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Któż z nas będąc dzieckiem nie bawił się          

w nauczyciela? Lego, lalki barbie i zabawa       

w nauczyciela były moimi najlepszymi 

zajęciami. Miałam swój dziennik lekcyjny, 

różne pomoce nauczyciela wykonane 

własnoręcznie i oczywiście sprawdzałam 

kartkówki. 

Czytaj str. 4-5 

Badania pokazują, że motywacja jest 

kluczowym czynnikiem skutecznej nauki,         

a częsty kontakt z językami obcymi ułatwia 

nabywanie umiejętności językowych. 

Świadomość uczniów dotycząca 

przydatności języków, których się uczą, może 

wyraźnie przyczynić się do zwiększenia ich 

motywacji. 

Czytaj str. 3 
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Uważam się za osobę spełnioną. Osoba spełniona 
to taka, która ma pracę sprawiającą jej 
przyjemność. 
 

Wywiad z…  
Panem Grzegorzem Dudkiem – najlepszym nauczyciel WF na Woli 

– czyli Dominika pyta! 
 

To było bardzo sympatyczne spotkanie. Pan Grzegorz 
okazał się uroczym, radosnym i pełnym energii 
człowiekiem. Mimo że jest gwiazdą rozpoznawalną                 
na Woli, nawet przez moment nie czułam z jego strony 
dystansu. Rozmawiał ze mną tak, jakby znał mnie                
od lat i opowiedział o swojej recepcie na sukces                       
w życiu zawodowym. 
 
Dominika Nylec: Został Pan najlepszym nauczycielem wf-u 
na Woli, jak to się stało? 
Grzegorz Dudek: Co roku w dzielnicy Wola odbywają się 
rozgrywki sportowe w wielu dyscyplinach, ale głównie                    
w grach zespołowych, lekkoatletyce, tenisie stołowym.                  
Za osiągane miejsca, zarówno 
szkoła, jak i nauczyciel 
prowadzący drużynę dostaje 
punkty. Dzięki temu, że nasza 
szkoła bardzo dobrze 
prezentowała się na tych zawodach, udało nam się tych 
punktów uzbierać najwięcej. Tak oto zostałem najlepszym 
nauczycielem wychowania fizycznego na Woli. 
D.N.: Skąd pomysł na studiowanie na Akademii Wychowania 
Fizycznego? 
G.D.: Wydaje mi się, że miłość do sportu zaszczepił we mnie 
mój nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły 
podstawowej. To są jeszcze czasy dinozaurów, kiedy szkoła 
podstawowa liczyła osiem klas. Mieliśmy naprawdę 
„zapalonego” nauczyciela wychowania fizycznego, który 
swoim zaangażowaniem i podejściem do nas oraz lekcji 
zaszczepił w wielu osobach tę kulturę wf-u. Niektórzy z nas 
wybrali się na Akademię Wychowania Fizycznego                                 
i postanowili kontynuować Jego dzieło. Inni natomiast,                    
do dnia dzisiejszego, ten sport uprawiają. Bardziej bądź mniej 
profesjonalnie,  a większość rekreacyjnie. 
D.N.: Mógł Pan zostać trenerem, a został Pan nauczycielem 
w szkole. Dlaczego? 
G.D.: Kontynuując wątek, poszedłem na Akademię 
Wychowanie Fizycznego, wybrałem kierunek Wychowanie 
fizyczne. Kończąc go, otrzymuje się tytuł magistra 
wychowania fizycznego. Dzięki temu mogę być nauczycielem 
wychowania fizycznego. Natomiast podczas studiów miałem 

możliwość robienia kilku staży i wiele dodatkowych kursów, 
dzięki którym jestem także trenerem piłki nożnej. Jeśli chodzi 
o to, dlaczego nie do końca trenerem zawodowym, niestety, 
jest to sprawa bardzo złożona. Potrzeba na to dużo czasu, 
odrobinę szczęścia oraz znalezienia się w odpowiednim 
miejscu o odpowiednim czasie. To tak jak z zawodowymi 
sportowcami – jedni nimi zostają, mimo że istnieją osoby, 
które nie trenują wyczynowo, a ich poziom sportowy jest 
zdecydowanie wyższy. Ułożyło się w moim życiu tak jak się 
ułożyło. Jestem z tego zadowolony. Praca trenera jest jak 
praca sapera. Jeżeli nie ma wyników, to trenerzy                             
są zwalniani. W takim wypadku trudno o stabilizację życiową. 
Wydaje mi się, że dla osoby posiadającej rodzinę stabilizacja 
jest ważniejsza. 

D.N/: Czy sprawia Panu 
przyjemność praca z uczniami? 
G.D.: Powiem tak, ja uważam 
się za osobę spełnioną. Osoba 

spełniona to taka, która ma pracę sprawiającą                                    
jej przyjemność. Myślę, że praca z młodzieżą jest tym, co tak 
naprawdę lubię. Przynosi mi ogromną satysfakcję,                             
a że jeszcze mam za to płacone, to więcej do szczęścia                          
mi nie potrzeba.  
D.N.: Czy wspomina Pan jakąś zabawną sytuację lub historię 
na lekcji wf-u? 
G.D.: Jeśli chodzi o zabawną sytuację na lekcji wf-u, to jakoś 
nic szczególnego nie pozostało mi w pamięci. Natomiast 
wspominam egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego. 
Na części teoretycznej, jedna z uczennic nie znała odpowiedzi 
na pytanie łatwe i dość oczywiste. Chciałem jej w jakiś sposób 
pomóc. Odpowiedz na to pytanie miała brzmieć: ROSJA. 
Zadałem więc pytanie pomocnicze: Głową jakiego państwa 
jest Władimir Putin? Na co dostałem odpowiedz – NIEMCY.  
W tym momencie nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać.  
D.N.: Co Pan uważa za swój największy zawodowy sukces? 
G.D.: Mam nadzieje, że największy jest jeszcze przede mną. 
Jeśli chodzi o dotychczasowe sukcesy sportowe, to na pewno 
1. miejsce w Mistrzostwach Warszawy z chłopakami w piłkę 
ręczną w 2007 lub 2008 roku. Możecie sobie zobaczyć                   
na dyplomach znajdujących się w szkole. Mieliśmy naprawdę 
fajną drużynę rok po roku: 2. miejsce  w Warszawie oraz raz 
mistrzostwa Warszawy, 4. miejsce z dziewczynami, również 

