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Oddajemy w Wasze ręce majowe wydanie miesięcznika. 

Jest ciepło, wszystko wokół kwitnie, ale może znajdziecie chwilę, by zajrzeć do najnowszego numeru 

„Monitora Traugutta”. Gwarantujemy Wam zaskoczenie, wzruszenie i morze łez (to ze śmiechu). 
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Wywiad z…  

Ernestem Korusem 
– czyli p. Anna Dorosz pyta! 

  
Marzenia się spełniają. Od bardzo dawna, bo aż od 

czasów gimnazjum Ernest marzył o wyjeździe za granicę 

- miejscowości i państwa często się zmieniały, jednak 

idea nigdy nie umarła. Nieliczni, którzy znają go jeszcze 

z poprzednich etapów nauczania z pewnością 

potwierdzą te słowa. I stało się – po długich staraniach 

dostał się na International Politics (polityka 

międzynarodowa) na Walijskim Uniwersytecie 

Aberystwyth. 

                                                                                                                                                        
Anna Dorosz: Skąd wziął się pomysł na studiowanie 

za granicą? Czy od początku zakładałeś, że Twoim 

punktem docelowym będzie Wielka Brytania? 

Ernest Korus: Mówiąc całkiem szczerze, Wielka Brytania 

nie była moim celem, ani nie była brana z początku pod 

uwagę. Pomysł o studiowaniu za granicą pojawił się                  

w drugiej klasie szkoły średniej. To był ten moment,                       

w którym postanowiłem działać w tym kierunku. 

Miejscem, w którym chciałbym mieszkać najbardziej, są 

Stany Zjednoczone i Kanada, to tam rozpocząłem swoje 

poszukiwania. Prestiż uczelni, okolica, wymogi 

rekrutacyjne, jakość nauczania - wszystkie te informacje 

były przeze mnie zbierane i porównywane. Największą 

barierą, która niestety uniemożliwiła brnięcie                             

w wyznaczonym przeze mnie kierunku było zaporowe 

czesne (od 30-50 tysięcy dolarów). Warto wspomnieć                            

o ogromnych wymaganiach, których w tamtym momencie 

spełnić już się nie dało. Studiowanie w Ameryce 

Północnej to obowiązek napisania na wysokim poziomie 

matury amerykańskiej oraz posiadania specjalnego 

certyfikatu TOEFL, badającego znajomość języka 

angielskiego na poziomie akademickim.  

A.D.: Czy tak wysoko postawione wymagania zraziły 

Cię do realizacji założonego wcześniej planu? 

E.K.: To wszystko zdecydowało o odroczeniu planu 

studiowania za granicą. Początkowo miałem po maturze 

mieć rok przerwy, w którym doskonaliłbym język angielski 

i przygotowywałbym się do matury amerykańskiej. 

Jednakże los chciał inaczej. Pewnego dnia do naszej 

klasy wszedł profesor Zieliński, który zbierał chętnych               

na spotkanie z polskimi partnerami jakiegoś uniwersytetu 

- wtedy nie bardzo obchodziło mnie jakiego. Mając                       

w głowie cały czas plan nauki w Ameryce Północnej,                 

nie przejmowałem się tym. Zgłosiłem się, aby nie pójść 

na nudną lekcję. Nadszedł dzień spotkania. Okazało się, 

że siostra pani, która do nas przyjechała, sama 

ukończyła uniwersytet, o którym mowa, a mowa                             

 

o Aberystwyth. Oprócz tego prowadzi własną szkołę 

językową Open Future School w Siedlcach. Ich zadaniem  

jest zachęcanie do studiowania, odpowiadanie                           

na pytania osób zainteresowanych i aplikantów. Ponadto 

są oficjalnymi partnerami uniwersytetu - pomagają                    

w aplikacji i czuwają nad całym procesem.  

A.D.: Czego dowiedziałeś się o Aberystwyth na 

pierwszym spotkaniu? 

E.K.: Podczas spotkania zaprezentowany został 

uniwersytet, okolica, podstawowe informacje i zalety 

studiowania. Najciekawszym punktem, dzięki któremu 

zwróciłem na sprawę więcej uwagi, była sprawa 

czesnego. W przeciwieństwie do miejsc poza Europą, 

tutaj całość czesnego finansowana jest przez rząd Walii 

(prawdopodobnie ostatni rok, w związku z brexitem), 

więc studenci nie muszą się przejmować tym kłopotem. 

Ogromne oburzenie na sali wywołały koszta życia                       

i wynajmu akademika (widocznie zebrani nie znali cen 

amerykańskich, nie wiedzieli również, że w większości 

uniwersytetów trzeba płacić czesne, i to nie małe). W tym 

momencie wiedziałem już, że warto się tym 

zainteresować i wziąłem pod uwagę Wielką Brytanię,                  

a konkretnie mało znaną Walię, o której nic wcześniej nie 

wiedziałem poza tym, że sobie jest. Czułem, że może                

to być niepowtarzalna okazja. 

A.D: Co cię ostatecznie przekonało do złożenia 

aplikacji na uniwersytet w Aberystwyth? 

E.K.: Po zapoznaniu się z uczelnią i jej ofertą 

postanowiłem aplikować. Oprócz niskich kosztów, szalę 

przeważył fakt honorowania polskiej matury. Zapewne 

nie dałbym rady napisać w tym roku matury 
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międzynarodowej, amerykańskiej czy a-level, dlatego 

bardzo ułatwiło to zadanie. Wymagania były osiągalne,                 

a jedynym problemem mógł się wydawać wynik 65%                    

z dwóch rozszerzeń na maturze - dla chcącego nic 

trudnego. 

A.D: Jakie trudności na swej drodze może spotkać 

osoba, która chce wziąć udział w rekrutacji na studia 

za granicą? 

E.K.: Decyzja o aplikowaniu to początek drogi. Każdy 

aplikant musi napisać list motywacyjny o objętości strony 

(nie więcej), w którym przedstawi siebie, zaprezentuje 

swoje osiągnięcia, zdolności, pasje i opowie dlaczego 

właśnie ten kierunek chce studiować. Oczywistością jest, 

że całość musi być po angielsku. Uczniowie w UK                 

czy USA podobno piszą swój list motywacyjny około pół 

roku, tak żeby nie pominąć żadnego szczegółu, a praca 

była dopięta na ostatni guzik. Z kolei ja miałem na                     

to około 3 tygodni. Nie znaczy to jednak, że swoją pracę 

napisałem byle jak czy źle. Wręcz przeciwnie, byłem 

bardzo z niej zadowolony i komisja rekrutacyjna również 

musiała podzielać moje zdanie, gdyż list zagwarantował 

mi ofertę bezwarunkową na uniwersytet.  

A.D: Co daje polskiemu abiturientowi oferta 

bezwarunkowa. Jakie płyną z niej korzyści? 

E.K.: Oferta bezwarunkowa to gwarancja przyjęcia na 

wymarzony kierunek pod warunkiem spełnienia 

określonych wymogów egzaminacyjnych, czyli wstępne 

przyjęcie. Pozostawało tylko się uczyć. Od samego 

początku wiedziałem o egzaminie wstępnym                           

na uniwersytet, na którym do wygrania były stypendia       

(od £1000-£2000) oraz oferty bezwarunkowe. Oferty 

bezwarunkowe w Polsce nazwalibyśmy indeksami                     

na uniwersytet - nie trzeba mieć żadnych wyników 

maturalnych poza zdaniem matury. Sprawa wydawała     

mi się przegrana i niewarta świeczki.  

A.D: Ale ty postanowiłeś zaryzykować, zawalczyłeś                  

o swoje… 

E.K.: Wygrywało myślenie, że na pewno znajdą się lepsi 

ode mnie i szans wielkich nie ma. Do pomysłu nakłoniła 

mnie mama, mówiąc że spróbować nie zaszkodzi. 

