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Na początku czerwca 
bieżącego roku miało miejsce 

jedno z większych 
muzycznych wydarzeń 

odbywających się                              
w Warszawie. Była to już 9 

edycja imprezy pod 
patronatem firmy Orange.   

 
Czytaj więcej na stronie  12 

                               

Co jest niespotykanego w tym małym 

człowieczku w śmiesznych drucianych 

okularach? 

Kim był Romuald Traugutt, że do dnia 

dzisiejszego budzi On tak wiele 

kontrowersji? 

Czytaj więcej na stronie 3 
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to niezwykła atmosfera, liczne projekty edukacyjne oraz nauka poprzez działanie!  
Jesteśmy szkołą z tradycjami i dbamy o tradycje;  

jesteśmy szkołą talentów i wspieramy uzdolnionych, rozwijamy pasje 
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Wywiad z…  
pisarzem Jackiem Getnerem 

– czyli Jolanta i Marlena pyta! 
część I 

p. Jacek Getner - pisarz, scenarzysta filmowy, dramaturg, prowadzi w naszej szkole warsztaty pisarskie. 

J.Z., M. B.: Kiedy zaczął pan swoją przygodę z pisaniem? 
J.G.: Jak miałem 7 lat napisałem 3 pierwsze wiersze, to 
była pierwsza przygoda z pisaniem. Jak miałem lat 8, 
byłem w drugiej klasie, nawet tak sobie nie zdawałem                 
z tego sprawy, ale młodzi ludzie mnie uświadomili,               
że zacząłem tworzyć fan 
fiction, bo przeczytałem 
„Przygody Filonka bez 
ogonka” i strasznie mi było 
szkoda, że już nie ma 
dalszych przygód i napisałem 
ciąg dalszy. W wieku 19 lat, 
kiedy się zakochałem                       
a obiekt moich uczuć bardzo 
lubił wiesze Gałczyńskiego, 
starałem naśladować poetę 
dla tegoż obiektu uczuć. Taki 
był mój początek. Podejrzewam nawet, że bez tego 
początku mogłoby nie być w dorosłym życiu mojego 
pisania. Wstąpiłem do klubu poezji. On bardziej mnie 
interesował niż moje studia prawnicze, które akurat 
odbywałem. Nie ukończyłem ich, po kilku latach 
przestały mnie zupełnie interesować. Natomiast, 
ponieważ pisałem te wierszyki, to się coraz bardziej 
szkoliłem, szkoliłem i kiedyś mój znajomy zasugerował 
mi, bym zainteresował się pracą copywritera. Nie 
wiedziałem za bardzo kto to jest. Kolega powiedział,                
że copywriter wierszyki reklamowe pisze, myślałem 
sobie, okej. Napisałem taki wierszyk reklamowy: Płynąc 
barką gdzieś pod Tymbark, 
zwichnął sobie Jaś przy tym 
bark, zatonęła przy tym 
barka, lecz Jaś dotarł do 
Tymbarka, wszedł do barku, 
a w tym barku dali soku mu 
z Tymbarku. Już nie martwi 
się tym barkiem, tylko raczy 
się Tymbarkiem. To już tak 
poleciało, zacząłem pisać 
reklamy. Pomyślałem też o 
pisaniu innych rzeczy, 
pisanie stało się moja codziennością. Praca w reklamie 
dała mi bardzo dużo warsztatowo. Również każda 
następna praca dała mi bardzo dużo warsztatowo, 
nawet pisanie opowiadań do pism kobiecych, pisanie do 
Wiedźmina, który był fantastycznym ćwiczeniem 
warsztatowym. Kiedy mnie już cos powoli nudzi, 

zaczynam się trochę rzucać na coś nowego do pisania. 
Po kilku latach uznałem, że już nie to i przyszło pisanie 
scenariuszy. Jestem dorosły i muszę się utrzymywać.               
W końcu doszedłem do takiego momentu, którego 
dzisiaj Panie były świadkami. Piszę już prawie 20 lat                     

i nagle tak mniej więcej 
od 1,5 roku prowadzę 
warsztaty, odczuwam 
potrzebę, żeby się tym 
podzielić. 
J.Z., M. B.: Czy te początki 
były dla pana trudne, czy 
raczej od razu to tak 
panu przyszło?  
J.G.: Wydaje mi się,                     
że początki były bardzo 
udane, bo wiersze 

odniosły swój efekt. Oczywiście, z dzisiejszego punku 
widzenia tamte wiersze są bardzo słabe, to było 
nieudolne naśladownictwo Gałczyńskiego. Wtedy byłem 
z nich zadowolony, generalnie prawie zawsze po 
zakończeniu pisania jestem zadowolony z tego, co 
napisałem. Dwa miesiące po napisaniu bardzo rzadko 
jestem z czegokolwiek zadowolony, bo dopiero wtedy 
jestem w stanie spojrzeć na to krytycznie. Zawsze 
lubiłem z ludźmi dużo rozmawiać i im opowiadać.                        
To pozwoliło mi wytrenować jakoś ten warsztat 
składania historii. Dodatkowo, ten ścisły umysł, który 
mam, pozwalał mi dość dobrze konstruować zarówno 

wiersze, jak i potem inne 
rzeczy, które napisałem: 
sztuki teatralne, 
scenariusze, książki. Czy 
początki były trudne?              
Na pewno można 
powiedzieć, że były 
długie, bo jak spojrzę                           
z perspektywy czasu, to 
pierwsze rzeczy, z których 
jestem po dziś dzień 
zadowolony, napisałem 

dopiero około 30. roku życia. 
J.Z., M. B.: Skąd Pan czerpie inspiracje, np. pisząc sztukę 
?  
J.G.: Zewsząd. Kiedyś zdarzało mi się pisać sztuki, by 
pokazać sprawność warsztatową, że potrafię zrobić 
fajnych bohaterów, którzy są śmieszni, przerażający czy 
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jacykolwiek. Ale jakieś 10 - 11 lat temu byłem na 
spotkaniu autorskim z Januszem Głowackim i on rzucił 
taką myśl, która mi po dziś dzień przyświeca, szczególnie 
w pisaniu sztuk teatralnych, że najlepszy moment do 
rozpoczęcia pisania jest wtedy, gdy coś człowieka 
zdenerwuje. On to określił bardziej dosłownie, bo on nie 
patyczkuje się ze słowami. I jeśli cos człowieka wkurza, 
to bardzo często ma to już przemyślane, wie jak to 
napisać, wie co by chciał powiedzieć. Miałem rok temu 
tego typu sytuację. Nie miałem kompletnie czasu na 
napisanie takiej sztuki, ewentualnie takiego  słuchowiska 
radiowego, ale czułem, że muszę. To było jeszcze przed 
zamachami w Paryżu. Irytowała mnie sytuacja różnych 
niedopowiedzeń związanych z terroryzmem. Nie miałem 
zbyt dużo czasu, w związku z tym wyszło coś takiego, co 
prawdopodobnie  jest 25-30 minutowym słuchowiskiem, 
chociaż chciałbym, aby kiedyś powstała z tego duża 
sztuka. Dosłownie dwa dni i słowa ze mnie same wyszły, 

przez dwa dni napisałem całe słuchowisko, 
skonstruowałem  od początku do końca. Kiedyś Jerzy 
Stuhr śpiewał w taki śmieszny sposób: Czasami człowiek 
musi, inaczej się udusi. Ja podpatruje przede wszystkim, 
czerpię tę inspirację zewsząd. Cierpię na takie 
rozwolnienie twórcze, tzn. mam pomysłów 
zdecydowanie za dużo jak na czas, który mi został dany. 
Kilka miesięcy temu ktoś zostawił przed naszym 
samochodem wózek, taki sklepowy, na parkingu przed 
supermarketem. Ten, który pod ten daszek trzeba 
zawieźć. Więc ja wziąłem ten wózek, żeby go odstawić 
pod ten daszek. tak sobie myślę – aha, gdyby ktoś tym 
wózkiem chciał kogoś zabić, to ma właśnie moje odciski 
palców. Powstaje pytanie: czy ten wózek znalazł się tam 
przypadkowo? Już mam pomysł na jakieś rozwiązanie 
kryminalne. Szukam, obserwuję, patrzę, staram się 

zauważać więcej niż inni przypadkowo?