w piłkę ręczną. Uważam także, że mam dobry kontakt                        
z młodzieżą. Odnoszę wrażenie, że jestem przez nią 
lubiany   i to także jest dla mnie duży sukces. 
D.N.: Jaka jest Pana ulubiona dyscyplina sportowa                    
i dlaczego akurat ona? 
G.D.: Na pewno piłka nożna – jestem jej trenerem,                    
od małego emocjonowałem się rozgrywkami. 
Natomiast takim moim oczkiem w głowie jest piłka 
ręczna. Uważam ją za sport dla prawdziwych 
twardzieli. Jest to sport twardy, bardzo kontaktowy. 
Osoby grające w piłkę ręczną muszą posiadać bardzo 
silny charakter. 
D.N.: Dziękuję za rozmowę. 
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Wskaźniki przedstawione w Kluczowych danych dotyczących nauczania 

języków obcych w szkołach w Europie z 2012 roku obejmują kilka zagadnień, które 

mają zasadniczy wpływ na współczesną myśl i dyskusję na temat nauczania języków 

obcych w Europie. Badania pokazują, że motywacja jest kluczowym czynnikiem 

skutecznej nauki, a częsty kontakt z językami obcymi ułatwia nabywanie 

umiejętności językowych. Świadomość uczniów dotycząca przydatności języków, 

których się uczą, może wyraźnie przyczynić się do zwiększenia ich motywacji.                             

W 15 krajach uczestniczących w badaniu średni odsetek uczniów, którzy uważają,         

że warto się uczyć języka angielskiego na potrzeby dalszego kształcenia, przyszłego 

zatrudnienia czy znalezienia dobrej pracy jest wyższy niż odsetek tych, którzy 

uważają, że język angielski jest przydatny w ich życiu osobistym. Wartości                              

te zmniejszają się dość znacznie w odniesieniu do innych języków. 

Polacy natomiast uważają, że umiejętność posługiwania się językiem innym niż ojczysty może się przydać podczas 

wakacyjnych wyjazdów zagranicznych (51%) oraz podjęcia pracy poza Polską (49%). Nieco rzadziej wskazują natomiast, 

że należy uczyć się nowych języków aby zdobyć lepszą pracę w Polsce (43%). Co trzeci polski respondent jest zdania,                  

że zdolności lingwistyczne powinny być zdobywane przede wszystkim dla własnej satysfakcji (35%), aby posługiwać                       

się nowym językiem w pracy (34%), aby poznawać ludzi z innych krajów (32%), aby móc podjąć naukę w innym kraju 

(30%) oraz by mieć możliwość zrozumienia ludzi należących do innych kultur (29%). Najrzadziej natomiast Polacy 

uważają, że obcy język jest potrzebny, by bardziej utożsamiać się Europejczykami (14%), aby zachowywać znajomość 

języka, którym mówi jego rodzina oraz by móc korzystać z Internetu (po 11%). 

 
Czy wiedziałeś/łaś, że: 

- używanie języka docelowego w klasie było przedmiotem licznych prac badawczych w dziedzinie nauczania języków 

obcych. W Europejskim Badaniu Kompetencji Językowych (ang. ESLC) podkreślono, że częstsze używanie języka 

docelowego na zajęciach, zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów, jest powiązane z lepszymi wynikami testów (Komisja 

Europejska/ SurveyLang, 2012). 

- organizowanie wyjazdów lub wycieczek związanych z nauką języka obcego może być także dobrym sposobem                    

na zwiększenie zainteresowania uczniów nauką języków obcych. Średnio tylko 28,1% uczniów w 15 krajach 

uczestniczących w badaniu twierdziło, że brało udział w takich wyjazdach w ciągu ostatnich trzech lat. Najwyższy 

odsetek odnotowano w Belgii (Wspólnota Francuska) i Holandii (38,5%), a najniższy w Szwecji (13,2%). 

- we Włoszech, od 2010 r., wszyscy uczniowie w ostatniej klasie szkoły średniej drugiego stopnia zostali zobowiązani                    

do nauki jednego przedmiotu pozajęzykowego w języku obcym. Uczniowie realizujący profil językowy mają ten 

obowiązek od 16 roku życia. W wieku 17 lat uczniowie uczą się drugiego przedmiotu pozajęzykowego w drugim języku 

obcym spośród trzech, których uczą się w szkole jako języków obcych. Podobne praktyki są dość powszechne w Austrii, 

gdzie na poziomie szkoły średniej różne przedmioty pozajęzykowe są prowadzone w języku obcym. 

- język angielski jest językiem obowiązkowym w 14 krajach Europy. 

- w większości krajów drugim wśród najpowszechniej poznawanych języków obcych jest język niemiecki lub francuski. 

Język niemiecki jest szczególnie popularny w kilku krajach Europy Środkowej i Wschodniej, natomiast język francuski                       

w krajach Europy Południowej. Język hiszpański jest na trzecim lub czwartym miejscu wśród najczęściej nauczanych 

języków w wielu krajach, szczególnie na poziomie szkoły średniej drugiego stopnia. To samo dotyczy języka 

włoskiego, ale w mniejszej liczbie krajów. Język rosyjski jest drugim najczęściej nauczanym językiem 

obcym na Łotwie i Litwie, gdzie mieszkają duże społeczności osób rosyjskojęzycznych, a także w 

Bułgarii w szkołach średnich I stopnia. 

- Tylko cztery kraje wprowadzają obowiązkową naukę języka starożytnego dla 

wszystkich uczniów. Łacina jest obowiązkowa w szkołach średnich 

pierwszego stopnia w Rumunii oraz na poziomie szkoły 

średniej drugiego stopnia w Chorwacji. Starożytnej 

greki uczą się obowiązkowo uczniowie szkół 

średnich na obu poziomach                        

w Grecji i na Cyprze. 

