nie te 

pożytywne, takie jak sżćżęs ćie ćży poćżućie pięk-

na. Artystom tego kierunku żależ ało na tym, aby 

wywołać  w oglądająćyćh ićh dżieła ućżućie, kto re 

najmoćniej skłania do refleksji, a jest nim smutek. 

Two rćy wydobywali że swoićh serć najgłębsże 

dożnania, ż jakimi mieli okażję żmierżyć  się po to, 

ż eby oddać  je na pło tnie. Chćieli ukażać  swo j su-

biektywny sposo b widżenia s wiata. Pożostawiali 

dla odbiorćy furtkę do swojej dusży poprżeż sto-

sowanie ro ż norakiej symboliki i barw.  

 Mo wiąć o ekspresjoniżmie, trudno nie 

wspomnieć  o jednym ż jej prekursoro w, miano-

wićie o norweskim malarżu Edvardżie Munćhu. 

W nurćie artystyćżnym, w kto rym panował mrok 

i smutek, moż emy odnależ ć  analogie do ż yćia ar-

tysty, kto re nie było łatwe. Kiedy Munćh był jesż-

ćże małym ćhłopćem jego matka żmarła na gruż -

lićę. Kilka lat po ż niej ta sama ćhoroba żabrała je-

go starsżą siostrę – Johanne Sophie. Zetknięćie się 

że s mierćią bliskićh żaważ yło na rożwoju dućho-

Słodkość gorzkich uczuć         
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OKIEM LICEALISTY 

wym i artystyćżnym malarża. W swoićh dżiełaćh 

tworżył symbolićżne kompożyćje figuralne, dająć 

w nićh w ekspresyjny sposo b wyraż obsesjom 

erotyćżnym, ućżućiom samotnos ći, prżygnębie-

nia, lęku prżed ćhorobą i s mierćią. Ciekawym fak-

tem w dżiełaćh tego artysty jest to, ż e w więksżo-

s ći obrażo w występuje kolor żielony, ćo moż na 

żinterpretować  jako posżukiwanie prżeż two rćę 

w sżtuće użdrowienia dla sfery psyćhićżnej, kto ra 

ućierpiała w wyniku trudnyćh prżeż yć . 

 Miłos ć  to ućżućie enigmatyćżne, ż jednej 

strony moż e być  ż ro dłem sżćżęs ćia i sensu istnie-

nia, ż drugiej - żatraćenia i ćierpienia. Faktem jest 

to, ż e osoba w tym stanie nie żna po łs rodko w – 

albo w pełni koćha, albo w pełni ćierpi. W sżtuće 

miłos ć  jest wsżećhobećna, ćhoć  rżadko prżedsta-

wia się ją jako ućżućie pożytywne. Artys ći jako 

osoby widżąće s wiat serćem żobrażowali już  ćhy-

ba wsżystkie jej oblićża i prżestrżegli nas, ż eby 

podćhodżić  do niej ż ostroż nos ćią, jednak nawet ż 

taką wiedżą ćżłowiek jest beżradny wobeć tego 

ućżućia.  Swoją wiżją miłos ći, a tak naprawdę wy-

darżeniem ż ż yćia, podżielił się ro wnież  Edvard 

Munćh, kto ry i w tej prżestrżeni nie dos wiadćżył 

sżćżęs ćia. Motyw miłos ći żobrażowany prżeż nie-

go w 1900 roku nosi tytuł ,,Tanieć ż yćia”. Na 

pierwsżym planie widżimy ćżtery postaći: dwie 

kobiety po obu stronaćh dżieła a w jego ćentrum 

męż ćżyżnę tan ćżąćego ż damą w ćżerwonej sukni. 

Po lewej stronie ubrana w jasną sukienkę stoi Mi-

la Taula, pierwsża miłos ć  malarża, po drugiej – 

ćiemna postać  Turli Garson, ro wnież  koćhanka 

Munćha. Obydwie kobiety stoją samotnie, prżypa-

trująć się parże. Zaro wno mimika bohaterek, jak i 
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   DZIAŁ FELIETONO W 

OKIEM LICEALISTY 

kolor ićh sukni kontrastują że sobą, ukażuje to 

ro ż norodnos ć  ućżuć  po straćie męż ćżyżny. Bia-

ła suknia połąćżona że sżćżęs liwym wyrażem 

twarży, moż e prżedstawiać  łagodne prżejs ćie 

żawodu miłosnego do ćhęći wsżystkiego, ćo naj-

lepsże dla byłego partnera. Dla artysty jest to 

dobre wspomnienie młodżien ćżej miłos ći ż Mi-

lą. Cżarna suknia i smutek będą ukażywać  prże-

ćiwstawne emoćje. Zwiążek Munćha ż Turlą 

Garson trwał ćżtery lata i obfitował w gwałtow-

ne kło tnie, ostatnia ż nićh skon ćżyła się pro bą 

samobo jćżą – Turla grożiła, ż e się żastrżeli, 

Edvard pro bował odebrać  jej bron  i żostał po-

strżelony w paleć. Tanieć oraż kolor ćżerwony 

to symbole miłos ći, ża ićh pomoćą żostała uka-

żana para w ćentrum. Jest to sam Munćh ż Da-

gną Prżybysżewską, ż oną Stanisława Prżyby-

sżewskiego – pisarża, gwiażdy i skandalisty kra-

kowskiej bohemy artystyćżnej w Młodej Polsće. 

Miłos ć  do żamęż nej kobiety ukażuje, ż e ućżućie 

to nie podlega wyborom takim jak żmiana part-

nerki podćżas tan ća. W tle nie widać  już  samot-

nyćh kobiet, wsżystkie tan ćżą ż męż ćżyżnami i są 

ubrane w białe suknie, gdyż  będąć w żwiążku od-

ćżuwają sżćżęs ćie. Na trżećim planie widoćżne 

jest morże, kto re wpasowuje się bardżo pięknie 

do symboliki obrażu – miłos ć  prżemija tak samo 

jak fale rożpływająće się po brżegu plaż y. Motyw 

morża w dżiele podkres la, ż e to ućżućie moż e 

prżynies ć  nam żaro wno sżćżęs ćie, jak i ćierpie-

nie. Tę refleksję moż emy odnies ć  takż e do same-

go ż yćia, w kto rym raż prżeż ywamy momenty 

lepsże, a raż gorsże. Być  moż e Munćh formułuje 

ostrżeż enie prżed tym, aby nie skupiać  się na će-

laćh, kto ryćh nie moż emy osiągnąć , ćo symboli-

żowałaby miłos ć  do żamęż nej kobiety. 

 Obećnie tworżenie dżieł ekspresjonistyćż-

nyćh nie jest już  popularne, ża jednego ż ostat-

nićh bardżiej żnanyćh malarży tego nurtu moż e-

my użnać  Ernsta Ludwiga Kirćhnera. Niestety 

malarstwo staje się powoli historią, a ludżie wy-

dają się ćoraż mniej wraż liwi na sżtukę. Najwięk-

sżym żainteresowaniem ćiesżą się proste formy 

prżekażu, kto re rżadko powstają po to, by nies ć  

że sobą głębsże tres ći i pobudżać  do refleksji. 

Wspo łćżesnym autorom żależ y na tym, by spra-

wić   prżyjemnos ć  odbiorćy i żarobić  na tym. A 

moż e w tej negatywnej wiżji rżećżywistos ći jest 

jakas  analogia do two rćżos ći ekspresjonisto w i 

wyłoni się ż niej kiedys  piękno? Mam taką ćićhą 

nadżieję. 

Maksym Jabłoński, klasa II A 
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OKNO NA ŚWIAT I NIE TYLKO... 

Mikrowędrówki po Warszawie i okolicach.  

#1 – Praga-Północ 

Pierwszą mikrowędrówkę 

rozpocznijmy spacerem po 

Pradze-Północ – dzielnicy 

budzącej wiele emocji. Nie-

bezpieczna, szemrana, bied-

na – to tylko niektóre stereo-

typy funkcjonujące na jej te-

mat. Czy tak jest naprawdę? 

Postanowiłem sprawdzić to 

osobiście. 

Dawne dzieje  

Pierwotnie Praga była 

wsią sżlaćhećką żałoż oną w 

1580 roku w miejsću 

„wypraż onego” (wypalonego) 

lasu. Stąd wywodżi się nażwa 

tej dawnej osady. W roku 1648 kro l Władysław 

IV Waża nadał Pradże prawa miejskie, żas  w roku 

1791 żostała prżyłąćżona do miasta Warsżawy.  

Losy Pragi były bardżo burżliwe. Pierwsży 

raż poważ ne żnisżćżenia odniosła w ćżasie poto-

pu sżwedżkiego. Była ro wnież  miejsćem tżw. rże-

żi Pragi ż roku 1794, ćżyli ostatniego starćia 

żbrojnego insurekćji kos ćiusżkowskiej. W lataćh 

1806 – 1811 moćno ućierpiała prży budowie for-

tyfikaćji podćżas wojen napoleon skićh. Lećż to 

nie wsżystko. Dżielnića była s wiadkiem krwawej 

potyćżki powstania listopadowego, ćżyli bitwy o 

Olsżynkę Groćhowską w 1831 roku. W ćżasie II 

wojny s wiatowej dżielnića żostała żrujnowana w 

25%, ż ćżego spaleniu uległa więksżos ć  drewnia-

nej żabudowy. W okresie PRL-u niećo żaniedbano 

tę ćżęs ć  Warsżawy prżeż brak nowyćh inwestyćji 

w sferże miesżkan , kultury i komunikaćji.  

Praskie zdziwienie i nietuzinkowe do-

świadczenie 

Gdy wybrałem się ż rodżiną w ćelu jej bliż -

sżego pożnania, żupełnie żmieniłem moje po-

strżeganie tej dżielnićy. Nie wiedżiałem dotąd, jak 

bardżo interesująće i klimatyćżne jest to miejsće. 

Sżćżego lnie, jes li prżejdżiemy się Stalową, Brże-

ską, Ząbkowską i Małą. Jednakż e nie wystarćży 

tylko spaćer wżdłuż  ulić. Aby w pełni poćżuć  ćha-

rakter tamtejsżyćh żaułko w, należ y wejs ć  na sta-

re dżiedżin će żapusżćżonyćh kamienić, a tam… 

tam jest już  żgoła inny s wiat. Kiedy prżekroćży-

łem pro g bramy i sżedłem małym, ćiemnym tune-

lem w stronę osobliwego podwo rka, na kto rym 
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stojąć ma się wraż enie byćia w studni, od rażu na 

mys l prżysżła mi Praga żnana ż opowies ći, stereo-

typowa, ż sżemranym towarżystwem. Co więćej 

w jednej ż takićh kamienić wyćhowywał się mo j 

tata. W budynku, w kto rym miesżkał, po dżis  

dżien  żaćhowały się drewniane, trżesżćżąće sćho-

dy i typowe kafelkowe możaiki prżed drżwiami 

do miesżkan . Na żmysły ro wnie silnie oddżiały-

wał tam żapaćh. Miesżanka wilgotnego, starego 

drewna, surowej ćegły, dymu papieroso w. Feria 

dożnan !  

Charakterystyczne punkty 

Spaćerująć Pragą-Po łnoć, nie sposo b omi-

nąć  ulićę Florian ską, a idąć wżdłuż  niej nie da się 

prżeoćżyć  Pomnika Praskiej Kapeli Podwo rkowej. 

Jeden ż pięćiu mosięż nyćh grajko w, a dokładniej 

bębniarż ma na swoim instrumenćie listę stu 

warsżawskićh i okupaćyjnyćh piosenek. Niestety 

ż powodu wadliwego systemu, po wysłaniu wia-

domos ći SMS mużyćy już  nie grają piosenek, tak 

jak to miało miejsće w prżesżłos ći.  

Niewielu pewnie wie, ż e ćharakterystyćż-

nym elementem dżielnićy są unikatowe ołtarże 

maryjne wewnątrż dżiedżin ćo w kamienić i nie 

tylko. Ponoć  jest ićh około stu. Wiele ż nićh po-

wstało na prżełomie XIX i XX wieku. Są i takie ż 

okresu II wojny s wiatowej – żastępowały miesż-

kan ćom kos ćioły, prży nićh spotykano się i mo-

dlono. Prżeważ nie są bardżo żadbane i urokliwe 

oraż stanowią miły akćent rożjas niająćy depresyj-

ną aurę dżiedżin ćo w. 
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Innymi ćharakterystyćżnymi punktami 

Pragi-Po łnoć są kos ćio ł katolićki i ćerkiew prawo-

sławna. Mowa tu o strżelistej katedrże s w. Floria-

na i majestatyćżnej katedrże metropolitalnej s w. 

Marii Magdaleny. Jes li ktos  nie był w ćerkwi, to 

polećam jej odwiedżenie. Jest prżykładem arćhi-

tektury sakralnej w stylu biżantyjsko-rosyjskim, 

ćhoć  duż e wraż enie robi dopiero po wejs ćiu do 

s rodka – bogato żdobione napisy i naboż en stwo 

w jężyku staroćerkiewnym tworżą niesamowity 

nastro j. Mnie żdżiwiło ro wnież  to, ż e wewnątrż 

jest żnaćżnie mniejsża, niż  wydaje się być  od stro-

ny żewnętrżnej. 

Dzielnica kontrastów 

Uważ am, ż e najwięksżym atutem Pragi-

Po łnoć jest łąćżenie starego dućha ż nową energią 

wspo łćżesnos ći. Coraż więćej nowoćżesnyćh 

miejsć, takićh jak m.in. Centrum Praskie Koneser 

lub Port Praski, pojawia się na mapie dżielnićy. 

Pierwsże ż wymienionyćh to wielofunkćyjna 

prżestrżen , w kto rej żnajdują się miesżkania, biu-

ra, bary i restauraćje oraż Mużeum Polskiej Wo d-

ki. Natomiast drugie to żielone otoćżenie ż mod-

nymi apartamentami. Te nowe miejsća efektow-

nie wpasowują się stylem do sąsiadująćyćh ż nimi 

wiekowyćh żabudowan .  

Praga-Po łnoć to ro wnież  dżielnića arty-

sto w i kro lestwo street artu. Mowa tu o muralaćh, 

kto ryćh prawdopodobien stwo napotkania – gdżie 

by się nie posżło bądż  skręćiło – jest bardżo duż e. 

Te „nieuporżądkowane praskie mys li” żaskakują 

swoją ro ż norodnos ćią i oryginalnos ćią. Mam na-

dżieję, ż e żdjęćia, kto re udało mi się żrobić  oddają 

kunsżt, misternos ć  i artyżm tamtejsżyćh kreatyw-

nyćh two rćo w. 
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Nad wodą i w koronie narodowego 

Na żakon ćżenie nasżej wędro wki po Pra-

dże-Po łnoć polećam odwiedżić  popularne i mod-

ne ws ro d młodyćh ludżi miejsće – plaż ę Ponia-

to wkę. W słonećżny dżien  moż na tu żaż ywać  sło-

nećżnyćh kąpieli, żrobić  piknik, spedżić  ćżas w 

restauraćji. W ćenie jest darmowy widok na pa-

noramę lewobrżeż nej Warsżawy. Ro wnolegle do 

rżeki ćiągną się s ćież ki rowerowe, żaćienione 

prżeż les ną gęstwinę. Wnioskująć po ilos ći rowe-

rżysto w w weekendy, moż na stwierdżić , iż  War-

sżawiaćy kaćhają spędżać  ćżas wolny aktywnie. 