Egzamin odbył się 31 stycznia w sali wykładowej                      

w Siedlcach. Ludzi było dosyć sporo, niestety nie mam 

żadnych danych bo i nie specjalnie się tym 

interesowałem, ale na miejsce przyjeżdżali ludzie                         

z najdalszych regionów kraju. Pewna dziewczyna 

przyjechała aż z Przemyśla.  

A.D: Jak dokładnie przebiegał ten egzamin? 

E.K.: Na miejsce przybył Walijczyk z uniwersytetu                  

(nie pamiętam dokładnie kim był, z pewnością 

pracownikiem), który nadzorował egzaminy. Cały 

egzamin wstępny podzielony był na dwie części,                       

z uprzednio wybranych przedmiotów powiązanych                           

z kierunkiem studiów. Ja wybrałem „History - Europe 

&America” i „Politics and International Politics”. Każdy                

z dwóch egzaminów trwał po 1.5h, a oddzielała je                   

20 minutowa przerwa. Polegały one na napisaniu dwóch 

wypracowań/rozprawek/referatów (w języku angielskim). 

Dwa wypracowania o tematyce politycznej i dwa 

historyczne, czyli w sumie cztery prace pisemne. Wybór 

był olbrzymi - 45 tematów historycznych i 9 tematów 

politycznych. Wybrałem: „Wielokulturowość nie sprawdza 

się w Europie. Omów problem.”, „Czy da się wygrać 

wojnę z terroryzmem?”, „Historia to nauka o życiu 

wielkich ludzi.”, „Dlaczego nacjonalizm odegrał tak ważną 

rolę w XIX wiecznej Europie? Odwołaj się szczegółowo 

do jednego przypadku.” Nie mamy tyle czasu, bym 

streszczał swoje odpowiedzi, ale byłem z nich dumny.       

Po wyjściu z sali wiedziałem, że dałem z siebie 

wszystko. Nie muszę raczej mówić, że było to dosyć 

stresujące doświadczenie. Dopiero gdy napisałem owe 

egzaminy, zrozumiałem, że szansa na sukces jest 

jest znacznie wyższa niż początkowo zakładałem. 

A.D: W jaki sposób dowiedziałeś się o przyznaniu oferty 

bezwarunkowej? 

E.K.: Na początku marca dotarł do mnie tajemniczy list                    

z Walii. Po otwarciu już wiedziałem, co może zawierać. 

W liście pogratulowano mi wysokich wyników                            

i poinformowano o uzyskaniu oferty bezwarunkowej.                

Na stypendium się nie załapałem, ale główny cel został 

osiągnięty! Obecnie pozostaje nic więcej jak nauka                 

do matury. Teraz jestem na etapie wypełniania 

formularzy o sfinansowanie czesnego i wyboru 

akademika. Wszystkim, którzy chcieliby studiować                  

za granicą, mogę powiedzieć: nigdy się nie 

poddawajcie. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki, 

wystarczy po to sięgnąć. 

A.D: Dziękuję za rozmowę. 
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Z życia szkoły … 
 

Laureaci konkursu „Cztery żywioły” 
 
Serdecznie gratulujemy Natalii Owczarczyk i Oli Kwiatkowskiej 
z klasy 2B za zajęcie 3 miejsca w VII międzyszkolnym konkursie 
interdyscyplinarnym „CZTERY ŻYWIOŁY”. Patronami konkursu 
byli: Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Geograficzne 
oraz Muzeum Ziemi. Wyróżnienie w konkursie otrzymali również 
Daniel Kwiatkowski i Krzysztof Lib z klasy 2C. Dobra robota!  

 
 

Dialogi o niepodległości – wyjście do 
Muzeum Niepodległości 
 

27.03.2017 r. w Muzeum Niepodległości uczestniczyliśmy                    
w projekcie „Dialogi o NIEPODLEGŁEJ - patriotyzm                          
w świadomości młodych warszawiaków”, będącym 
dwugłosem historyka i badacza literatury i wpisującym się         
w edukację: historyczną, patriotyczną i obywatelską. Poprzez 
wiedzę z wydarzeń związanych z historią Polaków w latach 
1914-1944 przeanalizowaliśmy, co oznaczał patriotyzm            

w życiu naszych przodków – JAKIE BYŁY WZORCE WYCHOWAWCZE, które tak silnie związały 
młode pokolenie z Ojczyzną, dając tak liczne przykłady postaw wzorcowo patriotycznych                 
i heroicznych. 

Wycieczka do Polskiego Radia 

27 marca grupą uczniów z koła dziennikarskiego wybraliśmy się na wycieczkę                             
do Polskiego Radia. Opowiedziano nam o pracy w radiu, gdzie potrzebne jest 
posiadanie atutów takich jak: dobra dykcja, wiedza ogólna, refleks, wyczucie 
czasu, błyskotliwość, przyjemna dla ucha barwa głosu, ważne jest też 
posługiwanie się piękną polszczyzną i pełne skupienie na wykonywanej pracy. 
Byliśmy świadkami audycji na żywo („Cztery pory roku”, audycja Romana 
Czejarka). Mieliśmy okazję stać obok migającej czerwonej lampki ON AIR, czując 
się tym samym jak reżyser obserwujący redaktorów zza reżyserki. Widzieliśmy 
też prace konserwacyjne w studiu nagraniowym. Byliśmy nawet w archiwum 
Polskiego Radia (fonoteka), gdzie znajdują się liczne zbiory dźwiękowe,                         
tj. uwiecznione na taśmach nagrania piosenek, całe koncerty czy audycje. 

Międzynarodowy Dzień Teatru – wyjście do Teatru 
Rampa 

28 marca to Międzynarodowy Dzień Teatru, który artyści "Sceny na Miłej" 
oraz sympatycy teatru, z naszej szkoły, spędzili w Teatrze Rampa na 
wielkanocnej odsłonie jednej z najgłośniejszych rock oper świata - Jesus 
Christ Superstar! 
Spektakl zaskoczył nas profesjonalizmem wykonania oraz dynamicznością 
przechodzenia z jednej sceny w drugą. Efekt taki dyrektor Teatru Rampa 
uzyskał dzięki połączeniu zawodowej pasji doświadczonych aktorów                        
z entuzjazmem wybitnych młodych wykonawców. To było nie tylko 
spotkanie z teatrem i tekstem, ale i dobrą muzyką. Z jednej strony 
widowisko dostarczyło nam dobrej rozrywki, z drugiej zaś zmusiło do 
głębszej refleksji, a Jezus, w tej roli Jakub Wocial, był boski! 
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Z kart  

kalendarza … 
 

 

Maj – piąty miesiąc w roku, wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 31 dni. Nazwa 
miesiąca pochodzi od łacińskiej nazwy Maius. Została ona zapożyczona przez większość języków 
europejskich. 

                           HARMONOGRAM      

                          WYDARZEŃ SZKOLNYCH                 

                           MAJ 2017                                       
 

   ► Weekend majowy                                         
                   - 01.05. – 03.05. 

 

   ► Egzamin maturalny, pisemny z języka  

       polskiego (dzień wolny od zajęć  

       dydaktyczno - wychowawczych  

       dla klas 1 i 2) - 04.05. 
     

   ► Egzamin maturalny, pisemny z   

       matematyki (dzień wolny  

       od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  

       dla klas 1 i 2) – 05.05. 
 

   ► Egzamin maturalny, pisemny z   

       języka angielskiego (dzień wolny  

       od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  

       dla klas 1 i 2) – 08.05. 

 
 Dzień Otwarty – informacja o  

        zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  

        na koniec roku szkolnego - 30.05. 

 
► Ogólnopolskie Święto Kaszanki - 01.05. 

► Dzień Flagi Państwowej RP – 02.05. 

► Święto Narodowe 3-maja – 03.05. 

► Dzień Hutnika, Strażaka, Kominiarza, Garncarza, Piekarza – 04.05 

► Dzień Europy – 05.05. 

► Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 08.05. 

► Dzień Farmaceuty – 14.05. 

► Dzień bez Samochodu – 15.05.  

► Dzień Ręcznika – 25.05. 

► Dzień Matki – 26.05.    

► Światowy Dzień bez Papierosa – 31.05. 

MAJ 

PN WT ŚR CZ PT SO N 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
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WWyyddaarrzzeenniiaa  hhiissttoorriiąą  ooppiissaannee……  

Archeologia śródziemnomorska 
 

Archeologia klasyczna, dawniej tak zwana, w ostatnich latach zrobiła wielkie postępy w odkrywaniu starych 
siedlisk, świątyń czy różnego rodzaju budynków z epoki antyku lub prehistorii. Krajami, które włączają się 
automatycznie do pojęcia archeologii śródziemnomorskiej ze względu na swoje położenie geograficzne są Francja, 
Grecja, Włochy, Egipt lub inne w obrębie wspominanego morza. Każde z tych państw posiada wiele pozostałości 
kulturowych po rządach Antygonidów, Ptomeleuszy, zbiorowisk ludowych czy republiki a później cesarstwa rzymskiego. 
Ostatnim czasem archeologowie z całego świata zakładają coraz więcej wykopalisk takich jak w Kartaginie, Delfach, 
Syrakuzach. 

 
Kartagina 
Była to stolica państwa o tej samej nazwie. Miasto założone przez 
Fenicjan w IX wieku p.n.e. Jeden z głównych ośrodków handlu na morzu 
śródziemnomorskim, główny wróg republiki rzymskiej. Jak wiadomo 
miasto podupadło w wyniszczających trzech wojnach punickich, w 
których Kartagina straciła na znaczeniu i stała się marionetką rzymską. 
Do dzisiaj są tam prowadzone stanowiska archeologiczne, znaleziska 
można znaleźć w muzeum Kartaginy w Tunisie. 
 
 
 

 
Delfy 
Jest to pradawne miasto mieszczące się w środkowej Grecji. Było ono już znane 
od około 600 r.p.n.e, kiedy to wzniesiono tam pierwszą świątynię Apollina. 
Delfy swoją całą sławę zawdzięczają dzięki wyroczni, która to już od 
starożytności służyła Grekom jako tak zwany doradca. Każde Greckie polis 
chciało postawić tam własną świątynię co utrudniało stosunki między 
Hellenami. Delfy kilkanaście razy były niszczone przez pożary i trzęsienia ziemi 
co prowadziło do kosztownej odbudowy. W 1892 rząd francuski rozpoczął pracę 
nad odbudową Delf. Zostało również zbudowane muzeum archeologiczne 
Delf w 1903 r., tj. po zakończeniu głównych prac wykopaliskowych 
prowadzonych przez Szkołę Francuską w Atenach. Po odrestaurowaniu                             
i powiększeniu w latach 1950-1960 muzeum zostało zreorganizowane przez jego 
kustoszy w celu uzyskania jednolitej ekspozycji. Posiada wyłącznie przedmioty 
znalezione na obszarze Delf, niemniej jest jednym z najważniejszych - 
obok ateńskiego i olimpijskiego - muzeów archeologicznych w Grecji. Wśród 
ofiar, przeznaczonych dla Apollina, były przedmioty z brązu, posążki, wazy                  
i rzeźby składane w skarbcach i świątyniach przez ofiarodawców. 

 
 
 
Syrakuzy 
Była to kolonia Dorów z Koryntów założona w 733r.p.n.e. Początkowo miasto 
zajmowało tylko przybrzeżną wysepkę Ortygię. Po zbudowaniu kamiennej 
grobli w VI wieku p.n.e. Syrakuzy zaczęły rozrastać się szybko na lądzie stałym, 
gdzie założono agorę, a z dala od miasta, nad rzeką Anopos, wzniesiono około 
560-550 p.n.e. wielki peripteros dorycki, poświęcony Zeusowi Olimpijskiemu. 
Od V wieku p.n.e. Syrakuzy były uważane za najpiękniejsze i najbogatsze,             
a niewątpliwie najludniejsze miasto wyspy (około 200 tysięcy mieszkańców), 
posiadające dwa doskonałe porty (handlowy i wojenny), które zapewniały 
panowanie miasta nad wschodnią częścią Sycylii.  W Syrakuzach mieści się 
również syrakuzański park archeologiczny. Syrakuzy słyną także z wielu 
muzeów, które są poświęcone Archimedesowi, wykopaliskom w mieście. 
  

 
TEKST: K. Łuczak, IC 
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Jaka przyszłość stoi przed narodami Europy? Czy zmierzamy do społeczeństwa 
wielokulturowego, akceptującego różne odmienności, czy droga wiedzie do 

społeczeństwa jednolitego, w którym mniejszości nieuchronnie utracą odrębność? 
 
Przedstawiamy Wam dwie wypowiedzi uczennic z klasy IIB. Punktem wyjścia do rozważań na powyższy temat była 
pozytywistyczna nowela Marii Konopnickiej pt. „Mendel Gdański”, którą to uczniowie analizowali podczas lekcji 
języka polskiego. Zarówno Natalka, jak i Klaudia myśli, a zatem pisze mądrze, szczerze i odważnie, i co najciekawsze – 
każda z nich inaczej! 

 
Europa wraz z biegiem czasu staje się miejscem 

wielonarodowościowym i wielokulturowym. Tradycje                  
i zwyczaje innych kultur są tu powszechnie szanowane                
i akceptowane, pod warunkiem asymilacji społecznej              
ich przedstawicieli. W wielu miastach gdzie powszechnie 
panującą religią jest chrześcijaństwo, budowane są miejsca 
kultu innych wyznań. Jednakże nikt nie chce, by inna kultura 
była mu na siłę narzucana. Próby takich działań spotykają się 
z otwarcie okazywaną wrogością, niejednokrotnie połączoną 
z aktami przemocy. 

Mendel Gdański, mimo pochodzenia żydowskiego, 
był broniony przez swoich sąsiadów, gdy zorganizowano 
pogrom Żydów. Akceptowali oni staruszka pomimo 
odmienności kulturowej. Żyd kultywował własne tradycje                  
i zwyczaje, jednakże nikomu ich nie narzucał i do nich nie 
przekonywał. Był świadom swojej mniejszości, szanował 
ludzi, którzy go otaczali oraz ich religię. 
Inny obraz ukazuje nam obecna sytuacja polityczna w wielu 
państwach Europejskich, takich jak np. Niemcy, Francja         
czy Belgia. Muzułmańscy imigranci nie asymilują się. 
Narzekają na swój los, wywołują skandale, próbując zwrócić 
na siebie uwagę. Wynoszą siebie i swoją religię na piedestał, 
częściowo usiłując nawrócić ludzi z religii powszechnie 
panującej w tych państwach na islam. Takie zachowania 
spotykają się z wrogością ze strony większości ludzi. 
Niejednokrotnie dochodzi do aktów przemocy, wandalizmu 
czy innego typu wykorzystań, wywołanych najczęściej 
strachem o dobro własne i najbliższych. Nie narzucając 
islamistom własnej religii i przekonań oczekujemy tego 
samego z ich strony, niestety na darmo. 

Patrząc i porównując obie sytuacje możemy 
stwierdzić, że to, w którą stronę będzie zmierzała Europa w 
głównej mierze zależy od zachowań mniejszości 
kulturowych. Są one powszechnie szanowane i tolerowane, 
pod warunkiem działań obustronnych. W przypadku, gdy 
działać to będzie tylko jednostronnie, radykalni 
gloryfikatorzy będą, poniekąd na własne życzenie, 

stopniowo wykluczani z życia społecznego. 
 