 

Z życia szkoły … kalendarz na styczeń 2017 
 

 

 

 

     01 stycznia 2017 

Nowy Rok 

 

02 stycznia 2017 03 stycznia 2017 04 stycznia 2017 05 stycznia 2017 06 stycznia 2017 

Trzech Króli 

 

07 stycznia 2017 08 stycznia 2017 

09 stycznia 2017 10 stycznia 2017 11 stycznia 2017 12 stycznia 2017 13 stycznia 2017 

!!!! Wystawianie 

ocen 

śródrocznych !!!! 

14 stycznia 2017 

 

Studniówka 

15 stycznia 2017 

 

Studniówka 

16 stycznia 2017 17 stycznia 2017 

Zebranie z 

rodzicami 

18 stycznia 2017 19 stycznia 2017 20 stycznia 2017 

Koniec I 

semestru 

21 stycznia 2017 22 stycznia 2017 

Dzień Patrona 

szkoły 

23 stycznia 2017 

Akademia 

 

24 stycznia 2017 25 stycznia 2017 26 stycznia 2017 27 stycznia 2017 28 stycznia 2017 29 stycznia 2017 

30 stycznia 2017 31 stycznia 2017 

 

 

     

 
    ► Dzień Ligii Ochrony Przyrody – 09.01.  
    ► Dzień Wegetarian - 11.01. 
    ► Dzień Kubusia Puchatka – 18.01. 
    ► Dzień Babci – 21.01. 
    ► Dzień Dziadka – 22.01. 
    ► Dzień bez Opakowań Foliowych – 23.01. 
    ► Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu – 25.01. 
    ► Dzień Iluzjonistów – 31.01. 
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                                                                             Wydarzenia historią opisane   
 
 
Nasz Patron… 
 
Co jest niespotykanego w tym 
małym człowieczku                              
w śmiesznych drucianych 
okularach? Kim był Romuald 
Traugutt, że do dnia dzisiejszego 
budzi On tak wiele 
kontrowersji? 

Doskonały oficer, bardzo dobrze wykształcony, który gdyby 
urodził się w innym czasie, w innej Polsce, zrobiłby 
ogromną karierę wojskową i polityczną. Jej przebieg                     
w armii carskiej jest wręcz wzorowy, doskonały i nie myślę 
tu wcale o szkole w Petersburgu! Wraz z Iwanem 
Paskiewiczem po dolinie naddunajskiej bardzo sumiennie 
ścigał powstańców węgierskich i naszego Józefa Bema. 
Podwyżka, awans, kariera stanęła przed nim otworem!                 
I nagle pełna zmiana, stał się typowym ziemianinem,                     
ze szczęśliwą rodziną, gospodarstwem i całym tym 
zamieszaniem związanym z prowadzeniem życia                          
na prowincji. Co do tego szczęścia rodzinnego, to na 
początku nie było tak różowo, pierwsza żona wraz                 
z dziećmi przedwcześnie odeszła z tego świata. Drugie 
małżeństwo –  i tu "trafił" w 10tkę! Tylko kto mógł 
przypuszczać, iż zbyt długo to nie potrwa? 
Dziwne były te lata 60te XIX wieku, dziwne i to nie tylko                   
w Polsce. Nasz kraj targany różnorodnymi sprzecznościami, 
ciągle pod zaborami, ciągłe wojny polsko - polskie, bić się 
czy nie bić. Tu czerwoni, tu biali, tu romantycy,                              
tu pozytywiści.  
Trudno powiedzieć, którzy lepsi i do których przystąpić? Do 
których przystąpić, a czy w ogóle warto? Pomiędzy nimi 
wszystkimi Romuald. Czy był patriotą, czy kochał Ojczyznę                
i jej służył? To pewne! 
Mimo że wszystkim się wydaje, iż był typowym carskim 
oficerem, dla mnie był Polakiem z krwi i kości! 
To, co zrobił podczas powstania styczniowego,                               
to mistrzostwo świata! Potrafił podźwignąć powstanie, 
chciał ratować ideę wolności za wszelką cenę i wszelkimi 
sposobami. Wykazał się doskonałym talentem 
organizatorskim, potrafił trzymać wszystko i wszystkich                
"za twarz". Brał odpowiedzialność na swoje barki i nie bał 
się jej ciężaru. Który z naszych obecnych polityków to 
potrafi? Wierzył, że jeżeli nie teraz, to kiedy, a jeśli się nie 
uda, to w przyszłości idea wolności odrodzi jego ukochaną 
ojczyznę!  
Nie pomylił się!  
Pół wieku później Józef Piłsudski powiedział, że gdyby nie 
było powstania styczniowego, gdyby nie było Romualda 
Traugutta, nie było by jego i nie byłoby wolnej Polski. 
Warto zapamiętać tego skromnego człowieka                             
w śmiesznych drucianych okularach ... 
 

TEKST: profesor  Marcin Gudziak 
 

 