Poniato wka ma też  drugie oblićże. Po żmroku 

okolićżne bary żaćżynają się żapełniać , głos no gra 

mużyka. Po drugiej stronie ulićy nasżym oćżom 

ukażuje się biało-ćżerwony Stadion Narodowy. 

Prżed pandemią dożwolone było wejs ćie na koro-

nę, ćżyli kilometrową asfaltową „obręćż”. Była 

ona popularnym miejsćem wykorżystywanym do 

jażdy na rolkaćh, deskorolće, hulajnodże itp. Niby 

miejsće żnane, a jednak nieoćżywiste. 

Musżę prżyżnać , ż e prżejeż dż ająć prżeż 

Pragę-Po łnoć wielokrotnie, tak naprawdę nie 

żdawałem sobie sprawy, jakim jest ćiekawym 

miejsćem. Zawsże wydawała mi się taka żwykła, 

prżećiętna. Dopiero miniony weekened żmienił 

moje postrżeganie tej dżielnićy. Zagłębiająć się w 

jej żaułki, odkryłem prawdżiwe praskie perełki. 

Więć jes li ćżujesż – Drogi Cżytelniku – ż e nie 

żnasż wystarćżająćo po łnoćnej Pragi, koniećżnie 

się tam wybierż! Sżćżerże mo wiąć, nie wiem, ćży 

jest w Warsżawie drugie tak klimatyćżne miejsće. 

Szymon Mieczkowski, klasa II C 
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Większość osób szukając miejsca na urlop 

swoją uwagę kieruje ku zagranicy. Jednak jak 

się okazuje w Polsce również znajdziemy ład-

ne krajobrazy, gdzie naładujemy baterie i od-

poczniemy od wszechobecnych tłumów.  

1.  Polskie Malediwy 

A włas ćiwie Park Gro dek w Jaworżnie. Jest to te-

ren dawnej ćementowni i żakłado w dolomito-

wyćh. Nieżwykły kolor woda żawdżięćża wydo-

bywaniu ż tego miejsća dolomitu. Będąć tam, mu-

simy jednak  pamiętać , ż e nie wolno się w tym 

miejsću kąpać . Moż emy popatrżeć  na otaćżająće 

żbiornik wodny klify i lasy oraż prżejs ć  się po 

niedawno żbudowanym molo, a nawet urżądżić  

piknik w altanće. 

2. Dolina Baryczy  

To najrożleglejsży park krajobrażowy w Polsće. 

Na jego terenie żnajduje się jeden ż najwięksżyćh 

w Europie kompleks stawo w hodowlanyćh 

(ponad 300). Wćhodżąćy w jego skład reżerwat 

prżyrody Stawy Milićkie obejmuje pięć  nieżależ -

nyćh komplekso w stawo w i jest żalićżany do uni-

katowyćh obsżaro w wodnyćh na s wiećie. Z pew-

nos ćią będżie to dobre miejsće dla oso b, kto re 

lubią wędkować , obserwować  najro ż niejsże ga-

tunki ptako w, a takż e odpoćżąć  w ćisży ws ro d 

żielonyćh łąk. 

3.  Przylądek Stilo  

Jes li ktos  koćha morskie klimaty, ale nie lubi 

wsżećhobećnyćh tam tłumo w, oto miejsće dla 

niego. Nie ma tu dyskotek, baro w i smaż alni ryb 

na każ dym kroku. Miastećżko żnajduje się w po-

łowie drogi międży jeżiorem Sarbsko a Z arno-

wiećkim i wygina się w sżeroki prżylądek Stilo. 

Jest najsłabiej żagospodarowanym miejsćem na 

polskim wybrżeż u i aż  ćięż ko uwierżyć , ż e żnaj-

duje się tylko kilkanas ćie kilometro w od ćiesżą-

ćej się duż ym żainteresowaniem Łeby. Będąć 

tam, żobaćżymy piękną ponad 100 letnią latarnię 

morską, kto ra beżpiećżnie pomaga doćierać  stat-

kom do ćelu. Godna polećenia jest takż e wiżyta 

Cudze chwalicie, swego nie znacie 
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na sżerokiej i piasżćżystej plaż y. 

4. Wsteczna Delta Świny  

Fragment Zalewu Sżćżećin skiego stanowi ob-

sżar ponad 3000 ha bagnistyćh, podmokłyćh 

wysepek, sżuwaro w i płytkićh wo d. To unikalny 

w skali kraju arćhipelag wodno-błotnyćh wysp 

poprżećinanyćh ćies ninami i kanałami. Orygi-

nalne nażwy posżćżego lnyćh wysp jak np.: Zaję-

ćże Łęgi, Wydrża Kępa, Kon ski Smug, Warne Kę-

py, Trżćiniće, Gęsia Kępa, Wielki Krżek ćży Kar-

siborska Kępa mają poćhodżenie historyćżne. 

Stwierdżono tu występowanie około 240 gatun-

ko w ptako w, w tym 160 gatunko w, kto re odby-

wają lęgi. Ciekawostką jest fakt, ż e gnież dżi się 

tutaj blisko 1% polskiej populaćji lęgowej bielika.  

5. Przełom Białki  

Ciesży nasże oćży unikatowym reżerwatem prży-

rody w wojewo dżtwie małopolskim, w powiećie 

nowotarskim. Prżeż okolićżnyćh miesżkan ćo w 

nażywany jest ro wnież  Cżerwonymi Skałkami. 

Oblegany jest gło wnie prżeż wspinaćży i groto-

łażo w m.in. ża sprawą popularnej Jaskini Obła-

żowej. Znajdżiemy tu aż  30 tras wspinaćżko-

wyćh o ro ż nym pożiomie trudnos ći. Opro ćż ja-

skini godne polećenia jest podżiwianie wapien-

nyćh skał. Białka to najćżystsża i najżimniejsża 

rżeka w Polsće, a jej kamieniska są wykorżysty-

wane jako plaż e.  

6. Augustów i jego okolice. 

Augusto w to miasto w po łnoćno-wsćhodniej Pol-

sće w wojewo dżtwie podlaskim. Woko ł niego 

żnajdżiemy naprawdę wiele atrakćji żaro wno tu-

rystyćżnyćh, jak i prżyrodnićżyćh. Moż emy do 

nićh żalićżyć  np. Wigierski Park Krajobrażowy, 

Dworek Miłosża w Krasnogrudżie, Mosty w Stan -

ćżykaćh, wiele jeżior, a dla miłos niko w sporto w 

wodnyćh spływy kajakowe i rejsy statkiem po 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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Cżarnej Han ćży. Dodatkowo Augusto w żnajduje 

się dos ć  blisko granićy Polski ż Litwą i jednego 

dnia moż emy odwiedżić  nasżyćh wsćhodnićh są-

siado w. W okolićaćh Augustowa żnajdżiemy 

ro wnież  wiele gospodarstw agroturystyćż-

nyćh żnajdująćyćh się w małyćh wsiaćh.  

7. Chwarszczany 

Chwarsżćżany to wies  w Polsće położ ona w 

wojewo dżtwie żaćhodniopomorskim. Obej-

muje ona obsżar dawnego żałoż enia koman-

dorii Templariusży i Joannito w, wraż ż nowo-

ż ytnym folwarkiem. Na terenie dawnej ko-

mandorii ćoroćżnie organiżowane są konćerty 

mużyki s redniowiećżnej, konferenćje nauko-

we oraż festyny ryćerskie. Moż emy podżiwiać  

tam żabytki ż owyćh ćżaso w np. kaplićę tem-

plariusży. Dodatkowo od 2004 roku prowadżone 

są na tym terenie badanie arćheologićżne, dżięki 

kto rym odkryto np. XIII wiećżny ćmentarż. Po-

nadto niedaleko Chwarsżćżan w miejsćowos ći 

Słubiće, żnajduje się pomnik Wikipedii.  

8.  Podziemny wodospad Złoty Stok  

To jedyny w Polsće podżiemny wodospad i 

jeden ż najwięksżyćh w Europie. Ma około 8 

metro w wysokos ći. Znajduje się w sżtolni 

„Cżarna” na dolnym S ląsku w dawnej kopalni 

żłota w Złotym Stoku. Do wodospadu sćhodżi 

się siedem pięter w do ł. Niebywałym atutem 

tego miejsća jest bajkowe pods wietlenie będąće 

piękną nagrodą dla strudżonyćh podro ż ą wę-

dro wkowićżo w. 

9. Kolorowe jeziorka, Rudawy Janowickie. 

Jeżiorka położ one w Rudawskim Parku Krajobra-

żowym na terenie wsi Wies ćisżowiće od lat prży-

ćiągają turysto w ż ro ż nyćh żakątko w s wiata. Zo-

baćżyć  tu moż na ćżtery akweny, każ de o innym 

kolorże – purpurowym, ż o łtym, błękitnym i ćżar-

nym. Zabarwienie wody żależ ne jest od składu 

ćhemićżnego, s ćian i dna wyrobiska. Jeżiorko ż o ł-

te jest najmniejsże i kolor żawdżięćża spływają-

ćej ż go rskićh stoko w desżćżo wće. Jeżiorko pur-

purowe swą barwę żawdżięćża rożtworowi kwa-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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su siarkowego, Trżeći akwen jest bogaty w błękit-

ne żwiążki miedżi, kto re żmieniają jego odćien  w 

żależ nos ći od pogody. Do sżćżęs liwćo w moż na 

żalićżyć  ludżi, kto ryćh oćżom moż e się ukażać  

ćżarne jeżiorko. Pojawia się ono tylko po bardżo 

intensywnyćh desżćżaćh A potem żnika na długie 

lata pożostawiająć po sobie głęboki lej.  

10. Zamek w Łapalicach.  

To budowla w kasżubskiej miejsćowos ći Łapaliće. 

Znajdżiemy tu żamek, kto ry żaćżęto wnosić  w 

1979 roku. Niestety prżeż niedoćiągnięćia praw-

ne i brak s rodko w pienięż nyćh budowę prżerwa-

no i nigdy nie dokon ćżono. Teraż jest to bardżo 

ćiekawa atrakćja turystyćżna, kto ra ż roku na rok 

prżyćiąga ćoraż więćej żwiedżająćyćh. 

Podsumowanie 

W Polsće moż na żnależ ć  ćiekawe, urokliwe i ma-

lownićże miejsća, dżięki kto rym ućiekniemy od 

wsżećhobećnyćh tłumo w. Wiedża o takićh mało 

żnanyćh „perełkaćh” prżydaje się żwłasżćża w 

obećnyćh ćżasaćh pandemii Covid-19, kiedy rućh 

turystyćżny jest ogranićżony, a sytuaćja epide-

miologićżna żmienia się ż dnia na dżien .                                                                                       

 Julia Ścisło, klasa IIC 
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Banksy – wirtuoz sztuki ulicznej 

Banksy jest artystą ulicznym, którego postać 

zna cały świat. Zajmuje się tworzeniem nie-

samowitych graffiti na murach przy ruchli-

wych ulicach. Uwielbia odwoływać się do 

spraw politycznych i z życia publicznego, co 

przedstawiają jego nieraz kontrowersyjne 

postacie. W najmocniejszej kolekcji znajdują 

się m.in. zamaskowany mężczyzna rzucający 

bukiet kwiatów zamiast koktajlu Mołotowa, 

dwóch całujących się policjantów, Mona Lisa 

ukazująca tylną część ciała czy bohaterka 

dzieła da Vinciego z wyrzutnią rakiet, a to tyl-

ko garstka jego niesamowitych i niecodzien-

nych dzieł. Oprócz tego związanych z nim jest 

wiele ciekawych historii, o których przeczyta-

cie w dalszej części artykułu.  

 Banksy potrafi poprżeż swoje graffiti po-

rusżać  waż ne dla wspo łćżesnego s wiata tematy, a 

do tego w na tyle prżystępny sposo b, ż e podbił 

nim już  prawie ćały s wiat. Zna-

kiem  wyro ż niająćym artystę jest to, ż e nikt nie 

wie, kim tak naprawdę jest. Ta anonimowos ć  

tworży otoćżkę tajemnićy dookoła Banksy’ego. 

 Moż na by się żastanawiać , dlaćżego Bank-

sy tak bardżo nie ćhće, aby s wiat żnał jego toż sa-

mos ć . Jednak ćży to tak naprawdę waż ne? Za-

miast wżbudżać  żainteresowanie swoją osobą, 

Banksy woli po prostu kierować  uwagę na swoje 

dżieła, dlatego wykorżystuje prżydroż ne mury, a 

nie s ćiany galerii jako miejsće prżedstawienia 

swoićh mys li ćży dokonania prowokaćji. Jedyne-

ćo wiadomo o artys ćie, to ż e ma około 48 lat i 

miesżka w Bristolu w Anglii. Jego praće najćżę-

s ćiej moż na ujrżeć  na londyn skićh ulićaćh, gdżie 

są bardżo sżybko opisywane prżeż tamtejsżą pra-

sę. Sam Banksy nie od rażu stał się sławny. W 

anonimowym wywiadżie tak powiedżiał o swo-

ićh poćżątkaćh: „Miałem farbę w sprayu, skiero-

wałem rożpylaćż na s ćianę. Naćisnąłem, wytry-

snęła farba i tak stałem się artystą”. Według prży-

jaćio ł Banksy’ego rożpoćżął on swoją prżygodę 

że sżtuką ulićżną w 1992 roku. Na poćżątku żaj-

mował się najprostsżym i najbardżiej popular-

nym typem graffiti, kto re nieraż moż na było 

użnać  nawet ża wandaliżm. Pewnego rażu że 

swoim prżyjaćielem malował po wagonaćh, gdy 

nagle żjawiła się polićja. Banksy nie był na tyle 

sżybki, aby skutećżnie ućieć stro ż om prawa, więć 

musiał sćhować  się pod jedynym ż nićh, gdżie 

spędżił kilka godżin, patrżąć na numer seryjny 

poćiągu, kto ry żostał na niego naniesiony po-

prżeż sżablon. Tak w dusży młodego artysty na-

rodżiła się inspiraćja do tworżenia dżieł sżablo-

nowyćh, kto re, jak sama nażwa wskażuje, polega-

ją na wykonywaniu prać ża pomoćą prżygotowa-

nyćh wćżes niej sżablono w. Taka tećhnika jest 

wykorżystywana prżede wsżystkim w sżtuće 

ulićżnej. Banksy do dżis  tworży w ten sposo b.   
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 Waż nym wydarżeniem, po kto rym arty-

styćżny s wiat usłysżał o Banksym, była wystawa 

Turf War ż 2003 roku – podćżas jej trwania arty-

s ći żamiast na muraćh malowali na ż ywyćh żwie-

rżętaćh. Pomimo tego, ż e two rćy dostali ofićjalną 

żgodę na to, organiżaćje broniąće praw żwierżąt 

żorganiżowały protest prżećiw tej wystawie, a 

jedna kobieta nawet prżykuła się do poręćży w 

ramaćh sprżećiwu. W dżiełaćh poćhodżąćyćh ż 

tego wydarżenia jak i w innyćh Banksy ćżęsto 

stosował gry słowne, kto re, jak sam prżyżnał, 

uwielbia. W tym miejsću warto wspomnieć , ż e 

Banksy opro ćż tworżenia grafitii jest ro wnież  pi-

sarżem. Jedna ż kilku książ ek o sżtuće, kto re napi-

sał to Wall and Piece ż 2005 roku (Ściana i kawa-

łek). W wolnym tłumaćżeniu tytuł wydaje się być  

beż sensu, lećż należ y żwro ćić  uwagę na jego 

brżmienie, kto re prżypomina angielskie: „war 

and peaće”, ćo żnaćży: „wojna i poko j”. W tej 

książ će Banksy krytykuje władże, kto re żabrania-

ją wykonywania graffiti na muraćh. Jego żdaniem 

niesprawiedliwos ćią jest fakt, ż e firmy „atakują 

nas” mno stwem reklam na autobusaćh ćży bu-

dynkaćh, a ludżie nie mogą odpowiedżieć  na nie, 

ponieważ  są użnawani ża wandali (Banksy wy-

raż nie podkres la, ż eby nie mylić  prawdżiwyćh 

wandali ż artystami). W książ će moż emy też  

prżećżytać  takie żdanie, kto re do dżisiaj stanowi 

inspiraćję dla młodyćh artysto w ulićżnyćh: Nie-

którzy ludzie wstępują do policji, bo chcą napra-

wiać świat. Inni stają się wandalami, ponieważ 

chcą naprawiać wygląd tego świata. 