  

TEKST: Anna Dorosz 
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Uwaga, nauka idzie!  

 

                 Ile znasz języków,  

               tyle razy jesteś człowiekiem 
                                                   Nasi językowcy  

                                                                                        o motywach i inspiracjach do nauki języków obcych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Konrad Zieliński:  
Wisła, lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia. 

Jesteśmy na obozie sportowym w Wiśle - miejscu 

zamieszkania naszego mistrza przestworzy - Adama 

Małysza. Wtedy jeszcze chyba nie myślał,                            

że zdobędzie kiedyś najwyższe laury. Ale nie o tym 

chciałem mówić; nie o tym. Obóz jak obóz. 

Codziennie poranny rozruch, bieg, trochę gimnastyki 

i na śniadanie do bazy. Po śniadaniu dwie godziny 

przerwy.  

Najczęściej w pozycji horyzontalnej, w oczekiwaniu 

na główny punkt dnia - trening lekkoatletyczny.                     

Po treningu porannym szybki prysznic, odpoczynek                     

i główny posiłek dnia. Po obiedzie drzemka, po niej 

drugi trening. Potem powtórka porannych 

rutynowych czynności. Każdy dzień jest inny, ale 

główny trzon pozostaje ten sam. Sportowa rutyna.  

I pewnego dnia ten codzienny rytuał, a może nawet                 

i monotonię, przerywa nieoczekiwany przyjazd 

sportsmenek zza „żelaznej kurtyny”. Jak się 

dowiadujemy, dziewczyny z Belgii będą mieszkać                  

i trenować w tym samym schronisku. Piękne, 

długonogie blondynki, których imiona zatarły                    

się w pamięci. Mówią po angielsku, może nie biegle, 

ale na średnim poziomie komunikacyjnym. Niestety         

ja nie mówię. Przyglądam się jedynie z zazdrością 

Robertowi, który liznął wcześniej języka i teraz 

bryluje. Ci językowo niegramotni, a wśród nich                   

ja tylko, z zazdrością spoglądają na Roberta; umawia 

sie z nimi do kawiarni, prowadzi pogawędki                       

na korytarzu, żartuje. Żal ściska, trzewia                            

się wywracają. Któż nie chciałby tak jak Robson?! 

Prawdę powiedział Goethe: ile znasz języków, tyle 

razy jesteś człowiekiem. W towarzystwie Belgijek nie 

czuję się w pełni człowiekiem, jestem jakiś nieswój. 

Nie wszystkim jednak przeszkadza bariera językowa. 

Na przykład Sylwek - Młodzieżowy Mistrz Polski                  

na 400 m radzi sobie nieźle bez znajomości 

angielszczyzny. Brak lingwistycznych umiejętności 

zastępuje językiem ciała. Interesuje się nim 

najpiękniejsza spośród lekkoatletek,                                     

a on odwzajemnia jej to zainteresowanie, aż przykro 

patrzeć. Męczę się. Na obozie zapada decyzja: muszę 

nauczyć się angielskiego! Już na zgrupowaniu uczę 

się odmieniać czasownik posiłkowy "to be".                        

To konieczny początek. Po powrocie biorę się ostro 

do dzieła. Zakupuję książki, kasety. Studiuję kilka 

godzin dziennie. Godziny spędzam nad tekstem,                   

ze słownikiem na biurku. Przyrost wiedzy                              

i umiejętności jest szybki, motywacja na wysokim 

poziomie. Po dwóch czy trzech latach czytam już                

E. Fromma "Escape from freedom". Potem pierwsze 

kontakty anglojęzyczne. Pamiętam (w pociągu relacji 

Warszawa – Kielce) studentkę z jakiegoś obcego 

europejskiego kraju. Zaczyna rozmowę, a ja dzielnie 

stawiam czoła wyzwaniom konwersacji. Radość                      

z możliwości komunikowania się w obcym języku. 

Znika bariera, można się porozumieć i zrozumieć. 

Wiem, co znaczy silna motywacja i przemożna chęć 

osiągnięcia celu. Czego Wam i nadal sobie życzę.                  

I jeszcze na koniec: gdyby nie doświadczenie z Wisły, 

nie czytalibyście tego tekstu, a ja byłbym pewnie                   

w zupełnie innym miejscu. 

 