TEKST: K. Graczyk, IIB 

Chodząc ulicami naszego miasta, coraz częściej 
spotykam kogoś, kto mówi w innym języku lub pyta mnie         
o drogę w obcym języku. 
Przyglądając się Europie, za przykład państwa 
wielokulturowego możemy podać Niemcy. To właśnie 
między innymi tam jest dużo ludzi z różnych zakątków 
świata. Dawniej, widząc kogoś, kto jest od nas odmienny, 
wywodzi się z innej kultury, religii, ma inny kolor skóry, 
mogliśmy dziwić się, a może wywoływało to w nas 
zaciekawienie. Teraz to stało się naturalne. Już nie zwracamy 
uwagi na obcokrajowców, są po prostu wśród nas.                  
Nie wzbudzają wśród nas większego zainteresowania.            
Czy staliśmy się bardziej tolerancyjni? Oczywiście, zawsze 
znajdzie się grupa ludzi, która ma odmienne zdanie i będzie 
stwarzać różne konflikty.  
W „Mendlu Gdańskim” Marii Konopnickiej również 
pojawiają się postaci, grupa Polaków, która żąda wypędzenia 
narodowości żydowskiej z miasta, a tym samym 
unicestwienia jej dorobku i kultury. Warto wspomnieć,           
że tytułowy bohater bardziej ceni i szanuje polską kulturę   
niż niejeden Polak w dzisiejszych czasach. Inna postać 
literacka godna uwagi, również polski patriota narodowości 
żydowskiej, to Jankiel z poematu epickiego Adama 
Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. 

Ludzie często migrują, by polepszyć swoje życie, 
nabrać innych perspektyw. Nieraz też obywatele opuszczają 
swój kraj ojczysty z powodów politycznych. Myślę, że my też 
chcielibyśmy być zaakceptowani w innym środowisku,              
a co dopiero na obczyźnie. Czuć się swobodnie i wdrożyć         
w odmienną kulturę. Dlatego ci, którym przeszkadza 
odmienność, powinni czasem spojrzeć na drugą stronę 
medalu. Ciężko teraz o kraj, w którym nie ma odmienności      
w społeczeństwie. Jesteśmy „wymieszani”. Ponieważ 
większość granic jest otwarta dla wszystkich, nie możemy   
już tego cofnąć. Chociażby nam to bardzo przeszkadzało,        
nie zmienimy tego. 

TEKST: N. Owczarczyk, IIB 
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Jak to działa? 

 

Wirtualna rzeczywistość to technologia pozwalająca na wykreowanie 

sztucznego obrazu przestrzeni, przedmiotów i zdarzeń. Na obecnym poziomie 

rozwoju technologii światy wirtualne uzyskujemy poprzez komputerowe 

generowanie trójwymiarowych efektów akustycznych i stereoskopowych 

obrazów 3D, które to obrazy są oddzielnie prezentowane (z lekkim 

przesunięciem) lewemu i prawemu oku. Po ich złożeniu nasz mózg tworzy 

trójwymiarowy obraz nieprawdziwego świata, np. z gry. Żeby efekt                         

był realistyczny, należy odciąć wszystkie zewnętrzne bodźce świetlne, dlatego 

niezbędnym elementem pozwalającym zanurzyć się użytkownikom                              

w wirtualnym świecie są gogle VR bądź też specjalne wirtualne hełmy.                 

W obu wypadkach urządzenia nie tylko nie przepuszczają światła z zewnątrz, 

ale wyświetlają na dwóch wbudowanych w nie ekranach (lub na jednym, 

podzielonym na dwie części) przygotowywane w czasie rzeczywistym przez 

komputer stereoskopowe obrazy 3D. Dodatkowo umieszcza się w nich 

regulowany zestaw soczewek, które dopasowują obraz do rozstawu oczu i wad 

wzroku użytkownika. Z kolei wrażenia słuchowe zapewniają zwykłe słuchawki. 

Wirtualną rzeczywistość nie tylko widzimy i słyszymy, ale także na nią                          

w sposób interakcyjny wpływamy za pomocą kontrolerów i różnego rodzaju 

padów bądź dżojstików. Wszystkie nasze poczynania są dzięki tym urządzeniom 

bardzo dokładnie lokalizowane w wirtualnej przestrzeni. Możemy swobodnie 

przesuwać przedmioty, otwierać drzwi czy strzelać do wirtualnych wrogów. 

Dodatkowo kierunek patrzenia i wszystkie ruchy głową są określane                           

na bieżąco dzięki wbudowanym w gogle żyroskopom i akcelerometrom. Kąt 

obrotu i pochylenie głowy są natychmiast precyzyjnie wyliczane i przekładają 

się w czasie rzeczywistym na to, co widzimy, i na to, co się dzieje w naszej 

wirtualnej rzeczywistości. 

 
Przemeblowanie przed budową 

 

Z zalet wirtualnej rzeczywistości zaczęły korzystać też 

branża meblarska i branża nieruchomości. Wirtualny 

spacer po projektowanej nieruchomości daje możliwość 

oceny i łatwej zmiany rozplanowania wnętrza, kolorów 

ścian czy elementów wyposażenia, jeszcze przed fizycznym 

zbudowaniem domu. Podczas spaceru można też otwierać 

i zamykać drzwi, przemieszczać przedmioty czy zapalać i 

gasić światła. Przynosi to inwestorom ogromne 

oszczędności, zwłaszcza przy dużych projektach 

budowlanych. Jedną z pierwszych firm w Polsce, która 

zaczęła wdrażać wizualizacje wnętrz w wirtualnej 

rzeczywistości, jest InPlanner. Przedsiębiorstwo to zostało 

założone przez absolwentów Politechniki Łódzkiej i działa 

obecnie w ramach Inkubatora Technologicznego – 

łódzkiego Technoparku.  

Z kolei Sotheby’s International Realty, obecna również w 

Polsce agencja zajmująca się sprzedażą luksusowych 

nieruchomości na całym świecie, już od 2015 r. oferuje 

możliwość przespacerowania się w rzeczywistości VR po 

dostępnych w jej ofercie luksusowych rezydencjach.  

 

O wszystkim i o niczym! 

Nowy wirtualny świat 

W 2016 r. w wielu krajach targi i konferencje związane z komputerami, 

smartfonami, rozrywką czy sprzętem audio-wideo zostały zdominowane przez 

wirtualną rzeczywistość (ang. virtual reality, VR). Dosłownie na każdym stoisku, 

niezależnie od tematyki targów czy konferencji, zwiedzający mogli włożyć gogle VR i od razu zanurzyć się w wirtualnym świecie, 

bawiąc się przy tym jak dziecko. Do historii przeszło już wykonane w lutym ub.r. zdjęcie Marka Zuckerberga, szefa i założyciela 

Facebooka, który podczas targów Mobile World Congress 2016, idąc na scenę w centrum kongresowym w Barcelonie, mijał tłum 

niedostrzegających go ludzi. Wszyscy bowiem mieli na głowie gogle VR i byli całkowicie pochłonięci przez wirtualną 

rzeczywistość. 

 

Nadchodzi Oculus Rift 

 

Jeszcze do niedawna wirtualna rzeczywistość była 

jedynie interesującą i efektowną technologią, która 

stanowiła rynkowy margines. Sytuacja zaczęła się 

zmieniać w 2011 r. Wówczas to firma Oculus VR 

dzięki prototypowi gogli Oculus Rift 

zapoczątkowała wirtualną rewolucję. Co ciekawe, 

na rozwój tego produktu, w który zaangażował się 

bezpośrednio m.in. John Carmack, twórca 

najsłynniejszych w historii gier komputerowych, 

Dooma i Quake’a, zebrano 2,5 mln dol.                         

na crowdfundingowej platformie Kickstarter.                   