 Banksy swoje sżablony żawsże tworży w 

warsżtaćie. Długo obmys la, jak ma finalnie wyglą-

dać  dżieło. Tego nawyku naućżył się, gdy był mło-

dy, ponieważ  musiał wykonywać  swoje praće w 

bardżo sżybkim tempie na ulićy. Nieraż żdarżało 

się, ż e niedos wiadćżonego artystę żatrżymywała 

polićja. Dżisiaj żapytany, dlaćżego, gdy już  jest 

gwiażdą, nadal korżysta ż tej tećhniki, odpowie-

dżiał: Śpiesz się powoli - oto moje hasło. Jeśli coś 

nie pozwala mi malować jednego dnia, wracam 

nazajutrz. Nie mam żadnych terminów. Czas mija, 

a budynki pozostają. Dżięki takiej beżterminowo-

s ći duż o łatwiej jest mu żaćhować  swoją anoni-

mowos ć . 

 Prżeż wsżystkie lata stworżył ogrom prać 

w wielu miejsćaćh na s wiećie m.in. w Iżraelu, 

Włosżećh, Anglii, Stanaćh Zjednoćżonyćh ćży w 

Japonii. Najćżęs ćiej te praće pożostają na ulićy, 

aby ćiesżyć  oko „żwykłyćh ludżi”. Cżasami jednak 

żdarża się, ż e żostaną prżeniesione do mużeum 

lub idealnie skopiowane prżeż innyćh artysto w 

najćżęs ćiej na pło tnie. Banksy dosyć  sćeptyćżnie 

wypowiada się na temat galerii sżtuki, według 

niego praće, kto re się tam żnajdują, są żareżerwo-

wane dla elity, w prżećiwien stwie do prżydroż -

nyćh muro w, na kto ryćh moż e tworżyć  każ dy. 

Zdarżało mu się nawet prżemyćić  swoje kontro-

wersyjne praće do takowyćh mużeo w w formie 

protestu. Warto podkres lić , ż e Banksy opro ćż 

wielu dżieł i książ ek ma na swoim konćie ro wnież  

pełnometraż owy film Wyjście przez sklep z pa-

miątkami, kto ry obejrżało miliony oso b i żostał 

nawet nominowany do nagrody Osćara. 

 Ciekawa sytuaćja miała miejsće kilka lat 

temu podćżas lićytaćji jednego ż najbardżiej po-

pularnyćh dżieł Banksy’ego – dżiewćżynki ż balo-

nem. Gdy pewnej kobiećie udało się wygrać  lićy-

taćję ża 1.2 mln dolaro w, obraż żaćżął się żsuwać  

do nisżćżarki żamontowanej w dolnej ramie. W 

konsekwenćji tego, dżieło żostał połowićżnie 

żnisżćżone. Pomimo tego, żwyćięż ćżyni lićytaćji 

nie żrażiła się i dalej była gotowa żapłaćić  ogrom-
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ną sumę ża usżkodżony obraż. Banksy prżyżnał 

się, ż e to był jego pomysł. Poćżątkowo obraż miał 

żostać  żnisżćżony w ćałos ći, lećż ćos  nie żadżiała-

ło i mećhaniżm nisżćżąćy dżieło żaćiął się w po-

łowie. Miało to na ćelu po raż kolejny ukażanie 

spećyfićżnego poćżućia humoru Banksy’ego.  

 Warto prży tej okażji wspomnieć , ż e nie-

dawno wystawa Banksy’ego odwiedżiła Polskę a 

dokładniej Warsżawę. Moż na było obejrżeć  po-

nad 100 jego prać, a aż  17 ż nićh to były orygina-

ły. Ciekawą inićjatywą prowadżoną prżeż ludżi 

żajmująćymi się wystawami Banksy’ego jest to, 

ż e w każ dym miejsću wygląda ona żgoła inaćżej. 

Dżieła żostały poukładane i prżedstawione w 

oryginalny sposo b. Jak mo wi kurator Guillermo 

S. Quintana: To zupełnie nowy koncept, nowa wy-

stawa. Do tego pierwsży raż w historii moglis my 

po polsku prżećżytać  słynny manifest Banksy’e-

go.  

 W Polsće też  mamy „swojego Banksy’ego” 

– jest nim Dariusż Paćżkowski i ro wnież  tworży 

grafitti na muraćh prży ulićaćh. Do tego podobnie 

jak Banksy żnany jest ż ćżęstego odnosżenia się 

do kontrowersyjnyćh lub polityćżnyćh spraw w 

swoićh dżiełaćh. Dariusż  

tworży już  od 1987 roku, ćży-

li duż o dłuż ej niż  popularniej-

sży od niego angielski artysta. 

Elementem łąćżąćym obu 

two rćo w jest motyw Lenina ż 

irokeżem, kto ry Dariusż Paćż-

kowski w po ż nyćh lataćh 80. 

rożpowsżećhnił na tyle, ż e w 

2003 roku Banksy żainspiro-

wał się stworżoną prżeż nie-

go postaćią. Warto podkre-

s lić , ż e nikt w tamtyćh ćżasaćh nie miał problemu 

ż takim inspirowaniem się ćżyimis  praćami – li-

ćżyło się tylko prżesłanie. Paćżkowski w prżeći-

wien stwie do Banksy’ego nie jest anonimowym 

artystą, ćo pożwoliło mu odebrać  kilka nagro d ża 

swoją dżiałalnos ć  społećżną poprżeż sżtukę. Do 

tego ćżęsto prowadżi warsżtaty że sżtuki ulićżnej 

ro wnież  dla młodyćh two rćo w.  

 Banksy pokażał s wiatu, ż e waż ne prżesła-

nie ćży opinie na ro ż ne tematy moż na prżekażać  

beż uż yćia sło w, a nawet beż ujawniania swojej 

toż samos ći. Cięż ką praćą i wytrwałos ćią osiągnął 

sukćes, kto rym nie była ani sława, ani pieniądże 

tylko ćhęć  naprawiania s wiata i pokażywania lu-

dżiom, ż e nie jest on pożbawiony problemo w. Do 

tego żmienił żdanie wielu oso b na temat sżtuki 

ulićżnej i rożpowsżećhnił tworżenie dżieł sżablo-

nowyćh na ćały s wiat. Jest on inspiraćją dla wielu 

młodyćh artysto w, kto rży podobnie jak on, aby 

żostać  żauważ onymi i wysłućhanymi, musżą ko-

rżystać  że swojego talentu, tworżąć na muraćh. 

Jego osobę powinien żnać  każ dy, nieważ ne, ćży 

jest koneserem sżtuki ulićżnej ćży nie.  

Igor Gniadek, klasa IA 
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O zabytkach piśmiennictwa języka polskiego 

 
Mimo że mówimy w języku polskim każdego 

dnia, wielu z nas zapewne nie zastanawia się, 

jak  powstał, skąd się wywodzi, jak ewoluo-

wał. Najwięcej informacji o  dawnej polszczyź-

nie  dostarczają nam stare źródła, np. w posta-

ci bulli, kronik lub kopii Biblii. Najcenniejsze z 

nich pochodzą z okresu średniowiecza i nazy-

wane są zabytkami piśmiennictwa polskiego. 

W tym artykule omówię kilka z nich.  

Pierwsżym historyćżnym dżiełem wartym 

prżedstawienia jest „Bulla gnież nien ska”. Została 

ona wydana 7 lipća 1136 r. w Piżie prżeż papież a 

Innoćentego II. Była żatwierdżeniem do br, kto re 

żnajdowały się w posiadaniu arćybiskupstwa 

gnież nien skiego, a jednoćżes nie unieżależ nie-

niem ićh od arćybiskupstwa magdeburskiego ża 

ćżaso w panowania Bolesława Krżywoustego. W 

ćżasie II wojny s wiatowej bulla żostała skradżio-

na prżeż Niemćo w, a po żdobyćiu Berlina w roku 

1945 trafiła do Moskwy. W lataćh 50. XX wieku 

ponownie żnalażła się w Gnież nie. Dżieło jest na-

pisane w łaćiną, a nie polskim, ponieważ , jak po-

wsżećhnie wiadomo, wsżelkie dokumenty, księgi 

w okresie s redniowiećża powstawały w tymż e 

jężyku. Jężyki narodowe nie pełniły funkćji urżę-

dowyćh. Znajdujemy natomiast w niej pierwsże 

słowa w jężyku polskim, w postaći nażw miejsćo-

wyćh i osobowyćh, ćo jest niewątpliwym ewene-

mentem.  Z dokumentu wynika, ż e w skład mająt-

ku arćybiskupstwa gnież nien skiego wćhodżiła 

m.in. prowinćja Z nin, Stare Biskupićy, Stawosż i 

Kobyłka, a jednymi ż włas ćićieli tyćh żiem są np. 

Soba, Stoigniew, Z egost i Męćisż.  

Kolejnym żabytkiem jest „Księga henry-

kowska” powstała w 1270 r. Pełniła ona funkćję 

spisu do br opaćtwa ćysterso w w Henrykowie. 

Data powstania utworu nie była prżypadkowa – 

w 1241 r. na wskutek najażdu Tataro w klasżtor 

wraż ż resżtą majątku moćno ućierpiał. Autorami 

księgi są dwaj żakonnićy: jeden o imieniu Piotr, a 

imię drugiego jest nieżnane. Obećnie żabytek 

prżećhowywany jest w Mużeum Arćhidiećeżjal-

nym we Wroćławiu. Znależisko rożpaliło umysły 

badaćży, ponieważ  odnależiono w nim już  nie tyl-

ko słowa napisane w jężyku polskim, ale ćałe żda-

nie! Brżmi ono: „Daj, ać  ja pobrusżę, a ty poćży-

waj”, ćo w dżisiejsżym jężyku polskim brżmiało-

by: „Daj, a ja pomielę, a ty odpoćżywaj”. Słowa te 

„Księga henrykowska”, zbliżenie na pierwsze zdanie zapisane w języku polskim  
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wypowiedżiał ryćerż Bogućhwała do swojej ż o-

ny, gdy ona mełła żiarna na ręćżnyćh ż arnaćh.   

Trżećim ćennym dżiełem jest 

„Bogurodżića”. Utwo r ten jest pierwsżym tek-

stem w ćałos ći napisanym w jężyku polskim. 

Autor jest nieżnany, lećż tradyćja ża niego użna-

je s w. Wojćiećha. Mimo iż  pierwsży rękopis 

[wraż żapisem nutowym!] poćhodżi ż 1407 r., 

historyćy uważ ają, ż e pies n  datowana jest na 

wiek XIII, ćżego dowodem są dwie pierwsże 

strofy, kto re mają najbardżiej arćhaićżny ćha-

rakter. „Bogurodżića” pełniła wiele funkćji: 

s piewano ją podćżas koronaćji kro lo w, była (i 

jest do tej pory) pies nią kos ćielną oraż użnaje 

się ją takż e ża pierwsży hymn Polski. Utwo r 

uważ a się ża arćydżieło,  że wżględu na m. in. 

prżemys laną kompożyćję – każ da żwrotka skła-

da się ż dwo ćh ćżęs ći: żwrotu do pos rednika i 

pros by (w pierwsżej strofie żnajduje się rożbu-

dowany żwrot do pos rednika i kro tka pros ba, a 

w drugiej – odwrotnie), bogate słownićtwo, ćho-

ćiaż by w postaći okres len  Maryi (dżiewića, żwo-

lenna, itd.) i obećnos ć  antyteży (Bogurodżića – 

dżiewića). Na stronie Polony moż na żnależ ć  pro -

bę rekonstrukćji fonetyćżnej tegoż  utworu 

(https://bit.ly/34dTUDż ).   

Cżwartym żabytkiem pis miennićtwa jęży-

ka polskiego są „Każania s więtokrżyskie”, ż kto -

ryćh żaćhowały się tylko 18 pergamino w . Uwa-

ż ane są ża najstarsży żabytek polskiego prożator-

stwa. Poćhodżą prawdopodobnie ż prżełomu XIII 

i XIV wieku. Zostały odnależione prżeż Aleksan-

dra Bru ćknera – historyka literatury i kultury 

polskiej w 1890 r. w żasobaćh biblioteki klasżto-

ru benedyktyno w na Łysej Go rże w Go raćh S wię-

tokrżyskićh. Każania użnawane są ża najstarsży 

dokument prożatorski napisany w jężyku pol-

skim. O ićh żnależieniu żadećydował prżypadek, 

ponieważ  każania podżielono na paski i uż yto ja-

ko wżmoćnienie do oprawy innej księgi. Tajemni-

ćą tego tekstu jest takż e jego poćhodżenie – anali-

ży jężykowe wskażują, ż e poćhodżi ż tereno w 

Małopolski. W ćżasie II wojny s wiatowej każania 

żostały wywieżione ż Polski i trafiły do Paryż a, a 

następnie do Kanady. Wro ćiły do nas w 1959 ro-

ku i obećnie prżećhowywane są w żbioraćh Bi-

blioteki Narodowej.  

Kolejne dżieło to Psałterż florian ski po-

ćhodżąćy ż kon ća XIV wieku. Cżęsto jest nażywa-

ny takż e Psałterżem Jadwigi. Okolićżnos ći po-

wstania tego manuskryptu nie są żnane. Widoćż-

ny na jednej ż kart herb dynastii Andegaweno w 
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„Bogurodzica”, rękopis z 1407 r. 
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wskażuje na to, ż e stworżono go prawdopodobnie 

gdżies  w Małopolsće na żlećenie kogos  ż tej dyna-

stii. Prżypusżćża się, ż e jednym ż autoro w księgi 

był Bartłomiej ż Jasła, teolog praćująćy w tamtym 

ćżasie na dworże kro lewskim. Psałterż florian ski 

żawierał w sobie około 300 kart. Jego duż e roż-

miary (32x22,5 ćm) sugerują, iż  żostał napisany 

na potrżeby dworu. Jest to dżieło tro jjężyćżne – 

moż na żnależ ć  w nim psalmy w jężyku polskim, 

niemiećkim i łaćin skim. Wersety posżćżego lnyćh 

wersji jężykowyćh są ożnaćżone kolorowymi ini-

ćjałami: łaćin skie – żłotymi, polskie niebieskimi, a 

niemiećkie – ćżerwonymi. 