p. Anna Dorosz:  
Pierwszy kontakt z językiem obcym? To chyba było jednak radio, kasety oraz 
mój tata namiętnie wsłuchujący się w przeboje takich zespołów jak Queen, 
Deep Purple czy Led Zeppelin. Kolejnym etapem była Baltona – ogromny rynek 
na stadionie miejskim, którego przemierzenie wzdłuż i wszerz musiało 
skutkować nowo poznanymi słówkami z języka rosyjskiego (np. skitka, dziengi, 
charaszo). Rodzice kupili tam żółwia, suszarkę, odkurzacz – zabawkę  czy moją 
pierwszą lalkę barbie. Nie ma co kryć, jeszcze w pierwszej połowie lat 90. miśki 
i inne zabawki przywożono do nas ze Wschodu i towar ten bardzo szybko                  
się „rozchodził”. W moim domu były też (i są dotąd) szwedzkie lampki 
choinkowe! Nawet nie wyobrażacie sobie, jak lubiłam odczytywać te obce 
nazwy na pudełkach. Miałam też całą masę kolorowanek z opisami                               
i historyjkami w języku rosyjskim. Zabijcie mnie, ale nie mam pojęcia,                       
jak pięciolatka może posługiwać się grażdanką (graficzna forma uproszczonej                   
i używanej obecnie cyrylicy). Jednak pamiętam doskonale, że ślęczałam nad 
obrazkiem i bukwami z opisem krokodila. Potem była telewizja, cała masa 
niekodowanych kanałów stacji zagranicznych. Oglądałam rosyjskie SAT-y, 
niemiecki ZDF i RTL. Nie wiem, po co, ale wpatrywałam się w „Ulicę 
sezamkową” w j. angielskim, programy kulinarne po włosku, rosyjskie 
dramaty i filmy wojenne. Wszystko to do czasu, gdy skończyła się darmowa 
„kablówka” i wprowadzono programy kodowane:). Polskim produkcjom 
filmowym powinnam poświęcić oddzielny rozdział mojej opowieści, gdyż one 
bardzo wpłynęły na moje zainteresowanie językami obcymi. Pozwolę sobie 
wymienić zaledwie kilka z ogromu fantastycznych ekranizacji, które poruszyły 
moją wyobraźnię językową: „Wolne miasto” Stanisława Różewicza, „Deja vu” 
Juliusza Machulskiego, „Trzy kolory” Kieślowskiego, „Wróżby kumaka” 
Roberta Glińskiego, „Persona non grata” Zanussiego. W moim domu zawsze 
były też słowniki i encyklopedie. To głównie zasługa mojej mamy, która miała 
ciągłą potrzebę poszerzania księgozbioru. Ta mania zbieractwa książek 
przeszła na mnie. Na ten moment nie jestem w stanie wymienić ilości 
posiadanych słowników do języka niemieckiego, a to dlatego, że już dawno 
zabrakło mi palców u rąk, by móc to zliczyć. No cóż, ja po prostu                               
nie mogłabym zasnąć, gdybym nie sprawdziła w słowniku dręczącego mnie                    
z jakiegoś względu obcego słowa. W szkole podstawowej uczyłam się dwóch 
języków obcych – rosyjskiego i niemieckiego. Nauczyciel j. niemieckiego, 
młoda i sympatyczna kobieta urzekła mnie już na pierwszej lekcji, czytając 
bajkę o jakiś pustynnych dzikich zwierzątkach. Gimnazjum było etapem, który, 
choćby ze względu na same języki obce i profesorów ich uczących, mogłabym 
śmiało nazwać horrorem. Mimo to, dziś wzruszam się wspomnieniami o nich. 
To właśnie upór pani od niemieckiego sprawił, że w liceum szybko zwróciłam 
uwagę mojej ukochanej pani profesor i wychowawcy. W gimnazjum                           
nie darowano by nam nigdy źle wymówionych samogłosek i przegłosów                   
(np. Polen, März). Zaś pani od rosyjskiego urządzała niesamowite balangi,      
tzn. kazała nam tańczyć w klasie do hitów w języku rosyjskim, a klasę 
ozdabiała jak wiejską remizę. Musiałam nauczyć się na pamięć całej „Skazki                  
o rybakie i rybkie”, historii z rzepką, śpiewałam kolędy i recytowałam wiersze 
znakomitych rosyjskich poetów. Pani profesor miała 2 półki samowarów 
(każdy inny) i piła herbatę z tego, z którego danego dnia miała ochotę. 
Ponadto posiadała pokaźny zbiór „Wiesiołych kartinek” – jestem skłonna 
stwierdzić, że chyba nawet wszystkie numery wydawanego w ZSRR 
czasopisma. I jak tu nie interesować się językami obcymi? Ja byłam po prostu 
skazana na genialnych pedagogów. 
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Jakie cechy nauczyciela cenisz sobie najbardziej? 

  

 Dzień Edukacji Narodowej przed nami. W związku z tym zadaliśmy (jakże ważnej części) społeczności 

szkolnej – uczniom – jedno pytanie: Jakie cechy nauczyciela cenisz sobie najbardziej? W ankiecie wzięło udział 

piętnastu przypadkowych (złapanych na korytarzu szkolnym) uczniów naszej szkoły. Wyniki są zaskakujące, zresztą 

oceńcie sami. Oto cechy, na które wskazywali ankietowani: 

- potrafiący wspierać uczniów – 3 osoby 

- konsekwentny – 3 osoby 

- charyzmatyczny – 3 osoby 

- sprawiedliwy – 4 osoby 

- wyrozumiały – 4 osoby 

- potrafiący zachęcić do nauki – 4 osoby 

- pomocny – 4 osoby 

- wytrwały – 4 osoby 

- kontaktowy – 5 osób 

- cierpliwy – 6 osób 

- potrafiący dobrze przekazywać wiedzę – 7 osób 

- potrafi zbudować w nas poczucie własnej wartości – 7 osób 

- z poczuciem humoru – 8 osób 

- nauczyciel/nauczycielka typu dobra ciocia/dobry wujek, czyli osoba przypominająca nam kogoś z rodziny, 

osobę, której możemy zaufać – 9 osób 

 

Ankietowały: Wiktoria Bremer, Patrycja Kaszak 

 

p. Milena Przewodek: Któż z nas, będąc dzieckiem nie bawił się w nauczyciela? Lego, lalki barbie i zabawa w nauczyciela były 

moimi najlepszymi zajęciami. Miałam swój dziennik lekcyjny, różne pomoce nauczyciela wykonane własnoręcznie i oczywiście 

sprawdzałam kartkówki. Zamykałam się w swoim pokoju i uczyłam coraz to innego przedmiotu. Języki pojawiły się troszkę 

później. W gimnazjum miałam bardzo wymagającą panią, która uczyła angielskiego. Jak tylko pani Januszczyk pełniła dyżur                  

na korytarzu i zaobserwowała, że uczeń nie powtarza materiału przed jej lekcją, a przynajmniej nie ma otwartego zeszytu                       

lub podręcznika, od razu brała go/ją do odpowiedzi. Takim sposobem byłam pytana prawie na każdej lekcji. Niektórzy mogliby 

uznać to za kolokwialne „uwzięcie się na ucznia”, ja nazywam to ogromną motywacją, jaką miałam do nauki tego przedmiotu.   