Romuald Traugutt 
 

… ostatni Dyktator  
Życiorys patrona naszej szkoły z pewnością zaciekawił 
niejedną osobę. Być może kilku uczniów naszej szkoły 
chciałoby bardziej zagłębić się w życie Romualda Traugutta. 
Wszyscy wiemy, że był on ostatnim dyktatorem powstania 
styczniowego, a jego religijność i chęć walki o lepsze jutro 
dla Polski na pewno wzbudziła zachwyt u niejednego z nas. 
Gdy miał 2 lata, zmarła mu matka. Odtąd opiekowała się 
nim babka - Justyna Błocka, która bardzo dbała                                
o wychowanie wnuka w duchu patriotyzmu. Pierwsze nauki 
młody Traugutt pobierał w Gimnazjum w Świsłoczy - szkole 
znajdującej się pod patronatem Uniwersytetu Wileńskiego, 
którą ukończył w 1842 r. zdaniem matury ze złotym 
medalem. Tutaj ujawniły się jego zdolności  matematyczne           
i łatwość przyswajania języków obcych. Marzeniem 
Traugutta były studia inżynierskie, ale z powodu 
reorganizacji Instytutu Inżynierów Dróg Komunikacyjnych              
w Petersburgu nie powiodły się jego plany. W grudniu 1844 
r. zdał egzamin na junkra do saperów, a następnie podjął 
naukę w Szkole Oficerskiej w Żelechowie. W 1849 r. wziął 
udział w tłumieniu Wiosny Ludów na Węgrzech.                           
Za kampanię węgierską otrzymał srebrny medal. Po 
powrocie z tej wyprawy Traugutt postanowił założyć 
rodzinę. Jego wybranką została Anna Pikiel, córka 
warszawskiego jubilera, którą poślubił, mając 23 lata. 
Zamieszkali z babcią w Żelechowie. W 1851 r. młodego 
Traugutta awansowano na porucznika. 
Niestety, koniec 1859 r. naznaczony został żałobą:                            
w listopadzie umarła jego ukochana babka, która 
zastępowała mu matkę. Miesiąc później przyszedł drugi 
grom - śmierć maleńkiej córeczki. 1 stycznia 1860 r. dotknął 
go kolejny cios - umarła jego ukochana żona Anna, a rok 
później syn Romuś. "Boże miłosierny, bądź im miłościwy,                   
a mnie wspieraj!" - zapisał wówczas w swej książeczce do 
nabożeństwa. Podobno chciał nawet wstąpić do klasztoru, 
ale ojciec kapucyn przypomniał mu testament babci: 
"Będziesz Polsce potrzebny!". 
Rosjanie nie chcieli uwierzyć, że przez pół roku jeden 
człowiek - Romuald Traugutt - sam kierował powstaniem. 
Działalność dyktatorską prowadził w ścisłej konspiracji. 
Podawał się za kupca z Galicji – Michała Czarneckiego. 
Wynajmował mieszkanie w domu na Smolnej w Warszawie. 
Tylko kilku osobom można było odwiedzać "prezesa".                      
Z domu wychodził wieczorami, gdy udawał się na narady 
powstańcze i w niedzielę, idąc do kościoła na mszę.  
Gen. Romuald Traugutt został nazwany przez Elizę 
Orzeszkową - ze względu na swoją mądrość, szlachetność                  
i odwagę - polskim Leonidasem. 
Przed 140 laty, 5 sierpnia 1864 r., na stokach Cytadeli 
Warszawskiej stracony został ostatni dyktator powstania 
styczniowego - gen. Romuald Traugutt. 
 

TEKST: Patrycja Kaszak, IIA 



 

5 

Uwaga, nauka idzie!  

 

 

 

Jest to mój pierwszy artykuł do naszej szkolnej gazetki, dlatego zdecydowałem się 
przedstawić coś widowiskowego. Wybrałem samozapłon gliceryny, czyli jej reakcja z 
nadmanganianem potasu (inaczej manganianem (VII) potasu). Zacznijmy więc od przygotowania. 

 
Materiały, który będą nam potrzebne do wykonania doświadczenia: 

 Żaroodporne naczynie, jeśli ktoś posiada, można użyć parownicy 

 Kilka kropel gliceryny 85%, można ją kupić w aptece za około 3 zł 

 Nadmanganian potasu, również dostaniemy go w aptece, 5g opakowanie kosztuje około 6 zł 

 
Środki ostrożności! 
Doświadczenie to jest dość niebezpieczne ze względu na otwarty ogień, dlatego zalecam jego wykonanie na dworze, 
z dala od łatwopalnych przedmiotów. Należy używać rękawiczek i okularów ochronnych. Produktami reakcji jak                       
i nadmanganianem łatwo się ubrudzić! 
 
Wykonanie doświadczenia:  
Na środku naczynia usypujemy małą górkę z jednej łyżeczki manganianu (VII) potasu, a następnie na jej szczycie 

wykopujemy małe wgłębienie (jak taki mały wulkan). Do wgłębienia wlewamy kilka kropel  gliceryny, a następnie 
odsuwamy się.  
                     
Obserwacje: 
Po upływie około 40-60 sekund pojawia się dym o charakterystycznym zapachu, a następnie powstaje ok. 10 
centymetrowy płomień, któremu towarzyszy skwierczenie i iskry. Po około 3-7 sekundach płomień gaśnie i pozostaje 
osad (który jeszcze przez kilkanaście sekund się żarzy). 

 
Wnioski i równanie reakcji: 
Na początku, zanim pojawił się płomień, powoli następowało utlenianie gliceryny nadmanganianem potasu. Dzięki 
wytwarzanemu podczas reakcji ciepłu proces znacznie się przyspieszył, by następnie doprowadzić do samozapłonu 
substratów. Gliceryna utlenia się do dwutlenku węgla oraz wody. 

 
14 KMnO4 + 4 C3H5(OH)3 -> 7 K2CO3 + 7 Mn2O3 + 5 CO2 + 16 H2O 

manganian (VII) potasu + glicerol -> węglan potasu + tlenek manganu(III) + dwutlenek węgla + woda  
 

Po zakończeniu reakcji, na miejscu nadmanganianu potasu pojawia się 
ciemnozielony proszek, charakterystyczny dla związków manganu na VII stopniu 
utlenienia. Wskazuje to na obecność manganianu (VI) potasu oraz tlenku 
manganu (III).                                                                                        

 
TEKST: Daniel Kwiatkowski 

                                                                     

Niby nic się nie dzieje samoczynnie… 

a samozapłon? 
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… z punktu widzenia chemika! 
 
DWIE  LEGENDY  
 

Pierwsza przypisuje związane z tym zasługi sufiemu 
Shaikh ash-Shadhilemu. Podobno podczas wędrówki po 
Afryce spotkał stado kóz, które wydawały mu się 
niezwykle pobudzone. Spróbował zjadanych przez nie 
owoców i odkrył, że również na niego działają one 
pobudzająco.  
Druga, bardzo podobna historia jako odkrywcę podaje 
etiopskiego pasterza o imieniu Kaldi. Jego kozy po 
zjedzeniu owoców kawowca brykały bardziej niż 
zwykle. Zastanowiło to ich pasterza,  który też spróbował  
czerwonych owoców i poczuł się ożywiony.  
Trudno dociec,  jak było na prawdę, ale faktem jest, że 
kawa pochodzi z okolic obecnej Etiopii. Krzewy 
kawowca zaczęto uprawiać w V lub VI wieku. 
Niewiadomo też,  kto wymyślił palenie kawy. 
Prawdopodobnie ktoś przypadkiem ją spalił i wtedy 
odkryto jej niezwykły aromat. Gorący napój zaczęto 
podawać dopiero w średniowieczu. Przez chrześcijan 
kawa długo była uznawana za napój szatański (po 
chodził przecież z krajów arabskich!). Spory na jej temat 
rozstrzygnął dopiero w XVI w. papież Klemens VIII, 
któremu kawa zasmakowała i uznał ją za napój 
chrześcijan. 
 

 
CHEMICZNA FILIŻANKA KAWY 
 
Kawa zawiera: 
• związki polifenolowe – około 8%, 
 głównie kwas chlorogenowy,  
chinowy i kawowy (górny wzór), 
• sole mineralne, głównie  
potasu i magnezu, 
• witaminę PP (niacynę,  
dolny wzór), która powstaje  
w trakcie procesu palenia  
z trigoneliny ulegającej  
częściowemu rozkładowi.  
W kawie palonej występuje  
istotna ilość niacyny, a filiżanka  
kawy może zawierać ok. 10% ilości zalecanej jako 
dzienne spożycie tej witaminy, 
• rozpuszczalny błonnik spożywczy stanowiący blisko 
20% suchej masy naparu kawowego, 
• kofeinę. 