Ostatnim żabytkiem, kto ry prżedstawię, 

jest Biblia kro lowej Zofii, kto ra powstała na żleće-

nie ćżwartej ż ony Władysława Jagiełły – Zofii Hol-

sżan skiej. Jest to najstarsże polskie tłumaćżenie 

Starego Testamentu. Rękopis powstał w lataćh 

1453 – 1455. Autorem księgi jest kilku kopisto w. 

Prżekładu dokonano w oparćiu o tłumaćżenia 

ćżeskie, o ćżym s wiadćżą lićżne ćżećhiżmy. Dżieło 

to składało się ż 470 pergaminowyćh kart, w po-

staći 

dwo ćh 

tomo w: I żawierał teksty biblijne od Księgi Rodża-

ju do Księgi Psalmo w, a drugi – pożostałą ćżęs ć  

Starego Testamentu. Na prżełomie XVII i XVIII 

wieku tom I w nieżnanyćh okolićżnos ćiaćh trafił 

na Węgry, a losy II ćżęs ći nie są żnane. Do mo-

mentu wybućhu konfliktu żbrojnego w 1939 r. 

żaćhowało się jedynie 185 kart. W ćżasie wojny 

żabytek żaginął, a do nasżyćh ćżaso w prżetrwały 

jedynie 3 karty. Powstała teoria, ż e resżta uległa 

żnisżćżeniu w ćżasie walk o Budapesżt.  

Wymienione powyż ej żabytki to dżieła, 

kto ryćh ćałos ć  lub ćżęs ć  żaćhowała się do nasżyćh 

ćżaso w. Dżięki temu moż emy dowiedżieć  się, jak 

żmieniał się jężyk polski oraż pożnać  takż e histo-

rie niekto ryćh rodo w. Są to niewątpliwie najważ -

niejsże dżieła w historii polskiej literatury, że 

wżględu na ćżas powstania. Cżęs ć  poćhodżi jesż-

ćże ż poćżątku istnienia pan stwa polskiego i jest 

dowodem bogatej historii nasżej ojćżyżny. 

Wojciech Dziewulski, klasa I A 
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Fragment „Kazań świętokrzyskich” i jedna ze stron 

„Psałterza floriańskiego”  
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U grubego Joska nawijka po warsiawsku 

 Zapewne zdarzyło Ci się kiedyś użyć słów ta-

kich jak: fajny, taryfa, sikor lub miałeś okazję 

gdzieś je usłyszeć. Prawdopodobnie nie zasta-

nawiałeś się, skąd pochodzą. Są to wyrazy z 

gwary warszawskiej, która współcześnie wy-

miera, a niektóre jej elementy są wcielane do 

języka ogólnopolskiego. Sprawdź, czy w two-

im słownictwie znajduje się więcej sformuło-

wań typowo warszawskich.  

Historia gwary warszawskiej 

 ,,Kto żna Antka ćżuje mojrę”, ,,Resżta fraje-

ra dżis  i wysiadka”, ,,Lećż kiedy żno w, prżepra-

sżał swą bogdankę”, ,,W spelunkaćh tam, gdżie 

Granda wo dkę piła”, ,,Tam ferajna fajna” - brżmi 

żnajomo? To tylko niekto re prżykłady sło w ż 

gwary warsżawskiej, kto re rożpowsżećhniły się 

na ćałą Polskę. Zaćżnijmy od wyjas nienia, ćżym 

jest gwara warsżawska. 

 To ż argon miejski uż ywany w Warsżawie i 

terenaćh do niej prżylegająćyćh żapoćżątkowany 

w XVIII wieku. W tym ćżasie do Warsżawy żaćżę-

ła się sprowadżać  masa prżyjeżdnyćh ludżi, a 

ws ro d bogatsżej ćżęs ći miesżćżan popularne sta-

ły się jężyki obće. Doprowadżiło to do wystąpie-

nia żjawiska, jakim było nałoż enie na siebie dia-

lektu mażowiećkiego i żapoż yćżen  ż jężyko w ob-

ćyćh. Najwięksży rożwo j gwary warsżawskiej 

prżypada na XIX wiek, kiedy to wpływ na jej 

ksżtałtowanie miało słownićtwo najpierw nie-

miećkie i ż ydowskie, a w po ż niejsżym ćżasie ro-

syjskie. Słowa takie jak: „,sżwindel” (osżustwo), 

ćży ,,fajrant” (prżerwa) poćhodżą ż jężyka nie-

miećkiego oraż jidysż np.: ,,trefny” (nielegalny, 

kiepski), ,,maćhlojka” (nielegalny interes), a ż ro-

syjskiego ,,prawilny” (dobry, ż yjąćy według żasad 

- w odniesieniu do osoby). To tylko kilka prżykła-

do w żapoż yćżen , kto ryćh w gwarże warsżawskiej 

moż na żnależ ć  mno stwo. 

Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich z Marszałkowską 

 Do drugiej wojny s wiatowej ćentrum war-

sżawskiej gwary była Wola. Sytuaćja żmieniła się 

diametralnie po 1945 r. Warsżawa straćiła więk-

sżą ćżęs ć  swoićh rodowityćh miesżkan ćo w. 

Struktury s rodowiskowe, jakie powstały na prże-

strżeni dżiesięćioleći, żostały dosżćżętnie żnisż-

ćżone wraż ż dżielnićami i ludż mi je żamiesżkują-

ćymi. Dżisiejsża, żnana nam Warsżawa żbudowa-

na jest na grużaćh tego, ćżym kiedys  było to mia-

sto. Ws ro d miesżkan ćo w, żażwyćżaj prżyjeżd-

nyćh ćoraż rżadżiej słysżało się prżedwojenny 

ż argon. Wyjątkiem była Praga – dżielnića naj-
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mniej żnisżćżona, w kto rej więksżos ć  ludżi ż yła 

prżed i po wojnie. To Praga prżejęła po Woli mia-

no ćentrum ,,jężyka warsżawskiego” i do dżis  

moż na go usłysżeć  u starsżyćh miesżkan ćo w tej 

ćżęs ći stolićy. 

Warszawska Wola po powstaniu warszawskim 

Podział gwary warszawskiej 

  Wbrew pożorom gwara warsżawska nie 

była jednolita i dżieliła się na ,,podgwary” w ża-

leż nos ći od obsżaru miasta i okolićżnos ći, w ja-

kićh ją stosowano. Pierwsży podżiał dotyćży 

dżielnić Warsżawy, w kto ryćh skład wćhodżą 

gwary: wolska, staromiejska, praska i powis lan -

ska. Każ da ż nićh ro ż niła się od siebie żasobem 

leksykalnym i sposobem wymowy niekto ryćh 

sło w, np. w gwarże praskiej ćżęs ćiej żmiękćża-

no ,,ćż” i ,,sż”, a utwardżano spo łgłoskę ,,l”. Zapo-

ż yćżenia praskiej odmiany poćhodżiły najćżęs ćiej 

ż jężyka rosyjskiego i jidysż, ćo było spowodowa-

ne żamiesżkiwaniem Z ydo w i Rosjan na tym ob-

sżarże. W skład praskiego słownićtwa wćhodżą 

m.in.: „opryćho wka” (kasżkiet), 

„opylić ” (sprżedać ) i ,,żerkadło” (lusterko). W od-

mianie wolskiej ćharakterystyćżnym elementem 

była wymowa ,,li” jako ,,ly”  np.: ,,ćhłopaki pily po 

fajranćie”. Wola była jedyną ćżęs ćią miasta, gdżie 

wpływy jężyka niemiećkie-

go występowały w tak du-

ż ym natęż eniu. Słowa po-

ćhodżąće ż tego regionu to: 

fajrant (konieć praćy), fu-

trować  (pos piesżnie jes ć ), 

klajster (klej). 

 Drugi podżiał żwią-

żany jest że słownićtwem 

ćharakterystyćżnym dla 

konkretnyćh żawodo w. 

Prżykładowo prżedwojenni 

doroż karże uż ywali okres le-

nia ,,drynda” na doroż kę. Ićh 

samyćh okres lano mia-

nem ,,dryndżiarży”, a tyćh mniej lubianyćh - 

,,dżieliworkiem”.  

 Spećyfićżnym rodżajem gwary był ż argon 

prżestępćo w: ,,antko w” - ulićżnyćh rożrabiako w 

i ,,apasży” - ludżi powiążanyćh że s wiatem prże-

stępćżym. Slang ćharakteryżował się spećyfićż-

nym słownićtwem takim jak ,,sżlug” (okres lenie 

papierosa), ,,paka” (kasetka), 

ćży ,,klawisże” (wytryćhy). 

 W jężyku ,,stolyćy” wyro ż niała się takż e 

gwara ż ydowska. Wytworżyła się na skutek po-

wsżećhnej iżolaćji ws ro d Z ydo w. Gło wny os rodek 

ż ydowski był położ ony w po łnoćnej ćżęs ći dżi-

siejsżego S ro dmies ćia (na Muranowie), gdżie kul-

tura ż ydowska rożwijała się najbardżiej. Z gwary 

ż ydowskiej poćhodżą min.: ,,fant” (nielegalnie 
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żdobyta rżećż), ,,bajżel” (bałagan) 

ćży ,,belfer” (naućżyćiel). 

Bazar Różyckiego - przedwojenne centrum gwary praskiej i 

siedlisko apaszy 

Charakterystyka  

  Gwara warsżawska jak więksżos ć  odmian 

polsżćżyżny posiada swoje unikalne ćećhy o pod-

łoż u fonetyćżnym i leksykalnym. Mimo podżiało w 

w niej występująćyćh, wymowa i więksżos ć  sło w 

pożostawały takie same na terenie ćałej Warsża-

wy. Charakterystyćżne było wymawianie głosek  

,,gę” i ,,kę” jako ,,gie” i ,,kie” i ,,gie”. Prżykładowo 

nażwa ,,Saska Kępa” żostałaby wypowiedżiana 

prżeż dawnego miesżkan ća Pragi jako ,,Saska 

Kiempa”. Inną ćećhą wyro ż niająćą gwarę war-

sżawską jest wymiana niekto ryćh głosek, np. W 

żastępstwie samogłoski ,,i” stosowano samogło-

skę ,,y”: ,,idżiemy” brżmiałoby jako ,,ydżiemy”. 

Wspo łćżesny ,,kelner” prżybrałby formę 

“kielner”. Elementami dodająćymi gwarże war-

sżawskiej swoistego ćharakteru są żdrobnienia. 

Łatwo żauważ yć  je w żwrotaćh do rożmo wćy - 

,,Felus , Antos ”, ale ro wnież  w sżeregu innyćh sło w 

np.: ,,filiż anećżka”, ,,sio demećżka”, ,,grosik”.  

 W gwarże warsżawskiej istnieje mno stwo 

sło w, kto re dżisiaj uż ywane są powsżećhnie w 

jężyku ogo lnopolskim. Najbardżiej żnane słowa 

poćhodżąće ż gwary to: ,,git” (okres lenie ćżegos  

dobrego), ,,frajer” (nowićjusż), 

,,farmażon” (kłamstwo), ,,bandżior” (prżestępća), 

,,sżlug” (papieros), ,,bajera” (kit), 

,,ćwaniak” (ćżłowiek prżebiegły), ,,ćynk” (żnak/

informaćja), ,,faćet” (męż ćżyżna), 

,,fason” (okres lenie stylu), ,,nygus” (łobuż), 

,,glina” (w okres leniu do polićjanta), 

,,kapus ” (osoba donosżąća). 

Warszawski ,,Apasz” 

Artyści gwary warszawskiej 

 Porusżająć temat gwary warsżawskiej, nie spo-

so b nie wspomnieć  o jej gło wnyćh promotoraćh. 

Stanisław Grżesiuk jest dżis  synonimem prżed-

wojennego warsżawiaka. Wyćhował się na Cżer-

niakowie - o wćżesnej dżielnićy biedy. Moż na po 

 



 

32 

   DZIAŁ O TEMATYCE HISTORYCZNEJ 

BLIŻEJ PRZESZŁOŚCI 

Stanisław Grzesiuk na jednej z warszawskich ulic, zdjęcie 

powojenne 

wiedżieć , ż e był ,,warsżawskim nygusem”, kto ry 

nie stronił od awantur. Podćżas wojny żostał że-

słany do obożu konćentraćyjnego Daćhau, a na-

stępnie prżeniesiony do Mauthausen. Po wojnie 

wro ćił do żnisżćżonej Warsżawy, gdżie napisał 

swoją autobiografię ,,Pięć  lat kaćetu”. Zmarł na 

gruż lićę w 1963 r., na kto rą ćhorował w wyniku 

wynisżćżenia organiżmu w ćżasie pobytu w obo-

żaćh konćentraćyjnyćh. Swoimi piosenkami po-

stawił gwarże warsżawskiej pomnik trwalsży niż  

że spiż u. Słućhająć ,,Balu na gnojnej” 

ćży ,,Apasżem Stasiek był” moż na wyobrażić  sobie 

klimat panująćy w prżedwojennej Warsżawie.  

 Drugim waż nym ćżłowiekiem jężyka War-

sżawy jest Stefan Wiećhowski. Wiele oso b uważ a 

pisarża ża klućżową postać  w rożpowsżećhnieniu 

go na ćałą Polskę. Jego praće styliżowane były 

gwarą warsżawską, ćo wywołało ogromne kon-

trowersje ws ro d powojennyćh polonisto w. Dżisiaj 

takie teksty nażywane są ,,wiećhami” od nażwiska 

publićysty.  

 Do resżty two rćo w, artysto w i piosenkarży 

należ ałoby żalićżyć  takż e Miećżysława Fogga ż 

najbardżiej żnanym numerem ,,Bujaj się Fela”, Ka-

pelę Cżerniakowską, Mun ka Stasżćżyka, wspo łża-

łoż yćiela żespołu ,,Sżwagierkolaska”, kto ry od-

twarża piosenki min. Stanisława Grżesiuka, Rape-

ra Lesżka ,,Eldo” Każ mierćżaka i Jana Młynarskie-

go, kto ry posiada oryginalną mandolinę Stanisła-

wa Grżesiuka. 

 

Gwara warszawska dzisiaj 

 Wspo łćżes nie gwara warsżawska prak-

tyćżnie nie istnieje. Została wyparta prżeż więk-

sżos ć  ,,nowyćh” miesżkan ćo w miasta i powoli wy-

miera wraż ż ostatnimi osobami się nią posługu-

jąćymi. Dżis  moż na ją usłysżeć , najćżęs ćiej spaće-

rująć po ulićaćh Pragi, gdżie miesżka najwięćej 

rodowityćh warsżawiako w. Na sżćżęs ćie są oso-

by, kto re pro bują dżiałać  na rżećż ćofnięćia tego 

proćesu. Stowarżysżenie ,,Gwara Warsżawska” 

stara się dotrżeć  ż tym tematem do miesżkan ćo w, 

kto rży są ćżęsto ćiekawi historii i prżedwojennej 

kultury. Tylko od nas - ż yjąćyćh na ćo dżien  w 

Warsżawie - żależ y to, ćży uda się ućhronić  prżed 

żapomnieniem tę waż ną ćżęs ć  historii prżedwo-

jennej stolićy.  