W trzeciej klasie doszłam do takiej perfekcji (była to perfekcja na poziomie gimnazjalisty), że pani Januszczyk nagrodziła mnie 

oceną celującą na koniec roku szkolnego. Od tamtej pory wiedziałam, że chcę być nauczycielem języka angielskiego i robiłam 

wszystko, by to osiągnąć. Skąd zatem hiszpański? W liceum zniechęcona do uczenia się języka niemieckiego, zaczęłam 

interesować się kulturą i językiem hiszpańskim. Następnie udało mi się pogodzić studia filologiczne, ucząc się tych dwóch 

języków jednocześnie. Przez pięć lat pracowałam bardzo ciężko, studiując dziennie i zaocznie. Bywało, że w roku akademickim 

miałam trzy wolne weekendy (nie licząc świąt). Z perspektywy czasu wiem, że było warto. Jako nauczyciel, robię to, co kocham, 

jako językowiec codziennie uczę się czegoś nowego. Znając dobrze jeden język, świat stoi przed nami otworem. Znając dobrze 

dwa języki, mamy praktycznie nieograniczone możliwości.  
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Wydarzenia historią opisane 
 

Pytania do Pana Profesora Gudziaka (P.G.)  
 
Bitwa nad Bzurą (także bitwa pod Kutnem) – starcie zbrojne, trwające od 9 do 18-22 
września 1939 roku. Była to największa bitwa podczas wojny obronnej 1939 roku. Co by 
mogło być, gdyby polska armia zdobyła inicjatywę? Po co gen. Kutrzeba chciał 
kontratakować? Z kim walczyły polskie oddziały? Czy prowadzenie naszego "zwrotu 
zaczepnego" odmieniłoby losy wojny 1939 roku? Czy 17 września, przy pomyślnym dla 
nas rozwoju wydarzeń, wkroczyłaby Armia Czerwona?  
P.G. Należy zacząć od pomysłu. Pomysł Tadeusz Kutrzeby jest idealny. Siedzi sobie na tym 
północnym Zachodzie, nie nękany przez nikogo. Ma dość silną armię. Pomysł Kutrzeby jest 
taki, aby się połączyć z inną silną armią, która też sobie siedzi i nic nie robi. Tak więc siedzą 
sobie armie na północy i nic nie robią. A Niemcy opuścili ich z jednej i drugiej strony i nawet 
nie wiedzieli, że tak silne armie tak sobie tam siedzą. I pomysł Tadeusza Kutrzeby jest taki, 
żeby np. od rejonu Poznania "spuścić" się w dół w stronę Śląska, żeby odciąć linie transportowe wojsk niemieckich.                                        
I najprawdopodobniej udałoby się to, czekał tylko na pozwolenie ze sztabu. A co zrobił Rydz-Śmigły? Zabronił mu. Bo przez dwa, 
trzy dni czekał na cud. Tylko na jaki cud? Dopiero po trzech dniach dostał takie pozwolenie od szefa sztabu polskiej armii, 
generała Wacława Stachiewicza. Ale to już było pozamiatane, bo stracił powiedzmy te 48 godzin, które zaważyły na tym,                        
że Niemcy umocnili się na swoich pozycjach i zaatakowały nasze oddziały. Gdyby jednak wcześniej uderzył, to by pewnie                             
od Poznania aż po Śląsk przeszedł po nich. Co by się wtedy stało z wojskami niemieckimi? Pewnie Niemcy by się rozsypali.                               
Z dokumentów Wermachtu wynika, że amunicji Niemcy mieli do 26-27 września, więc jakby odciął im zaopatrzenie,                               
to najprawdopodobniej nie mieliby takiej mocy. Idealny pomysł, i Blitzkrieg też najprawdopodobniej mógłby zatrzymać.                            
A gdybając, jakby zatrzymał Blitzkrieg, to może nie doszłoby do realizacji paktu Ribbentrop-Mołotow. Bo Ruscy uzależniali wejście 
od tego, czy polska armia wytrzyma. Wszyscy o tym wiedzieli i dlatego zamiast Edwarda Rydza-Śmigłego w sztabie generalnym 
powinien dowodzić generał Tadeusz Kutrzeba. Rydz-Śmigły dlatego nie pozwolił, bo uważał, że Wielka Brytania z Francją ruszą                 
z pomocą. Patrząc na bitwę psychologicznie, bitwa do wygrania. Rozsypane wojsko polskie pod doskonałym dowództwem, może 
kontratakować. Niemcy się tego absolutnie nie spodziewali.  Ogromna zasługa Tadeusza Kutrzeby, w historii Polski - bohater. 
Miał ogromny autorytet wśród żołnierzy. Oni by poszli za nim w bój, co by im nie kazał, to by zrobili. Gdyby miał pozwolenie, 
amunicję i posłuch generałów, to prawdopodobnie przerwałby front niemiecki, rozdzieliłby wojska niemieckie na dwie połówki, 
zaszedłby od tyłu wojska niemieckie i zamknąłby w pierścieniu. I niszczy wojska niemieckie. Z dokumentów politycznych wynika, 
że wojna wrześniowa miała być wojną obronną, a tu Tadeusz Kutrzeba doprowadza do ataku. Gdyby posłuchali Kutrzeby,                           
to byłaby szansa, że Stalin, słysząc, że złamano siłę niemiecką, zastanowiłby się nad wejściem do Polski 17. września.  
 
Hel to najdalej wysunięty w morze teren Rzeczpospolitej. 
We wrześniu 1939 roku broni się miesiąc.  
Z miejscem tym powiązany jest Admirał Józef Unrug. 
Pochodził z pruskiej arystokracji. Kim był ten człowiek? 
P.G. Ojciec wmawiał mu, że jest Polakiem. Wywodził się                      
z Wielkopolski. Był w wojsku pruskim, wyszkolił się tam. Znał 
język niemiecki. Był jednym z najlepiej przygotowanych                     
i wyuczonych oficerów wojska polskiego II. Rzeczpospolitej. 
Został zauważony przez Piłsudskiego i innych, dali mu flotę. 
 