 

CIEKAWOSTKI 
 
• Słowo kawa brzmi podobnie w niemal każdym języku 
świata. Dla Anglika jest to "coffee", dla Francuza "cafe", 
Niemcy mówią "Kaffee", Holendrzy "koffie", włosi "cafe", 
Grecy "kafeo", a Polacy "kawa". 
• Smak i aromat naparu zależą od odmiany kawy, miejsca 
jej i uprawy oraz procesu palenia. Za jedną z najlepszych 
uważa się kawę otrzymaną z gatunku Coffea Arabica 
uprawianego w Etiopii.  
• Amerykański naukowiec, Artur Klatsky po 10 latach 
doświadczeń doszedł do wniosków, ze picie kawy chroni przed myślami samobójczymi i odgania stres.  
• W Londynie do XVII wieku ziaren kawy używano jako lekarstwa przeciw alkoholizmowi i innymi dolegliwościami. 
Kawa sprzedawana tam była tylko w aptekach.  
• W XVII wieku w Anglii kawiarnie były tak popularne, że król Karol II próbował je zamknąć. Prestiż króla znacznie 
ucierpiał, gdy wobec silnego sprzeciwu Anglików, po jedenastu dniach, kawiarnie znowu otworzyły swoje podwoje.  
• Pierwsza kawiarnia w Polsce powstała za Żelazną Bramą w Warszawie w 1724 roku. Jej właścicielem był 
Meyerhofer. Kawiarnia zbankrutowała, ponieważ warszawiacy początkowo nie chcieli pić kawy w miejscach 
publicznych.  
• Ekspres ciśnieniowy wynalazł Włoch Achille Gaggia  
• Wynalazcą papierowego filtra do kawy była niemiecka gospodyni domowa Melitta Bentz.  
• Z kawą związane były największe koncerny motoryzacyjne. Przez ponad 130 lat oprócz samochodów, młynki do 
kawy produkował potentat motoryzacyjne Peugeot.  
• Wielkim miłośnikiem kawy był Jan Sebastian Bach. Na cześć tego znakomitego trunku skomponował nawet 
"Kantatę o Kawie".  
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• Przeciętny mieszkaniec Finlandii spożywa rocznie 12 kg kawy, podczas gdy statystyczny Polak 2,5 kg.  
• Kawa, tak, jak wino ma swoich kiperów, którzy komponują kawowe mieszanki. 
• Zielone kawowe ziarna mogą być przechowywane nawet 10 lat. Według znawców niektóre gatunki kawy stają się 
przez to lepsze.  
• 75% kawy sprzedanej w Polsce to kawa mielona. W Wielkiej Brytanii jedynie 10%.  
• Kawa to najpopularniejszy napój świata. Co roku mieszkańcy Ziemi piją 400 miliardów filiżanek.  
• Przy ocenie kawy zmysł węchu ma większe znaczenie niż zmysł smaku. Zapach kawy należy do najlepiej 
rozpoznawalnych zapachów na świecie.  
• Skandynawowie piją najwięcej kawy na świecie - spożycie sięga 12-13 kg na mieszkańca rocznie.  
• Japonia jest jednym z największych importerów kawy. W samym Tokio działa 10.000 kawiarni, nie licząc maszyn do 
kawy stojących na ulicach i w biurach. 

 

Kawa na ławę - pić albo nie pić? 
 

Ostatnio zwróciła moją uwagę jedna z uczennic, która notorycznie popija kawę. Przyznaje, że potrafi wypić aż                          
8 kubków dziennie. Pewnego dnia, tuż po piętnastej, zaczęły jej drżeć ręce. Stwierdziła, że jest bardzo zmęczona, 
wykończona licznymi kartkówkami oraz bardzo wczesnym wstawaniem na autobus. Cóż, kofeina wypłukała zapewne 
magnez, który w naszych organizmach odpowiedzialny jest za wzmocnienie mięśni i trzymanie nerwów na wodzy.                  
A więc – błędne koło. Efekt jest następujący – ciągle jest zmęczona i osłabiona. Zastanowił mnie ten przypadek, 
zmusił mnie wręcz do przypomnienia sobie mojego pierwszego kubka kawy. Nigdy nie lubiłam kawy – albo gorzka, 
albo za mocna. Kilka litrów kawy wypiłam dopiero przed ważnym egzaminem na studiach magisterskich, i to tylko 
dlatego, że nie da się normalnie przeczytać 3 powieści w ciągu 1,5 dnia. Ta refleksja skłoniła mnie do stworzenia 
poniższego bilansu. Być może ktoś z was ograniczy spożycie kawy lub znajdzie zamiennik.   
 

ZA PRZECIW 

+ zawiera antyoksydanty – spowalniają procesy starzenia 

organizmu i zapobiegają rozwojowi chorób cywilizacyjnych. 

Kofeina obecna w kawie usprawnia pracę serca i rozszerza 

naczynia krwionośne, zwiększając ich wytrzymałość na 

wysiłek. Kiedyś kawa była stosowana jako środek dopingujący 

wśród sportowców 

- osoby z nadciśnieniem powinny na nią uważać, bo podnosi 

ciśnienie (jednak na krótko) 

 

 

 

+ kawa także poprawia pamięć, kofeina pobudza nasz intelekt 
i hamuje wydzielanie substancji tłumiących pracę mózgu, 
szczególnie podczas zmęczenia. Zapewne wielu z nas zauważa, 
że po wypiciu małej czarnej jest pobudzony, zmęczenie 
odchodzi a chęć do pracy wraca, przynajmniej na krótko... 

- osoby z niskim ciśnieniem powinny dbać o odpowiednie 

nawodnienie, szczególnie wodą wysoko zmineralizowaną.                  

W ciągu dnia powinno być jej około 1,5-2 litry. Ciśnienie 

podnosi także aktywność fizyczna 

+ kawa zawiera biologicznie czynne substancje, które 
wykazują działanie przeciwnowotworowe                                                  
i przeciwmiażdżycowe 

 

- picie ponad 5 filiżanek kawy dziennie powoduje: 
nadpobudliwość, uczucie niepokoju, często pojawia się także 
przyspieszony oddech oraz zaburzenia rytmu serca 

+ tak jak w przypadku innych produktów – ważna jest ilość, 
odpowiednia dawka może działać nawet terapeutycznie, w 
nadmiarze - szkodzi 

- regularnie pijąc duże ilości kawy możemy doprowadzić do 
odwapnienia kości oraz wypłukania magnezu z organizmu, co 
negatywie odbije się na naszym zdrowiu 

 

 

A.D. 

A.P. 
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Z przymrużeniem oka… czyli uczniowskie wypociny! 

 

Wielki Jo, nawet jako trup, był wredny. Karolina czuła jak patrzy na nią. Miała wrażenie, że zaraz 

usłyszy jego kazanie. Często zwracał uwagę na jej zachowanie i wybory. Jo był od niej o dziesięć lat starszy 

i chciał, aby po jego śmierci przejęła pozostawioną po nim schedę. Planując przyszłość swojej siostry, nie 

wziął pod uwagę, że będzie miała męża policjanta. 