W 2014 r. Oculus VR został przejęty przez 

Facebooka, a Mark Zuckerberg zainwestował                  

w rozwój technologii VR ponad 2 mld dol. Wierzy 

on, że wirtualna rzeczywistość wkrótce stanie się 

codziennością dla milionów ludzi. Korzystając                    

z tej technologii, będziemy mogli robić zakupy, 

podróżować po wszystkich zakątkach globu,                    

nie wychodząc z domu, uczestniczyć w imprezach 

sportowych czy brać udział „na żywo”                            

w koncertach. Równie ważne zastosowanie znajdzie 

wirtualna rzeczywistość w medycynie                               

(np. konsultacje lekarskie podczas prowadzenia 

operacji), lotnictwie czy wojskowości. 

 

 

Nie tylko gry 

 

Doskonałym przykładem zastosowania wirtualnej rzeczywistości                     

w e-handlu jest nowy wirtualny salon marki Audi, pozwalający 

szczegółowo obejrzeć każdy z oferowanych modeli samochodów. Dzięki 

wykorzystaniu kart graficznych Nvidii z serii GeForce GTX 10 można 

budować i sprawdzać niestandardowe konfiguracje w każdym modelu 

Audi. Podobne rozwiązanie oferuje firma Lexus. Na jej stronie 

internetowej dostępne jest uruchamiane na smartfonie przy użyciu 

cardboardu oprogramowanie, dające szansę na drobiazgowe przyjrzenie 

się najnowszemu modelowi Lexusa RX bez wychodzenia z domu! Firma 

udostępnia też aplikację do przejażdżki w wirtualnej rzeczywistości 

modelem NX i wyścigów Lexusem RC F. Duże nadzieje z wirtualną 

rzeczywistością wiąże też przemysł turystyczny. Wirtualne wizyty mogą 

ułatwić biurom podróży sprzedaż wycieczek w odległe regiony świata. 

Co więcej, klient może też dzięki nim ocenić, czy dany hotel                             

mu odpowiada, a także udać się na szybką wycieczkę po okolicy.                    

Co ciekawe, w 2015 r. sieć hoteli Marriott w swoich obiektach                          

w Londynie i w Nowym Jorku wprowadziła usługę VRoom Service. 

Goście mogą zamówić do pokoju gogle VR i zrobić wirtualny wypad                 

do Chile, Rwandy czy Pekinu. 

Źródło: http://www.wiz.pl/8,1934.html 
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Uwaga, nauka idzie!                                                                                           
 

      Zastosowanie chemii w kryminalistyce 
  

Chemia jest moim ulubionym przedmiotem szkolnym, ale oprócz nauki w szkole interesuje się 

również kryminalistyką  (badanie śladów, odcisków palców, analiza chemiczna itp.). 

Zainteresowanie tą dziedziną nauki pojawiło się już pod koniec szkoły podstawowej. Jako 

przedmiotem szkolnym zaciekawiła mnie nią moja mama, która od zawsze się nią interesowała,                   

a od strony kryminalistycznej telewizja (w szczególności program ID – Investigation Discovery                        

i literatura fachowa. Chemia jest podstawą badań we współczesnej kryminalistyce. Wszelkie organy 

śledcze często korzystają z nauki jaką jest chemia. Chemiczne badania kryminalistyczne mają 

bardzo szerokie zastosowanie, od ustalania ojcostwa, przez identyfikację broni palnej,                             

aż do wykrywania materiału biologicznego pozostawionego na miejscu zbrodni. Wykorzystuje się   

w tym celu różnorodne odczynniki i specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. 
 

Metody badawcze wykorzystywane w kryminalistyce: 

 Mikroskopia  

 Analiza chemiczna  

 Chromatografia  

 Spektroskopia  

 Spektrometria  

 Elektroforeza  

Metody wykrywania śladów: 

 Reakcja z roztworem luminolu, perhydrolu                                     

i wodorotlenku sodu 

 Próba mikrospektroposkopowa 

 Test Kastel-Mayera 

 Test z zielenią malachitową 

 Próba Teichmanna 

 

Identyfikownie odcisków palców (daktyloskopia): 
Najprostszym sposobem ujawniania odcisków palców jest użycie proszków 
zawierających tlenki metali m.in. żelaza (III). Jedyne co wtedy należy zrobić,                         
to nanieść proszek na pędzel i przesuwać nim tam, gdzie jest prawdopodobieństwo 
napotkania odcisków palców. Ślady ujawniają się w postaci linii papilarnych 
w kolorze proszku, którego użyto. Na koniec należy sprawdzić podobieństwo 
między badaną próbką, a odciskami podejrzanego. Metoda ta jest skuteczna                      
i często wykorzystywana w kryminalistyce. Zajmuje się ona identyfikacją osób                    
na postawie linii papilarnych, które u każdego są unikatowe i niepowtarzalne. Innym 

sposobem jest m.in. metoda cyjanoakrylowa. 
 
Fluorescencyjne wykrywanie śladów krwi 
Metoda wykrywania krwi za pomocą fluoresceiny jest wygodna i często wykorzystywana podczas badania miejsca zbrodni.  
1) Pierwszy krok to przygotowanie roztworu leukofluoresceiny (mieszając fluoresceinę z wodorotlenkiem sodu                                       

i sproszkowanym cynkiem). Potrzebny jest także 3% wodny roztwór nadtlenku wodoru.  
2) Następny krok to spryskanie badanej próbki przygotowanymi roztworami i naświetlenie jej światłem ultrafioletowym.  

Jeśli materiał rzeczywiście zawiera krew, występuje na nim żółtozielona fluorescencja. Obecność hemu występującego                            
w hemoglobinie katalizuje reakcję utleniania leukofluoresceiny do fluoresceiny, której obecność objawia się fotoluminescencją 
na świetle UV. 
 

Ujawnianie usuniętych numerów i oznaczeń z klucza 
Do ujawniania oznaczeń usuniętych z metalowych przedmiotów 
wykorzystywana jest metoda metalograficznego wytrawiania. 
Polega ona na wygładzeniu powierzchni danego elementu, na którym 
brakuje oznaczenia.  
Następnym krokiem jest umieszczenie przedmiotu w szalce Petriego                  
i wlanie do niej 1 g roztworu chlorku żelaza (III) rozpuszczonego w 10 ml 
kwasu solnego. Po kilkunastu minutach konieczne jest wyjęcie próbki, 
opłukanie jej wodą i osuszenie bibułą. 
 Na uszkodzonych fragmentach proces utleniania zachodzi szybciej, 
dlatego ukryte ślady ujawniają się w postaci szarobrunatnej barwy 
kontrastującej z resztą powierzchni. 

 
TEKST: D. Nylec, IIA 
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Z przymrużeniem oka …  

5 groszy Romanowicza 

 
Dostałem rozkaz od Wielce Wielmożnej pani Anny Dorosz o wyrażenie opinii w swoim stylu na 
temat obecnej sytuacji sejmowej w Polsce. Postanowiłem skupić się jednak na hipokryzji obecnej 
opozycji, ponieważ zasługuje to na szczególną uwagę. Ktoś kiedyś powiedział, że prawda sama 
się obroni. Postanowiłem jej więc trochę pomóc. 
  

Najświeższą sprawą, o której chciałem wspomnieć, jest głosowanie nad poselskim projektem 

uchwały upamiętniającym 60-tą rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej. Według 

opozycji, partia rządząca jest antyunijna i chce wyprowadzić Polskę ze struktur UE. Opozycja, która lansuje 

się jako prounijna i demokratyczna, zagłosowała całkowicie przeciw tej uchwale. Nie przeszkadzało im to 

jednak kilkanaście godzin później zorganizować marsz poparcia dla UE, na którym zarzucali PiS-owi 

antyeuropejskość pomimo tego, że PiS                           

w odróżnieniu od PO zagłosował za wyżej 

wymienioną uchwałą. Komizmu tej sytuacji nadaje 

to, że zaprzyjaźniony z opozycją ratusz zezwolił  

na zablokowanie centrum Warszawy na kilka 

godzin przez raptem 3000 manifestantów, 

skutecznie utrudniając ruch samochodowy                     

w okolicy marszu na cały dzień, co zmusiło 

kierowców do parkowania w miejscach do tego 

nie dozwolonych. 