Traktat wersalski przyznał Polsce ponad 140 km wybrzeża                            
z małymi portami w Helu i Pucku. Ten drugi stał się bazą 
rodzącej się polskiej Marynarki Wojennej i bazowania 
pierwszego okrętu wojennego ORP „Pomorzanin". Jaki miał 
wkład w rozwój polskich portów oraz marynarki wojennej 
Admirał Unrug? 
P.G. Fundusze na rozwój floty polskiej pochodziły od rodziny 
Unruga. Nazbierał pieniądze na ORP "Orzeł". Z początku 
Polska miała tylko jeden port dla marynarki wojennej,                       
w Pucku. Wraz z Ignacym Mościckim wpadł na genialny 
pomysł utworzenia bazy Marynarki Wojennej na Helu. 
Dlaczego tam? Bo zatoka przy porcie w Pucku jest płytka, 
większe statki nie wpłyną, a jeśli nawet będą wpływać                     
to łatwiej będzie je zniszczyć. Przy Helu jest głęboko,                        
a i okręty szybciej mogły wypłynąć.  
 

Jak wyglądało przygotowanie obszaru warownego na Helu? 
Jak we wrześniu 1939 roku przebiegała obrona półwyspu? 
P.G. Umocnienie Helu, w dobre armaty szwedzkie (działa 
Heliodora Laskowskiego). Z okolicy Jastarni aż po Hel 
wysiedlił wszystkich Niemców, zostawił tylko Polaków. 
Tworzono linię kolei wąskotorowej. Od Jastarni były 
ustawione bunkry. Hel był idealnym miejscem 
obserwacyjnym. Statki płynące do Gdańska, Gdyni, Pucka czy 
Królewca były w zasięgu dział stanowiących umocnienie Helu. 
Nawet Luftwaffe nie było w stanie zniszczyć Helu. Nie mieli 
pojęcia, co zbombardować i jak zbombardować. Ruszając                  
od Władysławowa, zatrzymywali się na bunkrach polskich.  
 
Admirał Józef Unrug dostał się do niewoli niemieckiej. Czy 
wiadomo jak ją spędził? 
P.G. Polacy poddali się po miesiącu walki. Admirał stwierdził 
bezsens dalszej walki, otóż połowa Polski była już pod 
zaborem Niemiec a druga w rękach Rosjan. Już nic nie mogli 
zrobić. Niektórzy żołnierze uciekli motorówkami do Szwecji                 
i udało im się. Natomiast Admirał Józef Unrug honorowo 
poddał się niewoli razem ze swoimi żołnierzami. Przebywał                 
w willach  na terenie Niemiec, proponowano mu zostać 
dowódcą floty niemieckiej (Kriegsmarine), nie zgodził się na 
to. Zawsze prosił o tłumacza, ponieważ jest Polakiem i nie 
zna niemieckiego. Z dniem 1. września zapomniał języka 
niemieckiego. Był w oflagach i dożył wyzwolenia, tylko czy był 



 

7 

z tej "nowej Polski" zadowolony. Wrócił do Polski                                  
i z powrotem wyjechał do Francji, gdzie dożył późnej starości 
jako kapitan transatlantyka. Tak wielki talent mógł przydać 
się po II wojnie światowej do odbudowy Marynarki Wojennej, 
tylko komuniści byli zbyt głupi, żeby z tego skorzystać.   
 
Bitwa pod Cecorą – bitwa stoczona we wrześniu 1620 roku 
między armią turecko-tatarską, a polskimi wojskami 
koronnymi pod Cecorą w granicach Hospodarstwa 
Mołdawskiego. Co by było gdyby Rzeczpospolita już wtedy 
dotkliwie pobiła Turków? Czy po męczących wojnach ze 
Szwecją, a potem z Rosją w ogóle możliwe było wygranie 
kolejnej wojny? 
P.G. Tak (śmiech). Dlaczego nie było wygranej? Szlachcie nie 
chciało się walczyć. Gdyby szlachta była karna, przedstawiła 
kasę i ludzi, to na pewno wojna była do wygrania. Jak masz 
kasę, to zaciągasz wojska i wygrywasz wojnę.   
 
Co się stało pod Cecorą? Przecież Hetman Żółkiewski to 
wielki podnoszący morale autorytet, a tu nagle morale jego 
wojsk się sypie. Jak to możliwe? 
P.G. Morale wojsk się sypie, bo nie chce się im walczyć. 
Dziecina, łacina, pierzyna - a co to oznacza? Dziecina - taki 
szczawik, który nie umie dowodzić, łacina - klnie, pije, 
pierzyna - jak najszybciej regimentarz chce wrócić do domu, 
do żony pod pierzynę, bo ma młodą żonę i się boi zostawiać 
jej samej.  
 
Hetman walczył do końca w straży tylnej. Odwrotem jego 
wojsk, co trzeba nadmienić, dobrze zorganizowanym 
dowodził jego adiutant i zastępca Bohdan Chmielnicki. 
Proszę o parę słów o tym człowieku. 
P.G. Dowódcą był idealnym, świetnym organizatorem, 
dowódcą polowym, a poza tym świetnym taktykiem, wyszło 

to w Powstaniu Chmielnickiego. A poza tym powinni go zabić, 
po pierwsze za zdradę i sarmacki Katyń pod Beresteczkiem. 
Polacy powinni go powiesić, natomiast Ukraińcy go wielbią 
jako bohatera. To jest tragedia. Pod polskim Katyniem Turcy 
przebierają polskich żołnierzy za Janczarów, żeby oszczędzić 
przed Chmielnickim. A później doprowadził, że Polska upadła,                       
a Ukraina weszła w skład państwa rosyjskiego. I nic tym                   
nie zyskał. Tak postępować zaczął, jak mu sąsiad zgwałcił 
żonę i zabił syna. Miał zatargi z królem Janem Kazimierzem. 
Wyprawił się na Mołdawię, bo chciał synowi zagwarantować 
tron. Podpisał dnia 6 grudnia 1656 traktat w Radnot – 
przewidujący rozbiór Rzeczypospolitej. Część wezmą Szwedzi, 
część Brandenburgia, część sobie wezmą Węgrzy, a reszta                             
to powstanie wolna Ukraina.  
Henryk Sienkiewicz w powieści "Ogniem i mieczem" trochę    
go wybielił. Przedstawił go jako dobrego dziadka, który 
walczy ale jednocześnie mówi, że jeśli Kozakom                                
by pozwolono, to by Polska miałaby Rzeczpospolitą Trojga 
Narodów. 
 