Pogrzeb był skromny. Z rodziny była jedyna, oprócz niej było pięciu mężczyzn i kobieta, niewielka 

blondynka o specyficznej urodzie. Nie znała tych ludzi, ale wiedziała, że są zatrudnieni w „firmie” założonej 

przez jej brata. 

Skupienie się na słowach księdza stanowiło dla niej nie lada problem. Zwróciła uwagę na wysokiego 

bruneta siedzącego na końcu sali. Poczuła na sobie jego wzrok. Szczerze nie lubiła tego typu towarzystwa. 

Wiedziała, że każdy niewłaściwy ruch mógł skończyć się  tysiącami strzałów z pistoletu. Szkoda, że ona nie 

miała się czym bronić. 

Żałobnicy ruszyli w stronę miejsca pochówku. Widziała jak jeden z „goryli” powoli zbliża się do 

niej. Chcieli ją jak najszybciej zapoznać z panującymi u nich zasadami. Była pewna, że zdominują ją, zanim 

zajmie stanowisko swojego brata. Mężczyznę uprzedził ksiądz, zatrzymując wszystkich i informując, iż 

doszli na miejsce spoczynku „wielkiego Jo”. 

Nawet jako dzieci nie byli zbyt blisko, co przyczyniło się do tego, że nie przejmowała się zbytnio 

pogrzebem. Chciała jak najszybciej wrócić do domu na obiad u teściowej. Wolała kolację z nią niż wieczór 

na cmentarzu z bandą złodziei i handlarzy.  

Zaczęła się wycofywać i o dziwo nikt nie zwrócił na nią uwagi. Przynajmniej tak jej się zdawało. 

Zaczęła zbliżać się do samochodu. Najpierw zauważyła po prawej zwróconego w jej stronę wysokiego 

mężczyznę, który na pewno nie żałował sobie czasu na ćwiczenia w siłowni. Po lewej pojawił się 

nieustępujący siłą swojemu koledze mężczyzna. Złapali ją za ramiona i siłą zaprowadzili do samochodu, w 

którym czekał na nią drobny, lecz przystojny blondyn. 

- Nie wiem, czy mnie pani pamięta. Poznaliśmy się ze trzy lata temu. Zapewne już się pani domyśliła, że nie 

zdążyłem wyjaśnić kilku spraw z pani bratem. A tak poza tym, szczere wyrazy współczucia. Mam nadzieję, 

że dogadam się z panią, szkoda, że tak potoczyła się dyskusja z pani bratem… 

- Mów szybko i nie marnuj mojego cennego czasu – powiedziała. 

Mężczyzna podniósł ze zdziwieniem brew, nie spodziewał się arogancji u tak drobnej i bezbronnej kobiety. 

Wiele takich widział i już nie jedną złamał.  

- Dobrze, więc pojedziemy do „mojego biura”, nie załatwiam interesów w aucie.  

Karolina wiedziała, że ta konfrontacja nie skończy się dobrze, nie miała jak uciec. Zatrzymali się przed 

niewielkim, zapuszczonym budynkiem. Dwaj mięśniacy wynieśli ją z samochodu i przycisnęli do ściany. 

Blondyn podszedł i z wielkim uśmiechem wymierzył pierwszy cios. Po chwili Karolina poczuła 

rozchodzące się po całej twarzy ciepło i metaliczny posmak w ustach. 

- No więc, co pani wie o wielkim skarbie Jo? 

- O czym ? O co ci chodzi. Ostatni raz rozmawiałam z bratem dwa lata temu, a i tak  

nasza rozmowa ograniczyła się do kilku zdań: „Cześć. Co u ciebie słychać?”  

Myślisz, że z tych słów da się wywnioskować, gdzie on trzyma swoją kasę  

i ile w ogóle tego ma? - była podenerwowana, mówiła piskliwym głosem. 

- Myśli pani, że uwierzę w to, iż jego następczyni nie wie, gdzie  

Jo trzyma moją kasę? – mówił powoli, dając jej do zrozumienia,  

że nie da się znowu okraść. 

- Ale ja naprawdę nic nie wiem… - przerwał jej drugi cios,  

tym razem wymierzony w brzuch. Miała właśnie powiedzieć,  

że chce najpierw obejrzeć mieszkanie brata, ale nie zdążyła.  

Mężczyzna zadał ostateczny cios w głowę. 

 

 

 
TEKST: Julia Gepner, IC 
(praca warsztatowa – wynik spotkania z p. J. Gepnerem) 
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O wszystkim i o niczym! 

NARTY- MOJA PASJA 

Hej, nazywam się Angelika, chodzę do klasy 1B. Dzisiaj trochę opowiem o sobie, a konkretniej o mojej pasji, 

i myślę, że może niektórych zmotywuje do rozwijania swojej. Każdy jest w czymś dobry, jeden umie 

tańczyć, inny śpiewać, a jeszcze inny rysować. Tyle jest talentów, ilu jest ludzi. Każdy z nas „nosi w kieszeni 

diament”, tylko to od Ciebie zależy, czy go wyciągniesz  i zaczniesz szlifować, czy też  zapomnisz o tym, żeby 

rozwijać swoje zainteresowania.  Chcę zachęcić Was do spróbowania jazdy na nartach lub jazdy na 

snowboardzie. Moja przygoda z nartami zaczęła się w wieku 6 lat. Początki były trudne, ale się nie 

poddawałam. Tata zawsze mi pomagał, więc 

dawałam radę. Kiedy. Osobom początkującym 

polecam wyjazd w polskie góry.  

Wydawało mi się, że będzie super, gdy tata nauczy 

mnie jeździć, ale tak pięknie nie było. Tata był 

strasznie wymagający. Pewna scena została mi                          

w pamięci aż do dzisiaj. Kiedy źle hamowałam na 

nartach, bo pługiem (a trzeba na kantach), to tata 

„groził” mi kijem. Oczywiście, nic mi nie zrobił, ale 

ja tak się przestraszyłam, że do dzisiejszego dnia 

zawsze „kantuję”. Jestem wdzięczna za tamtą lekcję. Po około roku zaczęliśmy wyjeżdżać do Maso Corto. 

Pamiętam, że gdy pierwszy raz zajechaliśmy do hotelu, to się bardzo zdziwiłam, ponieważ nigdy nie 

widziałam takiego labiryntu. Kilka razy nawet się w nim zgubiłam. Codziennie jeździliśmy na nartach, 

zazwyczaj na trasach czerwonych (trasa zielona - ośla łączka, trasa czerwona - rodzinna, trasa czarna - 

bardzo zaawansowana). Na górę wjeżdżało się czerwonymi gondolkami (ok.10-15 min). W takiej gondoli 

mieściło się ok. 10 osób. Jak się dojeżdżało na górę, to zazwyczaj witało nas piękne słońce, gdzie można 

było się poopalać. Po kilku dniach nauki były zawody, no 

i oczywiście dostawało się medale, dyplomy… Następnie 

zaczęliśmy jeździć do Fiebierbrunn. Gdy wjeżdża się do 

miasteczka, to wszędzie widzi się drewniane domki 

przysypanie śniegiem. Na stok dojeżdża się autobusem, 

następnie wsiada się w gondolę, która wciąga turystów 

na sam szczyt. 