 

Ostatnimi czasy mówi się też dużo także                

o ustawie nazwanej przez opozycję totalną "Lex Szyszko". Ustawa ta nie jest bez wad, ale jej krytyka przez 

opozycję opiera się na straszeniu Polaków wizją rychłej zmiany Polski w bezdrzewną pustynię.                           

Jaka jest prawda? Rząd pozbył się komunistycznego prawa, które zabraniało zarządzania własną ziemią 

mieszkańcom Polski, przywracając tym samym normalność. Środowiska powiązane ze słusznie minioną 

władzą i ugrupowania skrajne lewicowe (na przykład partia Razem), mianujące się jako liberalne w każdym 

względzie, chcą znowu zabrać prawo do decydowania o własności, a jak powszechnie wiadomo,                          

"nie ma wolności bez własności" (Janusz Korwin-Mikke). Przy okazji, Platforma próbowała zbić kapitał 

polityczny na rzekomej aferze sztucznie pompowanej przez uległe wobec nich media (Radio Zet, Natemat.pl, 

GW, Gazeta.pl). Media, manipulując opinią publiczną, wysługują się zdjęciem niby ściętego drzewa                        

w Parku Szczęśliwickim w Warszawie, na którym leżała zdechła wiewiórka. Nadmienić należy, że drzewo 

walące się nie zostało ścięte, a ucięto jedynie zagrażającą spacerującym przechodniom gałąź. Została ona 

ucięta za pozwoleniem Ratusza. Radio Zet próbowało w obrzydliwy sposób wykorzystać dla swoich celów 

rutynową czynność, która, możliwe, że uratowała komuś zdrowie lub życie. Dziennikarze radia pokazali 

fragment rzekomo ściętego drzewa jako "zbrodnię" obecnie rządzących, sugerując w ankiecie osobistą 

odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego lub ministra Szyszko. Magistrat Warszawy również bardzo 

niesprawiedliwie traktuje rządową nowelizację ustawy ministra Szyszko. Na konferencji prasowej miejscy 

urzędnicy protestowali przeciwko wycince drzew sugerując, że miasto zawsze broniło środowiska, niestety                         

nie wspomnieli o zakrojonej na ogromną skalę wycince drzew kierowanej bezpośrednio przez ratusz.                          

W przeciągu 6 lat włodarze Warszawy wycięli 150 tysięcy drzew. Dla porównania, w Lesie Bielańskim 

znajduje się ich około 75 tysięcy. 

 

Uważam, że w najbliższej przyszłości opozycja znów będzie próbowała podeprzeć się półprawdą, aby 

ratować się przed niepowodzeniem wyborczym. Wnioski co do opisanych wyżej sytuacji pozostawiam 

czytelnikom i mam nadzieję, przy wyborach wyborcy wykażą się konsekwencją w działaniu. 

 
TEKST: M. Romanowicz, IIID 
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Młodzież w działaniu 

 

O WOLONTARIACIE  

– KLUB MŁODZIEŻOWY „ZAMIAST” 
 
 Cześć, jestem Marta. Chodzę do 1 klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta  

w Warszawie. Chciałam opowiedzieć wam o fundacji, w której działam.  

 

Fundacja nazywa się NEBO, jest fundacją chrześcijańską. Po szkole chodzę do 

klubu dla młodzieży „ZAMIAST”. Klub młodzieżowy „Zamiast” jest alternatywą 

dla pustego i często szkodliwego spędzania czasu przed komputerem, 

telewizorem, czy wśród podwórek, osiedli i centrów handlowych. Projekt daje 

duże możliwości dzieciom, które siedzą przed telewizorem, korzystają                   

z agresywnych gier komputerowych, podejmują zachowania ryzykowne razem                    

z rówieśnikami, tracą czas na puste siedzenie pod blokiem.  

 Pracownicy i wolontariusze fundacji mają głębokie przekonanie,           

że miejsce stworzone i współtworzone przez młodzież będzie dla wielu 

możliwością do kreatywnego spędzania czasu, ZAMIAST jego ,,zabijania”. 

Projekt „Klub dla młodzieży ZAMIAST” ma na celu zagospodarowanie czasu 

wolnego młodzieży gimnazjalnej w wieku 13– 17 lat z terenu Warszawy,             

w szczególności z Dzielnicy Wola poprzez podjęcie działań zmierzających         

do: wyrównywania deficytów szkolnych i rozwojowych, kształtowania 

społecznie akceptowanych wzorców zachowań, poszerzenia wiedzy na temat 

bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia, stymulowania rozwoju osobistego, 

pasji i zainteresowań- edukacji w zakresie profilaktyki,  rozwoju umiejętności 

społecznych i życiowych. 

 Podstawowymi formami w programie są różnorodne zajęcia, 

warsztaty, spotkania z młodzieżą, między innymi: wyrównywania deficytów 

szkolnych i rozwojowych, zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje, 

korepetycje  

i pomoc w odrabianiu zadań domowych, warsztaty umiejętności społecznych, 

programy profilaktyczne,  zajęcia techniczno-plastyczne, gry i zabawy 

interaktywne, taneczne i sportowe, wycieczki i wyjścia do ośrodków kultury, 

sportu, rekreacji w zależności od zainteresowań młodzieży, promowanie 

wolontariatu wśród młodzieży i działania na rzecz społeczności lokalnej, zajęcia 

z pierwszej pomocy przedmedycznej, działania promujące zdrowy styl życia, 

spotkania z ciekawymi ludźmi wykonującymi różne zawody i profesje.  

 Po skończonych lekcjach przychodzę do fundacji razem                       

ze znajomymi, witam się z opiekunkami, a potem najczęściej zaczynam 

pomagać młodszym uczestnikom w lekcjach i przygotowaniach do 

sprawdzianów.  Sama też robię lekcje z małą pomocą, gdy tego potrzebuję. 

Często mamy różne zabawy i wyjścia np.: do kina, na boisko lub w teren. 

Rozwozimy też jedzenie biednym rodzinom. Przychodzą do nas też bardzo 

ciekawi ludzie, od których możemy się wiele nauczyć. Pomoc innym sprawia mi 

wielką przyjemność. Zachęcam wszystkich do działania oraz korzystania                

z takich fundacji, bo naprawdę wiele się nauczycie, a przy okazji dacie coś           

z siebie innym. 

TEKST: M. Wieczorek, IB 
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Kawiarnia  
 literacka 
 

 

 

 
A. Wajda, fotosy z filmu „Popiół i diament” (1958) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim byli "Maćkowie” pokolenia wojennego?  

Próba portretu – strój, wygląd, lektury, zainteresowania, 

przekonania, stosunek do tradycji, nadzieje na przyszłość. 

 

Maciek Chełmicki to główny bohater "Popiołu              

i diamentu". Jest to dwudziestoczteroletni chłopak, były 

żołnierz Armii Krajowej, dalej walczący w podziemiu. Bierze 

udział w powstaniu, nie ma rodziny. Jest samotny, brakuje   

mu domu i miłości. Mimo zakończenia wojny przeszłość dalej 

go zobowiązuje, nie może się od niej odciąć. Ciąży na nim 

rozkaz zabicia sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PPR – 

Stefana Szczuki. Jednak plany komplikuje poznanie Krystyny 

Rozbickiej, barmanki w hotelu Monopol, w której Maciek 

zakochuje się z wzajemnością. Dzięki niej Chełmicki 

zapragnął prowadzić normalne życie. W związku z tym 

obiecuje, że Szczuka będzie ostatnią zamordowaną przez 

niego osobą. Plan powiódłby się, gdyby nie to,                          

że po wykonaniu zadania Maciek został postrzelony przez 

przypadkowy patrol policji. Bohater kończy swoje życie           

na śmietnisku. 

 

O wyglądzie Maćka można by mówić wiele i długo. 