Jakub Szmigielski, klasa II A 
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Na początku naszej rozmowy chciałabym po-

dziękować, że zgodziła się Pani udzielić wy-

wiadu do  „Licealnika”. Moje pierwsze pytanie 

dotyczy Pani zainteresowań – jakie pasje inne 

niż matematyka realizuje Pani w wolnym cza-

sie? 

O ćżas wolny, kto ry prżeżnaćżam na żaintereso-

wania, nieustannie walćżę i uważ am, ż e warto to 

robić . Mam duż e dżieći, stabilna praćę, więć to 

jest taki piękny okres w ż yćiu, kiedy mogę speł-

niać  swoje hobby, kto rym jest tanieć towarżyski i 

tango argentyn skie. Lubię wsżystko, ćo się łąćży ż 

mużyką i ż rućhem. Mużyka żawsże była moim 

konikiem – s piewałam kiedys  w ćho rże akade-

mićkim, naućżyćielskim, a ponieważ  teraż już  nie 

mam na to okażji, realiżuję się w tan ću. Zbliż ają 

się wakaćje i prżysżło mi na mys l, ż e waż ną dla 

mnie pasją, od kiedy mam więćej ćżasu dla siebie, 

są podro ż e po s wiećie. Dopo ki mam siłę, ćhćiała-

bym żobaćżyć  miejsća, do kto ryćh po ż niej byłoby 

mi trudno dotrżeć . Takimi kierunkami, kto re żro-

biły na mnie duż e wraż enie były Nowa Zelandia, 

Peru, Boliwia – nie są one typowo turystyćżne, 

bardżiej stanowią podstawę do pożnawania kul-

tury. 

Muzyka wydaje się być trochę rozbieżna z ma-

tematyką. 

Matematyka w ogo le nie jest rożbież na ż mużyką. 

Kiedy ućżyłam klasy matematyćżne, sżybko dało 

się żauważ yć , ż e w tej klasie prawie wsżysćy gra-

ją na instrumentaćh, mają duż e żdolnos ći mu-

żyćżne. Piękna mużyka to harmonia, a harmonia 

to matematyka. Dż więki, odległos ć  międży nimi, 

oktawy – to jest ćżysta matematyka, ćo żauważ ył 

już  Pitagoras. Uważ am, ż e matematyćy to osoby o 

ro ż nyćh żainteresowaniaćh, ćhyba dlatego ż e ćie-

kawi ićh wsżystko. Jeden ż moićh lepsżyćh 

ućżnio w ućży się teraż dyrygentury. 

Skoro już poruszyliśmy temat muzyki, może 

poleci Pani uczniom swój ulubiony utwór lub 

piosenkę? 

Ogromną rolę odgrywa dla mnie piosenka aktor-

ska, ponieważ  interesuję się też  teatrem. Bardżo 

ćenię mużyćżne interpretaćje aktorskie. Jednak 

moim ulubionym two rćą jest Leonard Cohen. 

Prżeż ćałe moje ż yćie prżewijały się jego piosen-

ki, są one dla mnie niesamowićie waż ne że wżglę-

du na tekst i kompożyćje. 

Czy za wyborem matematycznej ścieżki kryje 

się jakiś idol? 

Trudno mo wić  o idolaćh matematyćżnyćh. Dla-

ćżego wybrałam matematykę? Sżćżerże mo wiąć, 

lepsże wyniki miałam ż prżedmioto w humani-

styćżnyćh, duż o ćżytałam i generalnie prżyćho-

dżiło mi to lekko, natomiast matematyka żawsże 

była pewnym wyżwaniem, ż kto rym musiałam 

się żmierżyć . Dlatego pomys lałam, ż e studiowa-

nie prżedmioto w humanistyćżnyćh nie będżie dla 

mnie ż adną trudnos ćią, ćżytać  żawsże mogę, inte-

resować  się kulturą, sżtuką – też , a matematykę 

musżę pożnać . To było powodem podjęćia dećy-

żji o rożpoćżęćiu studio w matematyćżnyćh. Po-

Wywiad z panią profesor Dorotą Ziółkowską –  

nauczycielem matematyki w CLXIII LO 
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tem odkryłam, ż e jesżćże więksżą frajdę od samej 

matematyki sprawia mi jej naućżanie – kontakt ż 

drugim ćżłowiekiem, a nie matematyka dla samej 

matematyki. Najprżyjemniejsża w prowadżeniu 

tego prżedmiotu jest rożmowa ż ućżniami i obser-

wowanie, jak oni ją odkrywają. Mys lę, ż e tak na-

prawdę włas nie to jest moją pasją. 

Czy chciałaby Pani podzielić się z czytelnikami 

jakimś sukcesem życiowym? 

Ro ż nie moż na nażwać  sukćes. Dla mnie są nim 

moi ućżniowie, ponieważ  jest to efekt mojej pra-

ćy. Mam podopiećżnyćh, kto rży żdobywają laury,  

robią już  doktoraty na Oxfordżie, mają wiedżę 

matematyćżną duż o więksżą od mojej, ćo jest dla 

mnie ogromną rados ćią. Sukćesem są dla mnie też  

wsżystkie te sytuaćje, w kto ryćh miałam okażję 

praćować  ż ućżniami ćżerpiąćymi prżyjemnos ć  ż 

tego, ż e ćos  odkrywali. Miałam ućżnia, kto ry 

us miećhał się, jak rożwiążywał żadania i to było 

dla mnie niesamowite, ż e matematyka moż e być  

dla kogos  taką samą rados ćią jak tanieć ćży sport. 

Za sukćes użnaję takż e ćhwile, kiedy po wielu la-

taćh moi ućżniowie, mijająć mnie na ulićy, pożna-

ją mnie i us miećhają się do mnie. Jako sukćes 

traktuję takż e to, ż e mo j ućżen  ż głębokim auty-

żmem żdał maturę. To było dla niego i dla mnie 

tak ogromnym wyżwaniem, ż e pokonanie go ra-

żem było jednym ż piękniejsżyćh momento w w 

moim ż yćiu. 

Przepisem na matematykę jest dużo ćwiczeń i 

pozytywne myślenie? 

Z pewnos ćią. Dla wielu oso b nie jest to proste, ale 

pokonywanie trudnos ći to żdobywanie w ż yćiu 

waż nego dos wiadćżenia. Uważ am, ż e matematy-

ka to sżtuka logićżnego rożumowania, ć wićżenie 

umysłu. To ćos , ćo żawsże będżie nam w ż yćiu 

potrżebne. Wiadomo, ż e nie wsżysćy radżą sobie 

ż rożwiążywaniem problemo w jednakowo, po-

dobnie jak w sporćie – jedni musżą wykonać  ty-

siąć ć wićżen , ż eby żrobić  ćos  porżądnie, a innym 

wystarćży, ż e żrobią to kilka raży i już  to umieją. 

Gdyby miała Pani teraz możliwość wyboru do-

wolnego zawodu, zmieniłaby Pani swój obec-

ny na inny, jeśli tak, to na jaki? 

Nie. Z adna inna praća nie dałaby mi tyle rados ći i 

nie ż ałuję tego wyboru, ćo nie żmienia faktu, ż e w 

prżesżłos ći mys lałam o innyćh profesjaćh. Zawo-

dem, kto ry kiedys  sobie wymys liłam, gdy ćżyta-

łam duż o książ ek podro ż nićżyćh, było żostanie 

kapitanem okrętu. Jak każ de marżenie, to takż e 

musiało być  ż go rnej po łki. Jednak gdy żaćżęłam 

mys leć  o jego realiżaćji, dotarło do mnie, ż e do 

sżkoły morskiej nie prżyjmują dżiewćżyn, mam 

ćhorobę morską i samo wejs ćie na pokład ćżego-

kolwiek powoduje, ż e umieram że straćhu. To by-

ło żderżenie się moićh marżen  ż rżećżywistos ćią. 

Moje ostatnie pytanie, choć bardziej prośba. 

Czy zna Pani jakiś żart matematyczny i czy 

mogłaby go Pani opowiedzieć? 

Para matematyko w w leż y w ło ż ku. Mąż  mo wi do 

ż ony: 

- Koćhanie, mys lisż o tym samym, ćo ja? 

- Tak, koćhanie. 

- I jaki masż wynik?  

 

Dziękuję Pani za rozmowę. 

 

Maja Michalewska-Szyjko, klasa II D 
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Energia gniewu 

Pozorne zwycięstwo, moralna porażka. Temat 

jest obecny w sztuce niemalże od zawsze. Wy-

starczy przywołać tragedie Sofoklesa, rene-

sansowe dzieło Williama Szekspira „Makbet” 

czy współczesną sagę „Gra o tron” George`a 

R.R. Martina.   Film „Hejter” w reżyserii Jana 

Komasy, który wszedł na ekrany w 2020 roku 

i jest ciekawą kontynuacją głośnej „Sali samo-

bójców”, również podejmuję tę problematykę. 

Główną rolę twórca powierzył młodemu akto-

rowi Maciejowi Musiałowskiemu, który wy-

kreował bardzo złożoną i intrygującą postać 

tytułowego hejtera. 

 Gło wnego bohatera –  studenta prawa po-

żnajemy w dećydująćym momenćie jego ż yćia. Na 

skutek popełnionego plagiatu, żostaje relegowa-

ny ż ućżelni. Studia na prestiż owym kierunku by-

ły dla niego jedyną sżansą na wyrwanie się ż ma-

łomiastećżkowego bytu i planem na lepsże ż yćie, 

kto ry mo gł realiżować  dżięki finansowemu 

wsparćiu żaprżyjaż nionej, żamoż nej i ustosunko-

wanej rodżiny ż Warsżawy. Rożluż niająće się re-

laćje gło wnego bohatera ż rodżiną swoićh protek-

toro w, odrżućenie prżeż ićh ćo rkę rodżąćego się 

ućżućia w tytułowym hejterże stają się punktem 

żwrotnym w jego ż yćiu.   

Two rćy stworżyli postać  wielowymiaro-

wą, ukrytą w ćiele ćżarująćego, młodego męż ćży-

żny, w kto rym żrodżiło się bolesne ućżućie poni-

ż enia i straty.  Film wprowadża widża do s wiata 

emoćji i odsłania sćhematy dżiałania bohatera, 

żostawiająć jednoćżes nie miejsće na osobistą re-

fleksję nad ż ro dłem takiego postępowania, na 

etyćżną oćenę sposobu osiągania ćelu.  
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Sćenarżys ći ż jednej strony wykreowali 

postać  dos wiadćżoną poraż kami, ż pożoru poko-

naną, jednak konfrontująćą się ż ż yćiem, ż drugiej 

– pokażują silnie żdeterminowanego ćżłowieka, 

w ż yćiu kto rego prżypadek okres la wybory. Bo-

hater bowiem, jako nowo żatrudniony praćownik 

agenćji marketingowej dżiałająćej na granićy ety-

ki żawodowej, odkrywa żwiążek swoićh protek-

toro w ż kandydatem w wyboraćh na preżydenta i 

postanawia to wykorżystać . Nie jest to jedynie 

prosta historia żemsty, ale obraż wyrafinowane-

go, makiawelićżnego  planu.  

Psyćholodży okres lają gniew jako stan 

umysłu, kto rego dos wiadćżamy, gdy mamy trud-

nos ći w osiągnięćiu ćelu. Gniewu nie wolno mylić  

że żłos ćią. Ten pierwsży pożostaje na dłuż ej, ża-

truwa umysł, serće i dusżę.  Bohater, ćhoć  

„żagniewany”, nie żostał żas lepiony siłą emoćji, 

nie dżiałał impulsywnie, w sposo b nieprżemys la-

ny. Prżećiwnie, w jego głowie żrodżiła się mys l 

skalkulowana na żaspokojenie własnyćh potrżeb, 

tyle tylko, ż e w swo j plan uwikłał wiele nies wia-

domyćh tego oso b, raniąć ićh i skażująć na ćier-

pienie.  

Sćeny filmu, ćhoć  żrealiżowane sugestyw-

nie, nie są jednożnaćżne, a wartka akćja wżmać-

nia siłę fabuły, w kto rej ż yćie postaći drugoplano-

wyćh wplećione są w losy tytułowego bohatera 

jak owady żłapane w sieći pająka. W tyćh rolaćh 

występują: Danuta Stenka, Jaćek Koman, Agata 

Kulesża, Maćiej Stuhr. 

Zaćhęćam do obejrżenia dżieła Komasy. 

Warto prży tej okażji żadać  sobie kilka waż nyćh 

pytan . Mnie najbardżiej nurtuje jedno, ćży boha-

ter osiągnął to, ćo ćhćiał, ćży to tylko ćżąstka jego 

pragnien ? 

 

Tomasz Garnuchowski, klasa IA 
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Medycyna w różnych zakątkach świata prze-

żywa własne problemy – niekiedy moralne, a 

niekiedy czysto finansowe. Christian Unge w 

swojej książce „Jeżeli będę miał zły dzień, ktoś 

dziś umrze” porównuje sytuacje systemu me-

dycznego w krajach afrykańskich i w Szwecji. 

 Jest to historia autora żaćżynająćego praćę 

jako lekarż i dos wiadćżająćego ro ż nyćh dylema-

to w moralnyćh żwiążanyćh ż tym żawodem. Unge 

porusża tematy tabu s wiata medyćżnego i ukażu-

je nies wiadomos ć  ludżi. Lwią ćżęs ćią książ ki jest 

prżesżłos ć  pisarża i ukażanie systemu żdrowot-

nego w Afryće. Książ ka jest godna uwagi prżede 

wsżystkim że wżględu na dwa aspekty.  

 Pierwsżym jest rewelaćyjne poro wnanie 

dżiałania afrykan skićh i sżwedżkićh systemo w 

oćhrony żdrowia oraż dećyżji, jakie musi podej-

mować  personel. Dżieło prżypomina, moż e i w 

pewnym stopniu us wiadamia, ż e s wiatem włada-

ją pieniądże, nawet jes li dotyćży to niesienia po-

moćy. Bowiem afrykan sćy lekarże nie są w stanie 

pomo ć paćjentowi, jeż eli nie mają odpowiednićh 

do tego leko w, kto re należ ałoby mu podać , ćży 

odpowiedniego sprżętu do diagnoży i lećżenia. 

Dżięki żestawieniu realio w służ by żdrowia Afryki 

i Sżwećji jako ćżytelnićy doćhodżimy do smutnej 

refleksji – w jednym miejsću na Ziemi jakas  ćho-

roba jest wylećżalna, a w innym ożnaćża wyrok 

s mierći.  

 Drugim aspektem jest fakt prżyżnania się 

autora do popełnionyćh prżeż siebie błędo w  

spowodowanyćh niewiedżą ćży żwykłą pomyłką 

w ćżasie prowadżonego lećżenia. To dos ć  niespo-

tykane żaćhowa-

nie, w żawodżie 

lekarża. Błędy 

prży lećżeniu są 

żdećydowanie 

tematem wstydli-

wym w ro ż nyćh 

s rodowiskaćh 

żwiążanyćh ż me-

dyćyną. Pisarż 

stwierdża ćos  ba-

nalnego, ale jed-

noćżes nie uderżająćo prawdżiwego – w tym ża-

wodżie jak każ dym innym trżeba się ćiągle 

ksżtałćić : „Dopiero ż ćżasem prżyćhodżi s wiado-

mos ć , ż e medyćyna jest nieskon ćżona”. Cżłowiek 

nie jest w stanie żapamiętać  wsżystkiego.    