Rok temu z moją siostrą chciałyśmy spróbować 

pozjeżdżać na desce, bardzo nam się spodobało, 

uznałyśmy, że tyle lat już jeździmy na nartach, że trzeba 

spróbować czegoś nowego. Jeśli chciał/a byś zacząć przygodę z narciarstwem, to nie zapomnij                                 

o odpowiednim ubiorze oraz o dobrym doborze nart. Narty muszą sięgać trochę ponad nos. Jeśli nie 

będziecie o tym pamiętać, to szybko połamiecie nogi. Oczywiście, kask jest obowiązkowy  (do 18 roku życia 

kask jest wymagany, bez niego nie zostaniesz wpuszczony/a na stok). 

TEKST: Angelika Bizoń, IB 

 



 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-4 czerwca Tor Wyścigów Konnych Służewiec 
 
Na początku czerwca bieżącego roku miało 
miejsce jedno z większych muzycznych wdarzeń 
odbywających się w Warszawie. Była to już                
9 edycja imprezy pod patronatem firmy Orange.  
W całej historii festiwalu można było zobaczyć            
i usłyszeć takie gwiazdy jak: Calvin Harris, Nelly 
Furtado, My Chemical Romance, Skunk Anansie, 
Linkin Park, The Prodigy, Beyonce, Bastille, Snoop 
Dogg czy Bring Me The Horizon. Już po tych 
nazwach można zobaczyć, jak szeroką gamę 
gatunków muzycznych oferuje nam                               
to wydarzenie. W tym roku organizatorem 
została firma AlterErt (organizatorzy Opener'a). 
Na wstępie mogę już powiedzieć, że zmiana firmy 
wyszła imprezie na lepsze. Nie było 
nieporozumień, problemów z biletami,                    
czy odwoływaniem występów poszczególnych 
artystów. Impreza została przystosowana dla 
niepełnosprawnych, zorganizowano parkingi 
zarówno dla samochodów jak i rowerów.  
 

3 czerwca - dzień pierwszy 
 
Pierwszy dzień imprezy otworzyli artyści polscy, tacy jak 
Marcelina, czy Mary Komasa. Później przyszedł czas na 
formację Sorry Boys, a następnie pierwszemu dniu imprezy 
rockowy akcent nadała słynna grupa Skunk Anansie. Był 
szał, świetna zabawa i wspólne śpiewanie razem                             
z wykonawcami. Po tej rockowej petardzie wszyscy 
festiwalowicze mogli chwilę odsapnąć przy elektronicznych 
utworach polskiej formacji XXANAXX występującej                              
na mniejszej scenie. W tym czasie na dużej scenie wszyscy 
przygotowywali koncert chyba najbardziej wyczekiwanej 
gwiazdy wieczoru- Lany Del Rey. Podczas występu gwiazdy 
nie brakowało akcji koncertowych zorganizowanych przez 
fanclub piosenkarki. Fani przynieśli ze sobą czerwone 
balony w kształcie serca, na których wypisane były 
poszczególne tytuły albumów artystki. Zorganizowany 
został również specjalny banner z polską flagą i napisem, 
Welcome back Lana", który zawisł na barierkach pod 
sceną. Ostatnim akcentem było założenie wianków                            
z kwiatów przez uczestników koncertu. Po zakończeniu 
występu Lany przyszedł czas na brytyjską indie rockową 
grupę Blossoms. Tymczasem na głównej scenie szykował 
się już drugi headliner festiwalu -grupa Die Antwoord. 
Porwali oni publiczność takimi hitami jak ,,I Fink U Freeky" 
czy ,,Pittbull Terrier". Nie brakowało im żywiołowości                        
i odrobiny kontrowersyjności. Ci, którzy mieli choć 
odrobinę sił po tym wystrzałowym muzycznym 
przedstawieniu, mogli wybrać się na ostatni tego dnia 
koncert, polskiego rapera pod pseudonimem Kaliber 44. 
Pierwszy dzień festiwalu niewątpliwie zaoferował 
uczestnikom ogrom świetnego brzmienia z różnych 
gatunków muzycznych, przez co nawet festiwalowicze 
będący tam tylko dla jednej konkretnej gwiazdy świetnie 
bawili podczas reszty występów.  
 

4 czerwca- dzień drugi 
 
Drugi dzień imprezy otworzył brytyjski artysta Tom Odell, 
początek zabawy zaakcentowała ogromna ulewa, lecz fani 
wytrwale bawili się pod sceną a całość występu nabrała 
niepowtarzalnego, wręcz magicznego wydźwięku. Usłyszeć 
można było takie hity jak: ,,Another Love", czy ,,Magnetised". 
Najwięksi fani Toma stali jak najbliżej sceny, śpiewając wraz                   
z nim przez cały występ. Nie obyło się oczywiście bez bisu. Po 
otwierającym festiwal artyście przyszedł czas na polską 
wschodzącą gwiazdę - Bovską. Łączy ona elementy elektroniki                
z lekką nutką muzyki akustycznej. Kolejną występującą gwiazdą 
festiwalu była MØ, piosenkarka znana z utworu Lean On 
nagranym z Dj Snake. Oczywiście nie zabrakło go w jej 
koncertowej set liście i wszyscy skakali pod sceną aż się kurzyło. 
Nie zabrakło innych jej piosenek takich jak: Waste Of Time, Slow 
Love czy Kamikadze. Wokal MØ na żywo wypadł wyjątkowo 
przyjemnie, śmiałabym posunąć się nawet do stwierdzenia,                   
że wypadł lepiej niż nagrany w studio. Artystka miała bardzo 
dobry kontakt z publicznością, podczas śpiewu przybijała piątki                         
z fanami przy barierkach, rozdawała autografy i robiła sobie 
zdjęcia. Pozniej festiwalowicze mogli bawić się przy utworach 
kolejnej polskiej wokalistki- Julii Marcell. O godzinie                           
19 przyszedł czas na kolejego headlinera całego wydarzenia - 
grupę Editors. Klimat ich grania spokojnie można porównać                            
do legendy takiej jak Depeche Mode. Nie zabrakło ich 
największego hitu, który w serwisie You Tube liczy prawie 13 
milionów wyświetleń. Porwali publiczność klasycznymi 
rockowymi akcentami w połączeniu z szeroko pojętą 
elektroniką. Kolejnym artystą, który występował był Ten Typ 
Mes, polski wokalista, raper i producent muzyczny. Chyba 
najbardziej wyczekiwanym przez publiczność utworem była 
,,Głupia, spięta dresiara" pod sceną było głośno i wszyscy 
wyśmienicie się bawili. W tym czasie zaczynał się już pierwszy w 
naszym kraju występ amerykańskiego rapera o pseudonimie 
Schoolboy Q.  
 