Był brunetem, zawsze nosił ciemne okulary, ciemną kurtkę         

i jasną koszulę. Wyglądał jak typowy buntownik. 

 

Maciek to osoba rozdarta wewnętrznie, targają            

nim dwa uczucia - miłość do kobiety i miłość do ojczyzny. 

Spoczywają na nim pewne przysięgi i zobowiązania, których 

złamanie równałoby się z dezercją. Z drugiej strony waha         

się, czy działania akowców są moralne – zabijają nie 

Niemców, a Polaków. Zbrzydło mu „likwidowanie” ludzi, 

chce żyć normalnie i mieć u boku ukochaną kobietę. Czuje 

potrzebę zmiany. Można go nazwać bohaterem tragicznym                 

ze względu na jego sprzeczne racje i świadomość,                    

że cokolwiek by nie wybrał, to i tak będzie źle. 

 

 Pomimo że Maciek przeżył wojnę, dalej pozostał 

wrażliwym człowiekiem. Świadczy o tym na przykład reakcja                   

na odnaleziony podczas spaceru z Krystyną grób chłopaka, 

który umarł w 1915 roku, będąc w wieku Maćka. Na grobie 

tym wyryto utwór Norwida "Za kulisami". Maciek zastanawia 

się wówczas, "czy zapisze się w historii jako diament, czy 

straci się w niej jak rozrzucona garść popiołu".  

Śmierć młodego bohatera jest zupełnie przypadkowa, wynika 

z nagromadzonych w nim emocji, które wzięły górę nad 

rozsądkiem. Wystarczyłoby, że nie uciekałby przed patrolem, 

tylko spokojnie szedł w swoją stronę. 

 Cała wykreowana postać Maćka Chełmickiego jest 

symboliczna. Odzwierciedla losy wielu młodych Polaków          

w powojennej Polsce. Ukazuje tragizm, straconą młodość          

i niezawinione cierpienie. 
 

TEKST: Z. Kowal, IIIC 
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Dzień Teatru Publicznego  

–  

„Nasze żony” 
 

 Z okazji Dnia Teatru Publicznego, miłośnicy teatru i artyści 

„Sceny na Miłej” planują w dn. 25.05. wyjście na spektakl pt. „Nasze 

żony”. 

 23 maja 2015 r. w Polsce po raz pierwszy obchodzony był 

Dzień Teatru Publicznego. Został on ustanowiony z okazji 

przypadającej 250. rocznicy powołania pierwszego zawodowego           

i publicznego teatru polskiego.  

 
 Społeczność XLV LO udowadnia, że teatr jest wciąż 

miejscem żywym, miejscem, które potrafi mówić do widza                 

i o widzu. Tym  razem zamierzamy odwiedzić Teatr Syrena. „Nasze 

żony” Érica Assousa to zaskakujący, pełen zwrotów akcji 

komediodramat, obmyślony na trzech wirtuozów aktorstwa                   

– w wydaniu Teatru Syrena będą to: Wojciech Pszoniak 

(jednocześnie reżyser spektaklu), Jerzy Radziwiłowicz i Wojciech 

Malajkat. 

 „Nasze żony” to opowieść o próbie, przed jaką staje 35-letnia 

przyjaźń trzech mężczyzn, w momencie, w którym jeden z nich 

wyznaje pozostałej dwójce, że właśnie… zabił swoją żonę. 

Przyjaciele są przerażeni czynem, a jeszcze bardziej prośbą zabójcy, 

by zapewnili mu alibi na tę noc i kryli przed policją…                        

Na rozważaniach o trudnych wyborach między moralnością                  

a lojalnością w przyjaźni noc się nie skończy, a kolejne godziny 

przyniosą zaskakujący obrót wydarzeń. 

 Sztuka, ciesząca się we Francji ogromnym powodzeniem, 

szybko została przeniesiona na ekran i stała się filmowym przebojem 

(z udziałem m.in. wielkiej gwiazdy francuskiego kina, Daniela 

Auteuila). 

TEKST: A.D. 


 

           Wojciech Pszoniak 

 
 

Wybitny aktor teatralny i filmowy. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej grał w orkiestrze wojskowej w Gliwicach       

(1956-58). W latach 1958-59 był uczniem średniej szkoły 

muzycznej w Bytomiu w klasie oboju. W 1968 roku ukończył 

PWST w Krakowie. Aktor teatrów: Starego w Krakowie 

(1968-72), Narodowego (1972-74) i Powszechnego                    

w Warszawie (1974-80). Od 1978 grał także w teatrach 

francuskich. W latach 80-tych wyjechał do Francji, gdzie 

kontynuuje karierę aktorską. W latach 90-tych - nadal grając         

i mieszkając we Francji - zaczął ponownie grać w polskich 

filmach. 

 

             Wojciech Malajkat 

 
 

Polski aktor filmowy i teatralny. W 1986 roku ukończył 

Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi.Występuje na scenach 

warszawskich: Teatru Studio i Narodowego. Jego talent 

aktorski został kilkakrotnie nagrodzony na festiwalach 

teatralnych, otrzymał również nagrody: im. Schilera (1988)                  

i im. St. Wyspiańskiego (1988). 

 

                            Jerzy Radziwiłowicz 

 
 

W 1972 roku został absolwentem PWST w Warszawie. W tym 

samym roku został zaangażowany do Starego Teatru                  

w Krakowie, w którym gra do dziś. Debiutował rolą 

Zagorskiego w "Bolszewikach" M.F. Szatrowa. Pracownik 

naukowy krakowskiej PWST, prorektor w latach 1981-84. 

Najważniejsze jego role powstały w spektaklach 

reżyserowanych przez K. Swinarskiego, np. Tomasz Zan             

w "Dziadach" A. Mickiewicza (1973). Jest także znanym 

aktorem filmowym, a szczególną sławę przyniosły mu role         

w filmach A. Wajdy: Mateusza Birkuta w "Człowieku                

z marmuru" (1976) i Maćka Tomczyka w "Człowieku                  

z żelaza" (1981). 
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Mundial 

Polska awansowała na rekordowe, 11. miejsce w rankingu FIFA. Ale 

jeszcze kilka lat temu Polska miała najgorszy okres w swojej historii. 

Ranking FIFA powstał w 1993 roku i Polska zajmowała wtedy 20. 

miejsce. Jeszcze w maju 1998 roku Polska była 54. na świecie, ale już 

rok później była na 23. miejscu za kadencji Janusza Wójcika.                

W kolejnych latach Polska zajmowała miejsca w trzeciej, czwartej 

dziesiątce, mimo awansu na mistrzostwa świata 2002 oraz 2006.  

Jednak bardzo dobre eliminacje Euro 2016 i awans do ćwierćfinału 

na francuskim turnieju przyniosły nam ogromny awans. Ostatnie 

dobre wyniki w el. MŚ 2018 dały Polakom awans na historyczne, 11. 

miejsce w rankingu FIFA! Polacy mogli być o jedną pozycję wyżej; stałoby się tak, 

gdyby Francja nie przegrała z Hiszpanią (0-2). Ale „co się odwlecze, to nie uciecze”. 

Następny cel to pierwsza dziesiątka i być może walka o pierwszy koszyk na mistrzostwach 

świata 2018! 

 

Bundesliga 

Łukasz Piszczek przedłużył kontrakt z Borussią Dortmund do 30 czerwca 2019 roku - 

poinformował niemiecki klub. 

- Jestem zadowolony z tego, że BVB pokłada we mnie takie nadzieje i jestem dumny,          

że rozegram kolejne dwa sezony w żółto-czarnej koszulce, przed tymi wspaniałymi fanami 

- powiedział Piszczek. 

Piszczek trafił do Dortmundu w 2010 roku z Herthy. W tym sezonie zagrał w 31 z 39 meczów 

BVB we wszystkich rozgrywkach. Strzelił pięć goli i zaliczył cztery asysty. 