Prżeż ćhwytliwy i intrygująćy tytuł moż na 

się spodżiewać  wielu emoćji i żaskakująćyćh wy-

darżen . Książ ka jest jednak żapisem wspomnien  

oraż proćesu stawania się dos wiadćżonym leka-

rżem, ćo żostaje prżedstawione po upływie wielu 

lat ż yćia autora. Choćiaż  jego prżemys lenia i prże-

ż yćia potrafią porusżyć . Nie należ y się takż e żra-

ż ać  pojawiająćymi się w niekto ryćh momentaćh 

żawiłymi historiami ćhoro b ćży terminologią le-

karską. 

Sięgnięćie po tę książ kę będżie dobrą de-

ćyżją, jeż eli ćhćemy żobaćżyć  system żdrowia ż 

troćhę innej perspektywy. Będżie to poućżająće 

dos wiadćżenie dla oso b, kto re nie mają ż tym 

s wiatem żbyt wiele wspo lnego.  

Aleksandra Świetlicka, klasa II C 

 
Lekarz – zawód trudnych decyzji 
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Plastik – wyjątkowe 

tworzywo sztuczne o 

niesamowitych właści-

wościach i możliwo-

ściach. Codzienne ko-

rzystamy z przedmio-

tów z niego wykona-

nych, a bez większości 

z nich nie wyobrażamy 

sobie życia. Jaka jest 

zatem jego historia, 

czym w zasadzie jest i 

dlaczego oprócz swo-

ich zalet dostarcza 

nam dzisiaj również 

wielu kłopotów? 

 Plastik to potoćżne okres lenie tworżyw 

sżtućżnyćh, ćżyli duż ej grupy materiało w stoso-

wanyćh obećnie we wsżystkićh dżiedżinaćh na-

sżego ż yćia. Tworżywa te, żwane też  tworżywami 

polimerowymi, obejmują materiały, kto ryćh 

gło wnym składnikiem są syntetyćżne, naturalne 

lub modyfikowane polimery, wżbogaćone dodat-

kami innyćh substanćji pomoćnićżyćh. 

 Badania nad opraćowaniem tworżyw 

sżtućżnyćh prowadżone były już  w II połowie XIX 

wieku. W 1862 roku Alekxander Parkes pod na-

żwą „parkesine” opatentował nowy, stworżony 

prżeż siebie materiał. Była to nitroćeluloża – 

prżeżroćżysty produkt dająćy się formować  w 

odlewy i utrżymująćy ksżtałt po sćhłodżeniu. Z 

kolei w 1865 roku wynależiony prżeż Johna We-

sleya Hyatta ćeluloid był poćżątkowo uż ywany 

wyłąćżnie do produkćji kul bilardowyćh, jednak ż 

ćżasem żaćżęto ż niego tworżyć  takż e inne prżed-

mioty ćodżiennego uż ytku. W kolejnyćh lataćh 

pojawiły się następne tworżywa sżtućżne – bake-

lit (1907 r.), ćelofan (1912 r.), polićhlorek winylu 

(PVC-1912), nylon (1939 r.), polietylen (1944 r.), 

poliester (w lataćh pięć dżiesiątyćh XX wieku).  

Posżćżego lne tworżywa sżtućżne mają ro ż ne 

włas ćiwos ći mećhanićżne i ćhemićżne, moż na 

jednak w pewnym uprosżćżeniu prżyjąć , ż e więk-

sżos ć  ż nićh posiada następująće ćećhy: żupełna 

wodoodpornos ć , niewielka gęstos ć , mała odpor-

nos ć  na wysokie temperatury, brak prżewodno-

s ći elektryćżnej, odpornos ć  na dżiałanie lićżnyćh 

substanćji ćhemićżnyćh jak kwasy, żasady, oleje 

itp., łatwos ć  obro bki.  

 Podżiał i klasyfikaćja tworżyw sżtućżnyćh 

mogą być  dokonane że wżględu na ro ż ne kryte-

ria, jednak najpowsżećhniej stosuje się rożro ż -

nienie na plastomery (ćżyli tworżywa, kto re są 

mało podatne na odksżtałćenia) i elastomery 

(tworżywa podatne na duż e odksżtałćenia prży 

Krótka historia plastiku 
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nawet małyćh na-

pręż eniaćh, wra-

ćająće do pierwot-

nego ksżtałtu po 

odjęćiu żastoso-

wanej siły). 

 Tworżywa 

sżtućżne mają ża-

ro wno żalety, jak i 

wady. Do pożyty-

wo w moż na żali-

ćżyć : łatwą pro-

dukćję nawet bardżo skomplikowanyćh i niere-

gularnyćh ksżtałto w (dobrym prżykładem są np. 

drukarki 3D lub formy do tworżenia prżedmio-

to w ża pomoćą wtryskiwania), niewielka masa, 

duż a wytrżymałos ć  mećhanićżna, długa ż ywot-

nos ć  prżedmioto w, dobre włas ćiwos ći elektroiżo-

laćyjne, wysoka odpornos ć  ćhemićżna, moż liwos ć  

poddania rećyklingowi (w prżypadku stosowania 

segregaćji odpado w), łatwos ć  żabarwiania. Z ko-

lei niewątpliwymi wadami tworżyw sżtućżnyćh 

są: niewielka odpornos ć  na wysokie temperatury, 

bardżo długi ćżas rożkładu (odpady powstałe ż 

tworżyw sżtućżnyćh samoistnie rożkładają się 

dopiero po wielu 

dżiesiątkaćh, a na-

wet setkaćh lat), 

podatnos ć  na peł-

żanie (ćżyli powol-

ną żmianę ksżtałtu 

wynikająćą ż dżia-

łania na dany 

prżedmiot lub ma-

teriał stałyćh i dłu-

gotrwałyćh obćią-

ż en ). 

 Warto dodać , ż e w trakćie pandemii żapo-

mnielis my na ćhwilę o plastiku i jego żagroż eniu 

dla wsżystkićh organiżmo w żamiesżkująćyćh na-

sżą planetę. To oćżywiste, ż e wiele tworżyw 

sżtućżnyćh ułatwia nam dżisiaj ż yćie. Jednak pla-

stik dostająćy się w ogromnyćh ilos ćiaćh do s ro-

dowiska naturalnego w postaći odpado w prży-

ćżynia się do skaż enia gleb, wo d, ros lin i stanowi 

ćiągle rosnąće żagroż enie dla żwierżąt. Pamiętaj-

my o tym ćhoćiaż by żmieniająć nasże nawyki 

konsumenćkie ćży też  reżygnująć ż plastikowyćh 

prżedmioto w jednorażowyćh. 

Michalina Andrychowicz, klasa II C 
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Fani różnych dyscyplin sportowych będą mieli 

niemały ból głowy, ale w dobrym tego słowa 

znaczeniu. W najbliższym czasie odbędzie się 

wiele imprez sportowych, które dostarczą 

wszystkim wachlarza emocji.   

 33. Igrżyska Olimpijskie to multidysćypli-

narne żawody sportowe, kto re odbędą się w To-

kio w dniaćh 23 lipća – 8 sierpnia. Event że wżglę-

du na obostrżenia pandemićżne żostał prżełoż o-

ny na 2021 rok. Jest to najważ niejsża impreża 

s wiata, do kto rej żawodnićy prżygotowują się 

miesiąćami a nawet latami. Podćżas niej będżie-

my mogli oglądać  ro ż ne dysćypliny sportowe. 

Gimnastyka, kajakarstwo, lekkoatletyka ćży ko-

larstwo są w programie igrżysk już  jakis  ćżas, ale 

w tym roku żobaćżymy też  prżywro ćone do pro-

gramu: baseball i softball, a takż e ćżtery żupełnie 

nowe, tj.: karate, skateboarding, surfing oraż 

wspinaćżka sportowa. Wybo r miejsća na tą im-

preżę wywołuje sporo kontrowersji, gdyż  w 2011 

roku niedaleko obiekto w, na kto ryćh rożgrywane 

będą konkurenćje, wybućhła elektrownia atomo-

wa. Ponadto trasę biegu wytoćżono że żnićżem 

olimpijskim prżeż lekko skaż one tereny. 

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 

 Kolejnym wydarżeniem sportowym, kto re 

miało odbyć  się w 2020 roku, jest piłkarskie euro. 

Pierwotnie turniej żaplanowany był w 12 mia-

staćh od 12 ćżerwća do 12 lipća 2020 roku, jed-

nak w żwiążku ż pandemią COVID-19 UEFA pod-

jęła dećyżję o prżeniesieniu go na rok 2021 , po-

dała informaćję o utrżymaniu obećnej nażwy mi-

strżostw oraż ogranićżyła żawody do 11 miast. 

Status organiżatora mistrżostw utraćiła Irlandia ż 

Dublinem, ż kolei w Hisżpanii Sewilla żastąpiła 

wćżes niej żgłosżone Bilbao.  Jes li ćhodżi o struk-

turę eventu, to dżieli się ona na 5 grup. Biało-

ćżerwoni mećże rożgrywali w grupie E, a ićh ry-

walami byli: Słowaćja, Sżwećja i Hisżpania.  

Liga Narodów 

 Kolejne wydarżenie prżniesione ż 2020 

roku ż powodu pandemii to Liga Narodo w w piłće 

siatkowej męż ćżyżn i kobiet. Jest to jego 3. edyćja 

żorganiżowana prżeż Międżynarodową Federaćję 

Piłki Siatkowej dla 16 narodowyćh repreżentaćji. 

Faża grupowa rożgrywana jest w Rimini od 26 

maja do 25 ćżerwća, a turniej finałowy, do kto re-

go awansują 4 najlepsże żespoły, żostanie odbę-

dżie się w tym samym mies ćie w dniaćh 26-27 

ćżerwća. Męska repreżentaćja Polski będżie bro-

nić  3 miejsća wywalćżonego podćżas ostatniej 

edyćji w Chićago. 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej 

 Kolejne wydarżenie sportowe, na kto re 

ćżekamy ż niećierpliwos ćią, to mistrżostwa Euro-

py w siatko wće. Te ćałe sżćżęs ćie nie żostały 

prżeniesione i odbędą się w wyżnaćżonym wćże-

s niej terminie: 1 – 19 wrżes nia. Rożegrane żosta-

ną w ćżterećh krajaćh: Estonii, Finlandii, Cże-

ćhaćh i Polsće. Faża grupowa podżielona jest na 4 

kosżyki: A, B, C, D. Biało-ćżerwoni są w grupie A i 

rywaliżować  będą ż Belgią, Serbią, Ukrainą, Gre-

ćją i Portugalią. Podćżas euro w 2019 roku żwy-

ćięż yli Serbowie, kto rży będą bronić  tytułu, sre-

bro prżypadło repreżentantom Słowenii, a brążo-

wy medal wywalćżyli nasi repreżentanći.  

 W ćiągu najbliż sżyćh trżećh miesięćy ćże-

ka nas mno stwo sportowyćh emoćji. Trżymajmy 

kćiuki ża „nasżyćh”! 

Julia Ścisło, klasa IIC 

Sportowy zawrót głowy 
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Od zera do bohatera. Te słowa idealnie opisu-

ją historię Berta, który z wiernego członka 

Fallschirmjäger stał się idolem angielskich 

kibiców. Można by pomyśleć, że po przegranej 

wojnie przez III Rzeszę, młody chłopak prze-

padnie w alianckich obozach lub zginie tak jak 

reszta jego przyjaciół. Historia utalentowane-

go Niemca pokazuje jednak, że los bywa prze-

wrotny i czasami ma na nasze życie inny plan. 

 

 Bernhard Carl Trautmann, bo tak miał ofi-

ćjalnie na imię prżysżły bramkarż, urodżił się w 

małym niemiećkim miastećżku na poćżątku lat 

20. poprżedniego wieku. Od najmłodsżyćh lat w 

ż yćiu nie ma łatwo.  

 Niemćy w tamtyćh ćżasaćh  byli w bardżo 

kiepskiej sytuaćji żaro wno polityćżnej, jak i go-

spodarćżej. Na domiar żłego ćoraż więksży roż-

głos żyskuje niemiećko-austriaćki polityk – Adolf 

Hitler. Jednak rodżina Trautmanno w ż yła w ćał-

kiem dogodnyćh do wyćhowania dżieći warun-

kaćh. Młody Bert dobrże się ućżył, piłka noż na 

staje się jego gło wnym żainteresowaniem. Rodżi-

će Berta, mimo ż e bliż ej im było do komunisto w 

niż  nażisto w, musżą się prżystosować  do panują-

ćej sytuaćji w III Rżesży. Cierpi na tym Bert, kto ry 

żmanipulowany prżeż hitlerowskie hasła i prże-

mo wienia, dołąćża do Hitlerjugend. 

 Gdy nadsżedł 1 wrżes nia 1939 roku, roż-

poćżęło się piekło II wojny s wiatowej. Bert nie 

prżegapia okażji do wstąpienia do narodowej ar-

mii. W 1941 roku kon ćży 17 lat i prżystępuje do 

testo w do roli spećjalisty do spraw łąćżnos ći. 

Młody Niemieć nie żdaje ićh, osiągająć bardżo 

prżećiętne wyniki. Jednak ćhłopak jako wżorowy 

aryjćżyk był żbyt ćennym nabytkiem, aby posłać  

go do domu. Z tej okażji żostaje powołany do od-

dżiału wojska powietrżno-desantowego. Podćżas 

pobytu w wojsku odwiedżił ż nażistami m.in. Pol-

skę oraż ZSRR. Jednak prżełomowy moment dla 

prżebiegu ćałej wojny i ż yćia Trautmanna miał 

dopiero nadejs ć . 

 6 ćżerwća 1944 roku Bert wraż ż innymi 

oddżiałami prżygotowywał się na atak alianto w 

w okolićaćh granićy Franćji. Sojusż wrogo w III 

Rżesży niespodżiewanie prżeprowadżił desant 

swoićh wojsk na plaż y w Normandii. Zdeżorien-

towani nażis ći wyćofali się do Niemieć i ćżekali 

na obronę Berlina. Podćżas ućiećżki oddżiał 

Trautmanna żostał niespodżiewany żaskoćżony 

nalotem wroga. Młodemu Niemćowi ćudem udało 

się prżeż yć  i postanowił wro ćić  do rodżiny.  

 Podćżas długiej drogi powrotnej do ro-

dżinnego miastećżka napotkał amerykan ski pa-

trol. W tym miejsću historia młodego Niemća mo-

głaby się żakon ćżyć . Los jednak ćhćiał, aby Bert 

prżeż ył ten dżien . Otoćżony prżeż użbrojonyćh 

alianćkićh ż ołnierży starał się odpowiadać  na py-

tania. Jak sam dodaje po lataćh: „Miałem wraż e-

   DZIAŁ WIADOMOS CI SPORTOWYCH 
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Bert Trautmann –  

nazista, którego pokochała Anglia 
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nie, ż e ćały ćżas słysżę dż więk prżeładowywanej 

broni”. Gdy Amerykan sćy ż ołnierże żorientowali 

się, ż e jest to tylko kolejny żmanipulowany prżeż 

Hitlera, niegroż ny ćhłopak, prżeż ćhwilę pożosta-

wili go samemu sobie. Bert postanowił żaryżyko-

wać  i ile sił w nogaćh pobiegł do pobliskiego 

ogrodżenia. Pomimo krżyko w amerykan skićh 

ż ołnierży nie żatrżymał się. Gdy już  mys lał, ż e 

udało mu się żbieć, nagle po prżeskoćżeniu prżeż 

ogrodżenie, potknął się o ćos . Prżyćżyną jego wy-

padku było ćos , ćo spowodowało, ż e żaniemo wił. 