Czytaj dalej na stronie 10 
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Może się on pochwalić współpracą z takimi gwiazdami jak 
Kanye West, A$AP Rocky czy Kendrick Lamar. Widać, że 
bardzo cieszył się z występu w Polsce i złapał świetny kontakt 
z fanami. W przerwie między utworami zszedł do fana w 
pierwszym rzędzie, który trzymał kartkę z napisem ,, Can You 
sign me a hat?", koncertowe telebimy uchwyciły moment 
podpisywania przez rapera czapki fana, nie obyło się też bez 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Schoolboy pozwolił publiczności samej wybrać większość utworów podczas 
koncertu. Pojawiły się takie utwory jak ,, Man Of The Year", ,,Collard Greens", czy ,,Hell Of A Night". Festiwalowicze 
mogli odpocząć chwilkę przed najbardziej wyczekiwaną gwiazdą w ciągu całych dwóch dni imprezy - Skrillex'em,                    
a umożliwiła im to Natalia Przybysz występująca na mniejszej scenie.  
No i w końcu przyszedł czas na tego wyczekiwanego amerykańskiego dj'a i producenta. Założyciela wytwórni o 
nazwie OWSLA. To jego występowi chciałam poświęcić najwięcej uwagi, ponieważ uważam, że to, co przygotował 
było ponad moje wszelkie wyobrażenia. Gdy tylko wybrzmiało intro a na scenie wciąż było ciemno, wszyscy wręcz 
rzucili się w jej stronę. Budował napięcie i moment wyczekiwania już od pierwszych sekund. Minęła jedna minuta, 
druga, napięcie coraz bardziej rosło. Nagle rozbłysło światło i zaczęło się. Poezja, magia i istny majstersztyk. Zaczął                         
z megaprzytupem, którym towarzyszyły efekty specjalne w postaci dymu i ogni. Oczywiście oprawa świetlna robiła 
swoje, moje oczy nie wiedziały co się dzieje, wszystko w połączeniu z muzyką, której basy przeszywały na wylot 
stanowiło I D E A L N Ą całość. Mogłabym zapisać nawet 10 stron z relacji z samego jego występu, lecz nie wiem, czy 
nawet to by wystarczyło, by opisać to co się tam działo. Idealnie zgrana i dopasowana set lista, kontakt                                      
z publicznością, wystrzeliwane co jakiś czas confetti czy migające nad głową lasery tworzące kolorowy sufit nad 
głowami publiki. Można było poskakać przy takich jego tytułach jak: Bangarang, First Of The Year, większości 
utworów z jego płyty z Diplo czy przy świetnym remixie Avicii- Levels. Nie zabrakło również wplecionych w set 
najpopularniejszych piosenek ostatnich lat. Dało się usłyszeć Bich Better Have My Money Rihanny,  Justina Biebera, 
How Deep Is Your Love Calvina Harrisa, czy nawet Bohemian Raphsody zespołu Queen. Na zakończenie jego występu 
a jednocześnie całego festiwalu, podczas wykonywania ostatniego utworu efekty specjalne osiągneły maksymalny 
poziom- lasery błyskały wszędzie, pod sceną unosił się dym, w tym samym czasie wystrzelono confetti a całe niebo 
ponad sceną iskrzyło się od fajerwerków. Było to najpiękniejsze zakończenie, jakie można było sobie wyobrazić. To 
zdecydowanie numer 1 na mojej liście koncertów. Po tym hucznym podsumowaniu można było jeszcze podziwiać 
ostatni zespół na małej scenie- brytyjski melancholijny Daughter. I tak skończył się ten piękny niczym sen festiwal. 
Podsumowując, wydarzenie jak najbardziej godne uwagi i polecenia. Zachęcam każdego fana muzyki, by wybrał się 
na Orange Warsaw Festiwal, bo pozostawia on wiele świetnych wspomnień na bardzo długi czas i pozwala wyszaleć 
się za wszystkie czasy. Warty swojej ceny, a nawet śmiesznie tani w porównaniu z tym co oferuje. Na tegorocznej 
edycji festiwalu swój występ potwierdzili już Imagine Dragons i Justice. Ja już mam bilet, a Ty? 
 

 

TEKST: Agata Berkowska, IIIC 
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Kawiarnia  
literacka 
                      

Józef K.  

– postać tragiczna czy absurdalna? 
 

Józef K. to samotny bankier, którego 
status społeczny jest wyższy niż przeciętnego 
człowieka. Jest to typ karierowicza.        
Pracę stawia na pierwszym miejscu.  

Józef K. jest przykładem postaci 
tragicznej. Znajduje się w sytuacji bez 
wyjścia.    Zostaje niesłusznie oskarżony, 
a przynajmniej tak mu się wydaje. Nikt 
nie jest w stanie mu wytłumaczyć, o co 
dokładnie chodzi. Budzi się pewnego 
ranka, a w jego mieszkaniu znajdują się 
już ludzie, którzy przyszli go aresztować. 
Bohater przemieszcza się w dziwne 
miejsca, spotyka się z klientem                      
np. w katedrze. O przesłuchaniu 
dowiaduje się od przypadkowego 
człowieka, a sam budynek sądu 
umieszczony jest w starej i zaniedbanej 
kamienicy.  

Józef K. walczy o wyjaśnienie podstaw 
oskarżenia, ale z każdą chwilą zaczyna 
wierzyć coraz bardziej w to, że coś zrobił. Jest 
on także samotny. Mimo że ma kochankę, nie 
przywiązuje do niej zbyt dużej wagi. Jest mu 
dobrze z tym, że jest sam. Im bardziej chce 
odkrywać prawdę, tym bardziej się od niej 
oddala. Chociaż poszukuje przyczyny 
oskarżenia, przez co mógł być jeszcze bardziej 
pogrążony, niczego nie znajduje. Niestety, 
dostaje najwyższy wyrok, czyli karę śmierci. 
Uważam, że mamy w tym przypadku również 
do czynienia z klasycznym przykładem 
absurdu, ponieważ postać znajduje się                             
w sytuacji, która zaprzecza normom. Zostaje 
oskarżony bez powodu. Mamy także absurd 
miejsca - chociażby spotkanie w katedrze. 

Moim zdaniem, Józef K. jest w sytuacji 
bez wyjścia. Mimo starań, wpada w coraz 
większą serię niezrozumiałych zdarzeń.                   
To przykład człowieka, który, mimo 
wysokiego statusu społecznego, zostaje                     
z niczym.  
 

TEKST: R. P., klasa IIIC 

Czas i przestrzeń w „Procesie” Franza Kafki 
 

Czas i miejsce akcji w powieści „Proces” J. Kafki jest nie 
do końca określony. Autor nie podaje konkretów dotyczących 
przestrzeni. Jedynie ze szczegółów możemy domyślić się, 
gdzie rozgrywa się akcja. W powieści została zastosowana 
subiektywizacja przestrzenna oraz czasowa, bliżej nie 
określona i pozostawiona odbiorcy do indywidualnego 
wyobrażenia. 

Główny bohater, trzydziestoletni mężczyzna, docieka 
szczegółów swojego oskarżenia. W tym celu odwiedza wiele 
miejsc. Są to głównie placówki publiczne, urzędy.  