 

Siatkówka 

Cerrad Czarni Radom z pierwszym kontraktem na nowy sezon. Zespół Roberta Prygla 

odsłania pierwsze karty na nowy sezon. Klub podał, że pierwszym zawodnikiem, który 

dołączy do Czarnych w sezonie 2017/2018 PlusLigi będzie 19-letni wychowanek 

Radomskiego Centrum Siatkarskiego, Jakub Rybicki. 

 

NBA 

Osiem punktów Gortata, zwycięstwo Wizards. Marcin Gortat 

zdobył osiem punktów, a jego Washington Wizards w meczu 

koszykarskiej ligi NBA pokonali u siebie 04.04 Charlotte Hornets 

118:111. "Czarodzieje" z bilansem 47 zwycięstw oraz 31 porażek 

zajmują czwarte miejsce w Konferencji Wschodniej. 

 

TEKST: A.D. 
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Łamigłówki mądrej główki! 
 
 

Zagadka kulturoznawczo-sportowa  

prof. Dorosz i prof. Dudka 
 

Bayern Monachium   
 

Odpowiedz na pytania dotyczące klubu piłkarskiego. Dwie pierwsze 

osoby otrzymują ocenę cząstkową bdb (5) z języka niemieckiego lub 

wf-u: 

1. Bayern Monachium zdobył tytuł Mistrza Niemiec: 
a) 15 razy 
b) 24 razy 
c) 26 razy 
d) 18 razy                                                 2. Bayern Monachium wygrał puchar Niemiec: 
      a) 18 razy 
      b) 17 razy 
       c) 16 razy 
3. Klub został założony w roku:    d) 15 razy 
a) 1900 
b) 1901 
c) 1910 
d) 1999                                          4. W jakich latach zespół z Franzem Beckenbauerem  

jako kapitanem trzy razy z rzędu wygrał Puchar Europy? 
      a) 1968-70 
      b) 1970-72 
      c) 1972-74 
5. Bayern rozgrywa obecnie mecze w roli gospodarza  d) 1974-76 
na stadionie:           
 a) stadion olimpijski/ Olimpiastadion 
b) Allianz Arena 
c) Signal Iduna Park 
d) BayArena              6. Barwy klubu to:         
      a) czerwień i biel 
      b) czerwień i czerń 
      c) czerń i biel 
7. Głównym sponsorem klubu jest obecnie:  d) biel i granat 
a) Daimler AG 
b) Siemens 
c) BMW 
d) Deutsche Telekom                 8) Prezes klubu nazywa sie: 
      a) Karl Hopfner 
      b) Carl Zeiss 
      c) Peter Unger 
9. Trener klubu to:     d) Reinhard Rauball 
a) Thomas Tuchel 
b) Markus Weinzierl 
c) Carlo Ancelotti 
d) Josep Guardiola   10. W którym roku FC Bayern zdobył swoje  
    pierwsze mistrzostwo? 
      a) 1928 
      b) 1930 
      c) 1931 
11. Kto jest obecnie kapitanem drużyny?  d) 1932 
 a) Philipp Lahm 
b) Mark van Bommel 
c) Manuel Neuer 
d) Thomas Müller   12. Który z piłkarzy nie jest w obecnym  
    składzie drużyny (skład na 22 stycznia 2017) 
      a) Arjen Robben 
      b) Mats Hummels 
      c) Mario Götze 
      d) Jerome Boateng 

Babka piaskowa jak puch 

(bezglutenowa) 

Składniki:  
5 jajek, 1 szklanka drobnego cukru do 
wypieków, 1 i 3/4 szklanki mąki ziemniaczanej 
(lub skrobi kukurydzianej), 200 g masła,                 
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia               
(1 łyżeczka = 5 ml), otarta skórka z 2 cytryn lub 
ulubiony ekstrakt lub aromat zapachowy 

 
Przygotowanie:  
Wszystkie składniki powinny być                               
w temperaturze pokojowej.  
Formę o pojemności 2,6 litra wysmarować 
masłem, oprószyć mąką pszenną (osoby na 
diecie bezglutenowej mogą oprószyć formę np. 
zmielonymi migdałami bez skórki lub mąką 
bezglutenową). 
Jajka (w całości, nie oddzielamy białek                 
od żółtek) umieścić w misie miksera. Ubić na 
jasną, bardzo puszystą masę (końcówką do 
ubijania białek), przez kilka minut. Stopniowo, 
łyżka po łyżce dodawać cukier i dalej ubijać. 
Masa powinna być naprawdę bardzo puszysta             
i nawet więcej niż podwoić objętość,                      
co zadecyduje o udanym wypieku i braku 
zakalca. 
Mąkę ziemniaczaną wymieszać z proszkiem           
do pieczenia, przesiać. Dodać do masy jajecznej 
i delikatnie wymieszać, do połączenia. Dodać 
skórkę lub ekstrakt, wymieszać. 
Masło roztopić w garnuszku, wrzące wlać            
do ciasta, zmiksować tylko do połączenia. 
Ciasto przelać do przygotowanej wcześniej 
formy (nie powinno zająć więcej niż 2/3 
wysokości formy, inaczej 'ucieknie'; babka 
bardzo rośnie). 
Piec w temperaturze 170ºC przez około 50 - 60 
minut (pierwsze 30 minut w temperaturze 
160ºC), do tzw. suchego patyczka. Wyjąć                 
z piekarnika, po kilku minutach wyłożyć               
na kratkę, by przestygła. Przed podaniem 
oprószyć pudrem. 
 
Smacznego! 

 

 

Profesor Dorosz gotuje! 
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta”  
 
Marlena Baraban, IIIc; Ewelina Dąbrowska, IIb; Klaudia Graczyk, IIb;  
Ernest Korus, IIId; Zuzanna Kowal, IIIc; Kacper Łuczak, Ic; Dominika  
Nylec, IIa; Natalia Owczarczyk, IIb; Mateusz Romanowicz, IIId; Marta  
Wieczorek, Ib; 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. G. Dudka 
 
Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
Czekamy na wasze teksty.  
 

 13. Z jakim numerem na koszulce gra Robert Lewandowski: 
a) 9  
b) 10  
c) 1 
d) 21       14. Z którym trenerem FC Bayern wkroczył w 1965 r. do Bundesligi: 

a) Helmut Schneider 
b) Branko Zebec 
c) Zlatko „Tschic” Cajkovski 

15. W 1974r. Bayern Monachium sięgnął po Puchar Europy.                 d) Dettmar Cramer 
W meczu finałowym rozgromił 4:0 
a) Benfica Lissabon 
b) Leeds United 
c) Atletico Madrid 
d) AS St. Etienne      16. Maskotka klubu to: 

a) niedźwiedź Berni 
b) misiek Munchen 
c) miś Bayer 

17. Ile razy Bayern Monachium wygrywał Ligę Mistrzów?               d) miś Yogi 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6       18. Za jaką kwotę Robert Lewandowski przeszedł do Bayernu z Dorussii  
       Dortmund? 

a) 25 mln EURO 
b) 30 mln EURO 
c) 50 mln EURO 

19. Z jakiego klubu do Bayernu przeszedł Robert Lewandowski                d) za darmo 
a) Lecha Poznań 
b) Borussii Dortmund 
c) Herty Berlin 
d) Wolfsburga      20. Ilu polskich piłkarzy grało w barwach Bayernu Monachium? 

a) 2 
b) 3 
c) 4 

21. Wymień polskich piłkarzy grających w barwach Bayernu Monachium?               d) 5 
a) Dawid Banaczek, Sławomir Wojciechowski, Robert Lewandowski 
b) Robert Lewandowski, Jan Urban, Tomasz Wałdoch 
c) Robert Lewandowski, Sławomir Wojciechowski, Tomasz Hajto 
d) Robert Lewandowski, Tomasz Hajto, Adam Ledwoń. 
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