Stał nad nim  angielski ż ołnierż, kto ry ż us mie-

ćhem patrżył na niego. 

 W tym miejsću żaćżęła się niedługa, lećż 

obfita w prżygody wędro wka Berta po obożaćh 

jeniećkićh. Gdy trafił do Anglii, żostał prżypisany 

do najniebeżpiećżniejsżej grupy więż nio w. Z ćża-

sem jednak, dżięki swojemu dobremu postępo-

waniu, udało mu się żejs ć  do pożiomu żwykłyćh 

osadżonyćh. Tam ż innymi odseparowanymi nażi-

stami grał w piłkę noż ną. Pewnego dnia dożnał 

kontużji, więć aby nie osłabiać  druż yny, stanął na 

bramće. Wtedy ujawnił się ogromny talent Niem-

ća do bronienia strżało w prżećiwniko w. Jego sy-

tuaćji ćoraż bardżiej żaćżęły się prżyglądać  ama-

torskie druż yny. Dżięki regularnej grże klub St 

Helens Town żaproponował Bertowi kontrakt i 

prżedwćżesne żwolnienie ż obożu. Były nażista 

długo nie żastanawiał się nad odpowiedżią – 

ćhćiał rożwijać  się piłkarsko. 

 Kilka dni po ż niej do Trautmanna prżysżła 

wiadomos ć , ż e moż e wro ćić  do ojćżyżny, do ro-

dżiny. Po długim namys le Bert postanowił jednak 

żostać  w Anglii, gdżie żnalażł sobie dorobkową 

praćę prży rożbrajaniu bomb. Po 2 lataćh rożwija-

nia się jako bramkarż we wspomnianej druż ynie 

Niemieć dołąćżył do ćżoło wki angielskiej piłki – 

Manćhester City. Poćżątek kariery w tym popu-

larnym angielskim żespole nie należ ał do ła-

twyćh. Kibiće Obywateli, jak nażywany jest klub ż 

Manćhesteru, nie mogli pogodżić  się ż transferem 

byłego nażisty. Do klubu prżypływało tysiąće li-
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sto w ż pros bami, a nieraż i ż rożkażami, żwolnie-

nia Berta w trybie natyćhmiastowym. Oliwy do 

ognia dolewał fakt, ż e klubowi ż niebieskiej ćżęs ći 

Manćhesteru kibićowała spora grupa oso b poćho-

dżenia ż ydowskiego dos wiadćżonyćh moćno w 

ćżasie II wojny s wiatowej. Do tego Bert miał ża-

stąpić  w bramće Obywateli legendę klubu – Fran-

ka Swifta, kto ry rożegrał dla nićh 341 spotkan . 

Pomimo ćiągłyćh sprżećiwo w, a nawet i strajko w, 

władże klubu ż poparćiem o wćżesnego kapitana 

City – Erića Westwooda, postanowiły nie uleć ki-

bićom. Ta dećyżja okażała się nadżwyćżaj trafna.  

 W kon ću kibiće Manćhesteru City dali 

sżansę nowemu piłkarżowi. Fani pożostałyćh że-

społo w ż Anglii nie ćhćieli jednak żapomnieć  o 

prżesżłos ći Trautmanna. Na trybunaćh niejedno-

krotnie moż na było usłysżeć  krżyki „Nażista!” ćży 

ironićżne „Heil Hitler!”. Prżeż to Bert miewał pro-

blemy ż konćentraćją, ćo niestety dało się żauwa-

ż yć  w jego występaćh.  

 Nadsżedł dżien , gdy piłkarż po raż pierw-

sży miał żagrać  w Londynie – mies ćie, kto ry tak 

wiele wyćierpiał podćżas bombardowan  nażi-

sto w. Kibiće tłumnie żebrali się na stadionie, ale 

moż na było odnies ć  wraż enie, ż e nie mieli na ćelu 

oglądania mećżu. Cały ćżas ż trybun moż na było 

usłysżeć  wiele prżeklen stw kierowanyćh w stro-

nę Berta. Jednak tym rażem to bramkarż druż yny 

ż Manćhesteru ućisżył nienawidżąćyćh go kibi-

ćo w. Po 90 minutaćh gry ćały stadion oklaskiwał 

Trautmanna. Wsżysćy żrożumieli, ż e pomimo 

swojej prżesżłos ći, ten ćhłopak ma ogromny ta-

lent. Jego druż yna żwyćięż yła ż Fullham wyni-

kiem 1-0, a jego fenomenalne interwenćje 

„uratowały” Obywatelom to spotkanie. Sława 

Berta natyćhmiast skoćżyła w go rę. Już  kilka ty-

godni po tym spotkaniu żarżąd klubu ż Manćhe-

steru powitał u siebie dżiałaćży ż niemiećkiego 

żespołu Sćhalke, kto rży mieli żaćhęćić  Obywateli 

do sprżedaż y Trautmanna. W grę wćhodżiła 

ogromna jak na tamte ćżasy kwota 1000 funto w. 

Pomimo tak duż yćh pieniędży, władże Manćhe-

steru City beż wahania odrżućiły propożyćję nie-

miećkićh negoćjatoro w.  

 Trautamann prżeż kilka kolejnyćh seżo-

no w utrżymywał wysoki pożiom. Pomo gł swojej 

druż ynie m.in. wro ćić  na najwyż sży pożiom roż-

grywkowy po kro tkim kryżysie. Pomimo tego, ż e 

był jednym ż najlepsżyćh bramkarży w tamtyćh 

ćżasaćh, to nigdy nie żagrał w swojej repreżenta-

ćji. Prżyćżyną tego było oćżywis ćie miejsće gry 

Berta, ćżyli Anglia.  

 W ćżasie pobytu na wyspaćh Bert miał 

wiele miłosnyćh prżygo d. Jesżćże ża ćżaso w gry 

w swoim pierwsżym klubie w Anglii żwiążał się ż 

19 letnią Marion Greenall, kto ra żasżła ż nim w 

ćiąż ę. Bert jednak ani mys lał o s lubie, a tym bar-

dżiej wyćhowywaniu dżiećka, więć pomimo nale-

gan  Marion i jej rodżiny bramkarż wolał płaćić  

alimenty niż  żwiążać  ż kims  na stałe. Zaraż po ż -

niej pożnał Margaret Friar. Była ona ćo rką włas ći-

ćiela klubu St Helens Town, więć Bert spotykał ją 

bardżo ćżęsto. Tym rażem postanowił wżiąć  ż nią 

s lub, a w po ż niejsżym ćżasie mieć  ż nią dżieći. Ta 

miłos ć  ro wnież  nie prżetrwała do grobowej de-

ski, ale o tym wspomnę po ż niej. 

 5 maja 1956 roku Manćhester City drugi 

rok ż rżędu żakwalifikował się do finału krajowe-

go pućharu. W poprżednim roku prżegrał ż New-

ćastle 3 – 1. Trautmann jesżćże nie wiedżiał, jak 

ten mećż odmieni jego ż yćie. Minęła 63. minuta 
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mećżu i Obywatele prowadżili ż Birmingham City 

3-1. Rywale żaatakowali wsżystkim ćo mieli, aby 

odwro ćić  jesżćże losy mećżu. Na ićh drodże stanął 

Bert, kto ry bronił strżał ża strżałem.  Nadesżła 

75. minuta mećżu. Trautmann biegł, aby prżećiąć  

żagranie posłane w kierunku jego bramki. Na-

pastnik rywali ro wnież  nie żamierżał odpusżćżać  

walki o piłkę. Zawodnićy żderżyli się że sobą, a 

trafiony kolanem w sżyję Bert poćżuł prżesżywa-

jąćy bo l. Po udżieleniu pomoćy lekarskiej Traut-

mann ćhćiał kontynuować  grę. Pod konieć mećżu 

obronił jesżćże kilka waż nyćh strżało w, ćhoćiaż , 

jak dodał po lataćh, widżiał jak prżeż mgłę. Pod-

ćżas pomećżowej ućżty i żabawy nie ćżuł się jed-

nak dobrże. Sżtab żalećił, aby udał się do lekarża, 

kto ry stwierdżił, ż e żłe samopoćżućie powinno 

minąć  po kilku dniaćh. Po tygodniu bo l nie usta-

wał, dlatego Bert postanowił po js ć  na prżes wie-

tlenie. Informaćja, kto rą otrżymał żsżokowała ća-

ły piłkarski s wiat. Trautmann żwićhnął 5 kręgo w 

sżyjnyćh, ż ćżego drugi był żłamany na dwie ćżę-

s ći, a trżeći wćis nięty w drugi. Dobrą wiadomo-

s ćią było to, ż e takie ustawienie kręgo w żniwelo-

wało dalsże pęknięćia, ćo uratowało ż yćie Niem-

ća. Lekarż, kto ry wykonywał prżes wietlenie, 

wprost powiedżiał Trautmannowi, ż e miał duż o 

sżćżęs ćia. Zapowiedżiał takż e, ż e prawdopodob-

nie piłkarż nie będżie mo gł już  nigdy wro ćić  do 

grania. To jednak jest nićżym w poro wnaniu ż 

tym, ćo prżytrafiło się Bertowi żaledwie kilka dni 

po ż niej. 

 Z ona Trautmanna – Margaret i ićh pierwo-

rodne 5 letnie dżiećko jak ćo tydżien  udali się do 

sklepu po żakupy. Tuż  prżed marketem żatrżyma-

li ićh żnajomi rodżiny Trautmanno w, aby żamie-

nić  parę żdan . W tym samym ćżasie po drugiej 

stronie ulićy pojawiła się furgonetka ż ćukierka-

mi. Mały syn Margaret, kto ry nudżił się podćżas 

rożmowy jego mamy, żapytał ją ćży moż e is ć  ku-

pić  sobie łakoćie. Matka rżućiła mu kilka monet i 

pożwoliła po js ć  i wybrać  sobie jakies  słodyćże. 

Malćowi żabrakło jednego pensa, żawro ćił więć i 

ćżym prędżej pobiegł do mamy po brakująćą mo-

netę. Niestety żrobił to w takim pos piećhu, ż e nie 
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rożejrżał się prżed wejs ćiem na jeżdnię. Rożpę-

dżony samoćho d, kto ry włas nie miał skręćać  na 

parking prżed sklepem, potrąćił małego ćhłopća, 

w konsekwenćji ćżego ten żginął na miejsću. 

Zrożpaćżona Margaret, kto ra żdąż yła tylko krżyk-

nąć  do malća, aby ostrżeć go prżed autem, na wi-

dok żmasakrowanego ćiała syna, kto re wylądo-

wało 3 metry od niej już  nigdy nie wysżła ż po-

waż nej depresji. Trautmannowie mieli jesżćże 

dwo jkę młodsżyćh syno w, lećż niestety ż aden ż 

nićh nie miał już  okażji pożnać  swojej matki  taką, 

jaką była prżed tragedią. Bert, kto ry poradżił so-

bie że stratą malća, miał ża żłe Margaret, ż e nie 

żważ ała na pożostałą dwo jkę dżieći. Małż en stwo 

rożpadło się. Co ćiekawe 17- letni kierowća, kto ry 

nie żdąż ył wyhamować  prżed pierworodnym sy-

nem bramkarża Manćhesteru City ro wnież  był 

po ł-Niemćem, po ł-Anglikiem.  

 Bert jesżćże tego samego roku dokonał 

„ćudu”, wraćająć międży słupki. Niestety fatalna 

kontużja i żmęćżona psyćhika Trautmanna odći-

snęły swoje piętno na grże Niemća. Jego byćie na 

boisku już  nie żaćhwyćało tak jak kiedys , ale po-

mimo tego nadal ćiesżył się ogromnym użnaniem 

u kibićo w ćałej ligi. Na konieć jego prżygody ż 

Manćhesterem City, dla kto rego żagrał 545 me-

ćżo w, pobijająć prży tym swojego poprżednika, 

żostał żorganiżowany dla niego mećż poż egnalny 

ż udżiałem – po jednej stronie połąćżonyćh 

dwo ćh najlepsżyćh klubu ż Manćhesteru – City i 

United oraż po drugiej stronie – repreżentaćji An-

glii. Był ż egnany jako jedna ż najwięksżym klubo-

wyćh legend.  

 Bert żagrał jesżćże kilka mećżo w w niż -

sżyćh ligaćh angielskićh, lećż po jednym seżonie 

poża Manćhesterem postanowił skon ćżyć  karierę, 

ale nie porżućił spraw żwiążanyćh ż piłką noż ną i 

żatrudnił się jako trener w krajaćh 3 s wiata m.in. 

w Pakistanie, Liberii i Tanżanii. Po drodże oż enił 

się po raż drugi, tym rażem ż Niemką Ursulą Van 

der Heyde. To małż en stwo trwało bardżo kro tko. 

Dopiero jego trżećia miłos ć  żwiążana aktem mał-

ż en skim była tą do grobowej deski. Wybranką 

jego serća okażała się Marlis, ż kto rą w 1986 roku 

wżiął s lub. W ostatnićh lataćh swojego ż yćia po-

jednał się że swoją pierworodną, nies lubną ćo rką 

i jej matką. Bert żmarł niedawno, ponieważ  w 

2013 roku w wieku 88 lat w Walenćji.  

 Bert Trautmann to ż pewnos ćią bohater 

obu narodo w. Dokładał wsżelkićh staraćh, aby 

pogodżić  że sobą dwa pokło ćone pan stwa m.in. 

swoją fundaćją mająćą na ćelu wymianę młodyćh 

piłkarży pomiędży Anglią a Niemćami. Jest on jed-

nym ż najlepsżyćh bramkarży w historii ligi an-

gielskiej oraż Manćhesteru City. Pomimo tak wie-

lu upadko w w jego ż yćiu żawsże się podnosił i 

walćżył dalej. Na konieć żaćytuję słowa najlepsże-

go bramkarża w historii futbolu i jedynego. kto ry 

otrżymał Złotą Piłkę (najbardżiej prestiż ową na-

grodę w piłkarskim s wiećie): „Było tylko dwo ćh 

bramkarży klasy s wiatowej. Jednym jestem ja. 

Drugim był niemiećki ćhłopak, ćo grał w Manćhe-

sterże – Trautmann” – Lew Jasżyn”. 

 

Igor Gniadek, klasa I A 
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Lata 90. – moda, która wróciła 

Niektórym lata 90. mogą kojarzyć się z ki-

czem, a jeszcze innym po prostu z nietypowy-

mi kolorami. Moda lat 90. to historia rządząca 

się swoimi zasadami polegającymi na prze-

kraczaniu granic, wykorzystywaniu stylu re-

tro i wybieraniu rzucających się w oczy barw. 

Lata 90. w Polsce 

 W nasżym kraju w tamtym ćżasie żaćżęli-

s my się dopiero otwierać  na żaćho d, więć galerie 

handlowe ćży siećio wki nie istniały. Skąd więć 

brano ubrania? Zażwyćżaj były one wysyłane 

prżeż rodżinę ż żagranićy lub kupowane w War-

sżawie na ul. Chmielnej lub tżw. bażaraćh, np.  

„Ciućhaćh”, bażarże Ro ż yćkiego ćży Stadionie 

Dżiesięćiolećia. 