Co stało się w ostatnich momentach życia wielkiego wodza, 
Hetmana Żółkiewskiego?  Czy wiadomo co stało się z jego 
ciałem? 
P.G. Głowa oddziobana, wsadzona do miodu, zawieziona do 
Sułtana, żeby zacisnąć na palu. Żona odkupiła ciało                                   
i pochowała w Żółkwi. Hetman Żółkiewski w ostatnich swoich 
momentach walczył w straży tylniej, osłaniając swoje 
oddziały wycofujące się z pola bitwy. Autorytetem dla 
Żółkiewskiego był Juliusz Cezar. Zginął tak jak Cezar – jeden                    
i drugi wiedzieli, że idą na śmierć. W kulbace końskiej zawsze 
woził "Wojnę Galijską" Juliusza Cezara. A czytając pamiętniki 
Żółkiewskiego ma się wrażenie, jakby się czytało Juliusza 
Cezara. 

 

Pytania do Pana Profesora Osypowicza (P.O.) 
 
Marszałek Edward Rydz-Śmigły – bohater czy zdrajca? Umiera Marszałek Józef Piłsudski,                
do końca nie wybiera swego następcy. Do roli nowego Marszałka Polski przymierzani są: 
Lucjan Żeligowski, endecja Dmowskiego chce natomiast Władysława Sikorskiego. Największa 
walka toczy się jednak, między Kazimierzem Sosnkowskim a Rydzem-Śmigłym. Bardzo proszę                         
o krótką charakterystykę tych panów. 
P.O. Kazimierz Sosnkowski był chyba po Piłsudskim, najwybitniejszym dowódcą polskim                                
w tamtych czasach. Od samego początku był związany z Marszałkiem Piłsudskim (świadczy o tym 
fakt, że był jednym z dowódców Legionów -  nazywany "Szefem". Miał jedną cechę, moim 
zdaniem, przekreślającą go jako samodzielnego przywódcę, tzn. on potrzebował wyższego 
autorytetu. Jeśli miał nad sobą zwierzchnika, który zarysowywać mógł mu plany, to wtedy                
on działał pewniej, skuteczniej, bardzo dobrze. Jeśli natomiast brakowało mu tego zwierzchnika, 
to on cierpiał czasami na niemożliwość podjęcia decyzji. Tak było w czasie Zamachu Majowego, 
kiedy targnął się na własne życie, bo nie potrafił wybrać, po której stronie powinien stanąć.                  
Są podejrzenia, że to była próba celowo nieudana, żeby zabezpieczyć się na obydwie strony.                     
Jak wygra Piłsudski, to będzie mógł przedstawić to jako dramat osobisty i psychiczny, a jak wygra obóz rządowy, to tak samo.              
Nie poparł Piłsudskiego i popadł w niełaskę. Został odsunięty od stanowisk. Później został przywrócony, ale traktowany był jednak 
jako człowiek nielojalny. To jego postępowanie spowodowało, że to nie on został Naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych, tylko Edward 
Rydz-Śmigły, który zawsze lojalnie stał przy Marszałku Piłsudskim. To moim zdaniem główna przyczyna przegranej. I za czasów 
dowództwa Rydza-Śmigłego popada w niełaskę. Jest cały czas rywalem Naczelnego Wodza. 
 
Czy Marszałek Rydz-Śmigły dobrze przygotował kraj do wojny? Czemu uciekł w tych strasznych dniach września 1939 roku, 
jako jeden z pierwszych? I dlaczego nasi sojusznicy tak bardzo go separowali? 
P.O. Czy on dobrze przygotował kraj do wojny, to takie pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Armia polska nie była 
przygotowana do Kampanii w 1939 roku, zadecydowały względy polityczne i militarne. Jeśli chodzi  
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o sprzęt, to lepszy nie mógł być, bo Polska była biednym krajem. Biedniejszym w tamtych czasach od Polski była tylko Rumunia,  
Portugalia i Bułgaria. Kraj nie był w stanie wyposażyć armii jak Niemcy czy Francuzi.  
Co obciąża Rydza-Śmigłego przy zaplanowaniu kampanii? Obciąża go podział armii na siedem głównych armii (m.in. Pomorze, 
Prusy) i koordynację działań w sytuacji kiedy Niemcy podzielili armię na dwie (Armia Północ i Armia Południe). Koordynacja przy 
większej liczbie grup jest trudniejsza. To był jego ewidentny błąd. To poniekąd wynikało też   z ambicji innych generałów. 
Z perspektywy bilansu Kampanii Wrześniowej ta wojna nie była do wygrania. I pytanie, czy jeśli byśmy bronili się jeszcze tydzień 
lepiej, jaki to mało by sens? Jedynie zginęłoby więcej żołnierzy. 
Nie wykorzystaliśmy pełnego potencjału militarnego naszej armii, jaki mieliśmy. Niewątpliwie obciąża Rydza-Śmigłego polityka 
wobec mniejszości narodowych. Dyskryminacja i prześladowania Ukraińców doprowadziły do tego, że nie mogliśmy liczyć na tych 
żołnierzy. Dezerterowali oni do Armii Radzieckiej, szczególnie 17. września. Nie wykorzystano również młodych rekrutów 
żydowskiego pochodzenia, to też wynikało z uprzedzenia państwa, atmosfery antysemickiej.  
Ucieczka Rydza-Śmigłego jest dość kontrowersyjna. Jeszcze 16. września walczyło około 300-400 żołnierzy.  
I jest to jedyny przypadek w historii Polski, gdzie wódz ucieka, kiedy armia walczy. Co prawda nie miała szans na zwycięstwo, ale 
jego obowiązkiem jako Naczelnego Wodza było stać przy tych żołnierzach, a nie uciekać. To jest coś co go bardzo obciąża. 
Francuzi byli źle nastawieni do systemu politycznego jaki panował w Polsce przed wojną - systemu sanacyjnego. To był główny 
motyw tego, że sprzeciwili się przyjęciu Rydza-Śmigłego we Francji.  
 