Można dostrzec więc, że bohater 
przebywa w cywilizowanym, 
wielkomiejskim klimacie. Pierwsze 
przesłuchanie odbywa się na nieznanej 
ulicy i o nieokreślonej godzinie.                          
W pobliżu znajdują się bloki, które 
wyglądają identycznie. Józef K. nie czuje 
się w tym wnętrzach dobrze, jest mu 
słabo, przytłacza go panująca 
atmosfera:  „Ludzie mogli stać tylko 
pochyleni, a głowami i plecami uderzali 
o sufit. K., któremu w tym powietrzu 
było za duszno, cofnął się                                   
do przedpokoju”.  
Sala przesłuchań była mała i nie mieściło 
się w niej za wiele osób. „Tylko ludzie na 
galerii nie przestawali robić uwag.  

Wydawali się, o ile można było coś rozróżnić tam na górze                  
w półmroku, kurzu i zaduchu, gorzej ubrani od tych z parteru. 
Niektórzy przynieśli ze sobą jaśki, które włożyli między głowę 
a sufit, aby uniknąć bolesnego ucisku.”  

Bohater opuszcza to miejsce i od tego czasu wpada                        
w spiralę problemów. Błądzi w miejscach, w których                         
za każdym razem jest stawiany przed jakimś wyborem. 
Każda jego decyzja ma wpływ na dalszy przebieg procesu. 
Odwiedzane instytucje wywołują niepokój. Wszystkie 
powierzchnie wypełnione są mrokiem i nie zapowiadają 
niczego dobrego. Każda kolejna wizyta w nich jest pułapką               
w życiu Józefa K.. Ten zaniedbuje obowiązki w pracy, 
ponieważ wszystko kręci się wokół procesu.  

Główny bohater, spisany na straty, szuka wyjścia                           
z zamkniętej przestrzeni. W każdym kolejnym miejscu panuje 
chaos, przez co zamyka się błędne koło. Zawsze znajdzie się 
powiązanie z sądem. 

K. dokonuje bilansu życia i przed straceniem godzi się                
z losem, jaki go spotkał, Przestrzeń, która mu towarzyszy cały 
czas, odzwierciedla jego emocje i nastroje, jest przez                        
to zauważalna i wyjątkowa. 
 

TEKST: I. M., IIIC 
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       PIŁKA RĘCZNA: 

 Piłkarki ręczne Piotrcovii Piotrków Tryb. wygrały XIX Memoriał red. 
Andrzeja Kowalczyka, który w niedzielę odbył się w Zagnańsku koło 
Kielc. Drugie miejsce zajęła Korona Handball Kielce, a trzecie Olimpia 
Beskid Nowy Sącz.  
 
Wyniki XIX Memoriału red. Andrzeja Kowalczyka: 
Korona Handball Kielce – Piotrcovia Piotrków Tryb. 28:34 (12:16)  
Olimpia Beskid Nowy Sącz – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 33:31 
(18:17) 
Korona Handball Kielce – Olimpia Beskid Nowy Sącz 34:28 (17:10) 
 

 Po fantastycznej walce mistrzostwo Europy w piłce ręcznej kobiet wywalczyły w niedzielę                           
w Goeteborgu Norweżki, które 30:29 (15:15) ograły reprezentację Holandii. Mistrzynie Europy                     
do triumfu poprowadziła Nora Moerk, która rzuciła w meczu o złoty medal dwanaście bramek. 
 

BOKS: 
 Karol Chabros został trenerem reprezentacji mężczyzn               

w boksie, a Marek Węgierski - kobiet. Zastąpili, odpowiednio, 
Zbigniewa Raubę i Pawła Pasiaka. Nowych szkoleniowców kadry 
narodowej wybrał we wtorek (20.12) Polski Związek Bokserski. 
 
 Były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej 

Artur Szpilka (20-2, 15 KO) zdradził, że w ciągu tygodnia 
powinniśmy poznać nazwisko jego kolejnego rywala oraz datę 
walki. Szpilka spędził pierwszą połowę tego roku w Polsce, gdzie 
przeszedł operację lewej ręki i poddał się rehabilitacji. Od kilku 
miesięcy pięściarz grupy Sferis KnockOut Promotions ponownie 
trenuje w USA pod okiem Ronniego Shieldsa 

 
 
SKOKI NARCIARSKIE: 

 
 Stefan Horngacher, trener kadry polskich skoczków narciarskich, 

ogłosił nazwiska pięciu zawodników, którzy wystartują                         
w Turnieju Czterech Skoczni. Zaskoczenia nie ma - to Kamil 
Stoch, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Stefan Hula. Na 
pozostałą dwójkę poczekamy, ale niezbyt długo. 
 

TEKST: Wiktoria Gołębiewska 
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta”  
Agata Berkowska, IIIc; Marlena Baraban, IIIC; Wiktoria  
Bremer, IIa; Julia Gepner, Ic; Wiktoria Gołębiewska, IIc;  
Patrycja Kaszak, IIa; Wiktoria Kozieja, IIc; Dominika  
Nylec, IIa;  Aleksandra Smolińska, IIIb;  
Jolanta Zakrzewska, IIIc  
 
Opiekun redakcji                            Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             
Anna Dorosz 
 
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim profesorom, którzy mieli wkład                         
w powstanie niniejszego wydania gazety, a przez to mieli zasadniczy wpływ na jej 
kształt oraz rozwój osobisty poszczególnych członków zespołu redakcyjnego. 
Szczególne podziękowania kierujemy do p. dyrektor A. Pallasch, prof. M. Gudziaka 
Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
Czekamy na wasze teksty.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspresowe 

ciasteczka owsiane 

 

Składniki:  
 
2 szklanki płatków 
owsianych, 1,5 szklanki 
mąki, 2 jajka, pół szklanki 
cukru (oczywiści można dać 
więcej, ale ja lubię mało 
słodkie), 2-3 łyżki stołowe 
roztopionego masła, pół 
łyżeczki proszku do 
pieczenia, (opcjonalnie) 
rodzynki, orzechy, 
przyprawy: tutaj mamy 
dowolność. Może to być 
wanilia, cynamon, kakao, 
przyprawa korzenna… 
 
Przygotowanie:  
 
Wszystkie dokładnie ze sobą 
mieszamy. Ciasteczka 
formujemy, nadając im 
okrągły, lekko spłaszczony 
kształt, a następnie 
umieszczamy na blaszce 
wyłożonej papierem do 
pieczenia. 
Pieczemy w temperaturze 
ok. 180 stopni przez 8-12 
minut (zależy od wielkości 
ciasteczka).  
 

 

Smacznego! 

 

Ola Smolińska gotuje! 

 

Łamigłówki mądrej główki 
W poniższym diagramie został ukryty pewien związek chemiczny. Twoim zadaniem jest 

odtworzyć ukryty w diagramie rysunek, zamalowując tylko niektóre kratki. O ilości 

zamalowanych kratek informują liczby znajdujące się w zaciemnionych kratkach po lewej 

stronie oraz u góry diagramu. Cyfry w kolumnach określają ilość kolejnych, zapełnianych 

kratek w obrębie tylko tej kolumny. Cyfry w rzędach określają ilość kolejnych, 

zapełnianych kratek w obrębie tylko tego rzędu.  Podczas tworzenia obrazka należy 

pamiętać, że zamalowane kratki mogą być rozdzielone co najmniej jedną niezamalowaną 

kratką. Po utworzeniu obrazka, należy podać nazwę przedstawionego związku 

chemicznego. 

Trzy pierwsze osoby otrzymują ocenę bardzo dobrą z chemii lub przyrody 
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