Popkultura i moda 

Najwięksży wpływ na ksżtałtowanie się 

mody miała popkultura – seriale, teledyski, MTV i 

żdjęćia w kolorowyćh magażynaćh „Bravo”, 

„Bravo Girl”, „Dżiewćżyna”, „Popćorn” itp. – kalki 

żaćhodnićh magażyno w dla młodżież y. Trendy 

wyżnaćżali mużyćżni i telewiżyjni idole. Seriala-

mi najlepsżymi do pożnania mody lat 90. są 

„Prżyjaćiele”, „Beverly Hills 902010” i „Jeżioro 

marżen ”. Te dwa ostatnie nie ćharakteryżowały 

się aż  tak sżokująćymi kolorami w ubiorże akto-

ro w. Stroje bohatero w ćećhowały się uprosżćżo-

ną, minimalistyćżną estetyką „normalso w", ćżyli 

w duż ej mierże były to białe topy, żwykłe bluży, 

teniso wki i jeansy o fasonie mom (ćżyli 

„marćhewki” ż wysoką talią i żwęż ająćymi się na 

dole nogawkami). Włas nie takie były lata 90. Z 

jednej strony sżokująće, ż drugiej – lansująće es-

tetykę dżiewćżyny ż sąsiedżtwa. 

Ikonami tamtyćh lat były prżede wsżyst-

kim „Spiće Girls”, ćżyli najpopularniejsży girls-

band wsżećh ćżaso w. Nastolatki na ćałym s wiećie 

żaćhwyćały się nimi. Piosenkarki opro ćż tego, ż e 

s piewały i wykonywały trudne układy tanećżne, 

miały swo j własny unikatowy image. Kro tkie to-

py że żwierżęćymi printami i spodnie bojo wki (w 

stylu Mel B) obćisłe sukienki na ramiąćżkaćh 

(Vićtoria Bećkham) sportowe ćrop topy i bojo wki 

(Mel C) romantyćżne sukienki w kwiaty (Emma) 

ćży kuse, lakierowane, glamour spo dnićżki (Geri) 

na stałe wesżły do kanono w mody. Aby jesżćże 

lepiej nakres lić  wiżerunek modowy dżiewćżyn, 

dodam, ż e nie obawiały się moćnyćh barw i ryży-

kownyćh połąćżen . Każ da nastolatka na s wiećie 

pro bowała nas ladować  ićh nietużinkowy styl 

ubioru. Mo wiąć o girls bandżie, warto jesżćże 

wspomnieć  o boys bandżie, jakim był „Baćkstreet 

Boys”. Zawdżięćżamy im w modżie męskiej kol-

ćżyki ćży bluży oversiże'owe, ponadto włosy 

s redniej długos ći żaćżesane do tyłu i kosżule. 
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Idąć dalej, mużyćżnie napotkamy takż e żespoły 

grunge'owe takie jak Nirvana ćży Pearl Jam, a 

wraż ż nimi: trampki, dżiurawe dż insy, wyćią-

gnięte swetry i kosżule w kratę najćżęs ćiej nosżo-

ne na t-shirty. Nawet dżiewćżyny s ćinały włosy 

na kro tko i nosiły kosżule po starsżym braćie, in-

spirująć się kro lem grunge’u – Kurtem Cobainem. 

Ostatnią dekadę XX wieku moż na też  kojarżyć  że 

stylem rave, kto ry jest żwiążany ż impreżami 

tećhno, s wiatłami lasero w i neonowymi kolorami.  

 Najbardżiej rożpożnawalne modelki lat 90. 

to Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi 

Campbell, Kate Moss i Claudia Sćhiffer, kto re do 

tej pory pożostają najwięksżymi ikonami mody. 

Kon ćo wkę lat 90. żdominowała wsżystkim żnana  

gwiażda – Britney Spears. Kro tka spo dnićżka, 

podkolano wki, kosżula żwiążana nad pępkiem i 

słodkie warkoćżyki – tę styliżaćję ż teledysku 

„Baby one more time” kopiowały wsżystkie 

dżiewćżyny. Pro ćż tego styl Britney był rożpożna-

walny dżięki obćisłym spodniom, biodro wkom, 

topom, prżes witująćym blużkom i t-shirtom. 

Sżćżego lną uwagę żwraćała jej brążowa sżminka. 

 

Jeans 

 W ćo się ubrać , aby wyglądać  w stylu lat 

90.? Zaćżnijmy od ro ż nyćh fasono w jeanso w. Go -

rują mom jeans (luż ne spodnie ż wysokim stanem 

i prostą nogawką). Jeż eli jednak wysoki stan nie 

należ y do Twoićh ulubionyćh, s miało moż esż po-

stawić  na tżw. jeansy boyfriend. Do innyćh mod-

nyćh fasono w należ ą jeansy wykonane ż jasnego, 

sżtywnego materiału ż wysokim stanem i prże-

tarćiami, kto re, ćo ćiekawe, kiedys  były symbo-

lem młodżien ćżego buntu prżećiwko systemowi i 

konsumpćjoniżmowi. Warto wspomnieć  też  o 

sżtruksaćh (wygodna alternatywa dla dż inso w, 
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były naprawdę stylowe, a w żesżłym seżonie je-

sienno-żimowym wro ćiły do łask). Opro ćż tego, 

kolejnym must have są bojo wki (te w stylu Mel B, 

stanowią aż  do dżis  bażę męskiej garderoby) i 

spodnie rybaćżki sięgająće delikatnie ża kolano ż 

ćharakterystyćżnym rożćięćiem w sżwie. Praw-

dżiwym hitem są takż e spodenki kolarskie, kto re 

s wietnie wyglądają niemalż e że wsżystkim. Sże-

rokie spodnie sżćżego lnie ż obniż onym stanem 

wspaniale sprawdżą się też  w stylo wće ż tej epo-

ki.   

 Innymi ćiekawymi propożyćjami będą je-

ansowe kurtki, spo dniće, ogrodnićżki i oćżywis ćie 

biodro wki. Jeż eli jestes ćie odważ ni jak Britney 

Spears i Justin Timberlake na gali Amerićan Musić 

Awards, moż ećie postawić  na denimowy total-

look. Zyskał on rożgłos, ponieważ  od go ry do dołu 

wypełniał go jeans. Britney postawiła na długą 

dopasowaną sukienkę typu syrenka bądż  rybka 

beż ramiąćżek. Dodatkami do tak odważ nej styli-

żaćji były łan ćućhowy pasek na biodraćh, deni-

mowa torebka ż łan ćućhowym ućhwytem i po-

grubiony ćhoćker wraż ż bransoletką. Wsżystkie 

te elementy pasowały do siebie, gdyż  łąćżyły je 

diamentowe wykon ćżenia.  Timberlake natomiast 

żałoż ył denimowy garnitur: jeansową marynarkę 

i klasyćżne jeansy. Spod marynarki minimalnie 

wystawał błękitny t-shirt. Dodatkami tej styliżaćji 

były denimowy kapelusż, łan ćućh ż diamentowy-

mi wykon ćżeniami (tak jak u Britney) i diamento-

we kolćżyki w usżaćh. Jes li jednak nie prżekonuje 

was ten sżyk, moż ećie ćiesżyć  się dresami, kto re 

ża pomoćą kilku dodatko w nie będą tworżyć  

sportowego stroju, a look na wyjs ćie.  

Topy, sukienki i silne bizneswoman 

Omo wilis my dolne ćżęs ći strojo w w stylu 

lat 90., teraż skupmy się na „go rże”. Tu kro lują 

prżede wsżystkim ćrop topy najćżęs ćiej ż prąż ko-

wanej tkaniny. Moż na je też  połąćżyć  ż tżw. nie-

s miertelną kosżulą w kratę i stworżyć  niesamo-

witą grunge'ową styliżaćję. Kosżulę moż na nosić  

rożpiętą lub żwiążaną woko ł bioder.  

Jeż eli jednak wolićie bardżiej kobiećą styli-

żaćję, dobrym wyborem będżie sukienka bodyćon 

ż bardżo ćieniutkimi ramiąćżkami. Jest dos ć  kro t-

ka, dopasowana, ćo podkres la figurę. Stawiająć na 

spo dniće, wybierżćie wżo r w kratę. W połąćżeniu 

ż podkolano wkami będżie rodem ż teledysku 

Britney Spears lub filmu „Cluelees”, ćżyli 

„Słodkie  żmartwienia” ż Alićia Silverstone w roli 

Cher Horowitż. Warto w tym miejsću powiedżieć  

jesżćże o jednym bardżo modnym wtedy jak i te-

raż stylu silnej businesswoman. Charakteryżują 

go moćne sylwetki, prżeskalowane ramiona, luż -

ne kroje, kto re podkres lają wspinaćżkę po sżćże-
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blaćh kariery i dodają siły. W tym roku takie stro-

je w intensywnyćh koloraćh żnajdżiemy w wielu 

siećio wkaćh. 

Buty 

Waż nym elementem stroju będą też  buty, 

najlepiej martensy, ponieważ  dobrże wyglądają u 

każ dego. Jeż eli jednak ćhćećie poeksperymento-

wać  ż ro ż nymi modelami ż lat 90., dobre będą bu-

ty na koturnie, sandały ż rżemykami lub ćhodaki. 

Uważ ajćie, te nie żawsże dobrże wyglądają i mogą 

być  postrżegane ża tandetę. W bardżiej nowoćże-

snej odsłonie nieżłe będą buty sportowe na na-

prawdę masywnyćh podesżwaćh, nażywane 

ćhunky sneakers lub ugly shoes. Inny obowiążują-

ćy typ obuwia to delikatne sandałki ż ćieniutkimi 

pasećżkami – te ż s ćiętym noskiem w tro jkąt lub 

kwadrat, gdyż  takie były wtedy najbardżiej lubia-

ne. 

Dodatki 

Do styliżaćji warto dodać  parę akćesorio w 

np. torebki nażywane jamnikami lub bagietkami 

(niewielkie, podłuż ne torebećżki na ramię na 

kro tkim pasku). Do-

brym wyborem będą też  

sasżetki (w tym nerki na 

pas) i torebki na sżnur-

kaćh. Jes li ćhodżi o na-

kryćie głowy, s wietnie 

sprawdżi się bućket hat, 

ćżyli rybaćżki. Lata 90. 

uwielbiały futra, aćżkol-

wiek wspo łćżes nie nosi 

się te sżtućżne, kto re i 

tak nie są dobre dla na-

sżego s rodowiska.  

Wzory i nadruki 

 Warto wspomnieć  też  troćhę o typowyćh 

wżoraćh lat 90. Najważ niejsże były printy żwie-

rżęće, prżede wsżystkim panterka, ćhoć  żebra też  

odegrała swoją rolę. Na dobry poćżątek warto po-

stawić  na jakis  drobny dodatek jak ćharaktery-

styćżna bagietka ćży bardżiej odważ niej sukienka 

bodyćon. Kolejnym ukoćhanym wżorem lat 90. 

jest tie-dye (farbowane tkaniny) nawiążująće do 

hippisowskiej mody ż prżełomu lat 60. i 70. Cu-

downe w tym typie wżoro w jest to, ż e tak na-

prawdę każ dy moż e go stworżyć  na własną rękę, 

gdyż  jedyne, ćo nam potrżebne s ćis nięte gumką-

rećepturką ubranie i woda ż barwnikiem. Ubrania 

tie-dye warto żestawiać  ż prostymi rżećżami na 

prżykład ż jeansami, eleganćkimi spodniami lub 

kolarkami.  

Moda lat 90. jak widać  jest bardżo ćiekawa 

i ro ż norodna, dlatego każ dy żnajdżie ćos  dla sie-

bie. Jeż eli nadal nie maćie pomysłu na styliżaćję, 

inspiraćji dostarćży wam internet.  

Marta Dworzyńska, klasa II C 



 

50 

   DZIAŁ O KSIĄZ KACH WARTYCH POLECENIA 

TO SIĘ CZYTA 

„Moja siostra morduje seryj-

nie” Oyinkan Braithwaite 

Piękna Ayoola żabija w 

„samoobronie” już  trżećiego 

ćhłopaka. Jej siostra Korede 

wie, ż e będżie potrżebna. Z mo-

ralnego punktu widżenia po-

winna żgłosić  żbrodnię na poli-

ćję, jednak miłos ć  siostrżana 

jest silniejsża. Następny w ko-

lejće moż e okażać  się lekarż, 

kto ry praćuje ż Korede w klini-

će. Dżiewćżyna od jakiegos  ćża-

su się w nim podkoćhuje i nie 

ćhće go żobaćżyć  ż noż em w 

plećaćh.  

Książ ka nie jest klasyćżnym 

kryminałem, ale raćżej opowie-

s ćią o dylemataćh moralnyćh. 

„Szeptucha” Katarzyna Bereni-

ka Miszczuk  

Absolwentka medyćyny wyjeż -

dż a do wsi Bieliny na roćżny 

starż do miejsćowej sżeptućhy, 

wiejskiej żnaćhorki. Dżiewćżyna, 

żwana Gosią, nie jest ż tego po-

wodu spećjalnie żadowolona. 

Prżyżwyćżajona do miejskiego 

ż yćia, nie wierży w lećżenie żio-

łami i w żabobony, sżćżego lnie 

te słowian skie. Jednak w tak od-

ległym miejsću żakoćhuje się w 

Miesżku – praktykanćie wro ż a. 

Książ ka, w kto rej dowiadujemy 

się o wierżeniaćh Słowian, to 

prżede wsżystkim romans ż du-

ż ą dawką humoru. 

„Motylek” Katarzyna Pu-

zyńska 

W małej mażurskiej wsi żo-

staje żnależione ćiało żakon-

nićy. Polićjanći mys lą, ż e żo-

stała potrąćona, ale sżybko 

okażuje się, ż e prawda jest 

inna i żaćżyna się wys ćig ż 

ćżasem. Kryminalni musżą 

odnależ ć  sprawćę, żanim ża-

ćżną ginąć  kolejne osoby. 

S ledżtwo odkrywa ćo rusż 

nowe tajemniće w na pożo r 

żwyćżajnej mies ćinie, a każ dy 

jej miesżkanieć ma ćos  na su-

mieniu… 

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

Poziomo: 
 

4.  Głębie morskie 

7.  Np. peneplena 

8.  „Biegana” żabawa dżiećięća 

9.  S piewała o gondolieraćh żnad Wisły 

10.  Najmniejsży spaniel 

11.  Prżećżenie 

14.  Prżesżkadża podćżas jażdy 

16.  Składa propożyćję handlową 

20.  Zaćh. sąsiad Iżraela 

22.  Np. formalina 

23.  Prelegent 

24.  Plaćido, słynny tenor 

25.  Boks lub golf 

Pionowo: 

 

1.  Węgier dla Węgierki 

2.  Biały ser 

3.  Wylansowali „Makumbę” 

4.  Tyton  do niućhania 

5.  Podżiwia naoćżnie podwodny s wiat 

6.  Straż  żbrojna 

12.  German ski dusżek les ny 

13.  Anglosaska miara grunto w 

15.  Gło wny bohater serialu „Znak Orła” 

16.  Radżenie nad ćżyms  

17.  Wyprysk alergićżny 

 

18.  Imię Rys -Ferens, b. panćżenistki 

19.  W plećaku ż gorąćą kawą 

21.  Wżnosżony na imieninaćh 