W czasie wojny podobnież wrócił do kraju i czy to prawda,                 
że zginął na rozkaz dowództwa AK? 
P.O. Wrócił do Polski, próbował nawiązać kontakty                               
z Państwem Podziemnym. Spotkał się  z odmową. Przywódcy 
nie chcieli  z nim współpracować z powodu tej ucieczki, ale też 
czuli zagrożenie. Większość dowódców w podziemiu była 
pułkownikami,  a tu wraca marszałek. Nie ma dowodów na to, 
że zginął na rozkaz AK, prawdopodobnie zachorował. 
 
Bitwa pod Wiedniem (Odsiecz 
Wiedeńska) 12 września 1683 rok 
– wielka Victoria czy 
niewykorzystane zwycięstwo. 
Zacznijmy od tego, że Osmanie, u 
szczytu swej potęgi, 
przeprowadzili ofensywę pod 
wodzą Kara Mustafy, która 
zaprowadziła ich pod Wiedeń. 
P.O. Jeśli chodzi o szczyt potęgi, to 
jest to wątpliwe. Otóż szczyt 
potęgi przypadał na XVI wiek, a 
potem to państwo zaczęło przeżywać kryzys wewnętrzny z racji 
tego, że było monarchią feudalną i w sytuacji, kiedy 
gospodarka stawała się kapitalistyczna i nowoczesne stawały 
się struktury zarządzania, to oni tkwili w miejscu,                               
w archaicznym systemie zarządzania państwem. Ta wojna 
miała być taką wojną przekierowania problemów 
wewnętrznych na problemy zewnętrzne. Jak oni trafili pod 
Wiedeń? Tego nie wiadomo. 
 
Czy Królowi Janowi III. Sobieskiemu na rękę była kampania 
przeciwko Osmanom? 
P.O. Zdaje się, że nie. Tutaj historycy się spierają. Był 
zwolennikiem zawarcia sojuszu z Francją i Szwecją przeciwko 
rosnącej potędze Prus. Zdawał sobie sprawę, że Prusy rosną                   
w potęgę. To wymagało wyjścia z obozu austryjackiego                          
i zawarcia pokoju z Turcją. Problem polegał na tym, że Turcy 
kilkanaście lat wcześniej zajęli nam Podole i ta jego koncepcja 
zmian sojuszu spowodowała, że musieliśmy pogodzić się                         
z utratą Podola. Na to nie chciała się zgodzić magnateria, która 
miała tam swoje majątki. Dlatego uniemożliwia sojusz.  
 
 

Jak wyglądały w owym czasie nastroje społeczne w Polsce                       
i na Litwie? Kraj przecież był spustoszony wojnami 
prowadzonymi przez poprzedników Jana III Sobieskiego. 
P.O. Szlachta nie była chętna jakiejkolwiek wojnie. Zaczęła 
dominować pacyfistyczna postawa, która wynikała                             
ze spustoszenia tego kraju. Dodatkowo jeszcze była dosyć silna 
opozycja antykrólewska, tworzona przez obozy magnackie. 
Wynikało to z tego, że Sobieski był jednym z magnatów                       

i reszta rodów magnackich 
bała się, że ród Sobieskich 
wyrośnie ponad nimi.                      
Tak więc większość rodów 
magnackich była jakby 
przeciwko Sobieskiemu. 
Natomiast zgodzili się na tę 
wojnę, w dużej mierze 
dlatego, że po pierwsze, 
alternatywą był sojusz                        
z Francją, a tego jakby                        
nie chcieli, bo chodziło                        
o majątki na Podolu. Po 

drugie, i chyba najważniejsze, chcieli odzyskać swoje 
posiadłości na Ukrainie. Po trzecie, spory obóz antysobieski, 
prohabsburski został przekupiony przez Habsburgów, aby na 
sejmie została podjęta decyzja, że wchodzimy w sojusz                                    
z Imperium Habsburgów i godzimy się na wojnę, czyli 
wyruszamy na Wiedeń jeśli będzie to konieczne. Nie do końca 
wyruszył zgodnie ze swoimi przekonaniami, bo sejm nie zgodził 
się na jego wizję polityki, wyjścia z obozu habsburskiego                         
i przyłączenia się do obozu antyhabsburskiego, czyli Francji                     
i Szwecji. 
 
Doszło do bitwy. Nasza husaria znalazła się na tyłach wroga. 
Popędzone zostały oddziały Osmańskie. Stoczono drugą 
bitwę (Bitwa pod Parkanami). Wiadomo jest, że król Jan III 
Sobieski był dobrym strategiem.  
Czy w związku z tym chciał atakować wroga dalej, czy też nie? 
Jeśli nie, to czy chciał zostawić wojsko na inne podboje,                   
czy chciał się po prostu wycofać? A może nie było już 
środków?  
P.O. Kontynuować podboju nie mógł, bo był w koalicji, która 
miała pewną wizję strategii i prowadzenia wojny. Podbojów               
za pomocą tego wojska za bardzo nie mógł zrobić, bowiem                   
ta szlachta zgodziła się na wystawienie wojska, na jedną 
konkretną wojnę. Mogłaby się zgodzić gdyby ją przekonał                     
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na kolejnym sejmie, żeby zapłaciła na wojsko. Lecz raczej                     
nie byli chętni. Wojsko było zmęczone, chciało wrócić do domu,                            
a i pacyfistyczna postawa powodowała zniechęcenie do wojen. 
 
Taksówką nad Marnę - 5-9 września 1914 rok. 
Z rozkazu Generała Josepha Joffrea w Paryżu skonfiskowano 
taksówki i inne pojazdy użyteczności publicznej. Konfiskata 
nastąpiła na rzecz Armii Francuskiej. Jaką rolę w bitwie z nad 
Marną odegrały taksówki? Jak mniej więcej wyglądała bitwa? 
P.O. Przewoziły żołnierzy, a ściągnęli na czas jednostki 
kolonialne. Pomogli też Brytyjczycy (armia zawodowa), którzy 
zdążyli również na czas. Pomogło też Francuzom to, że Rosjanie 
się wcześniej ruszyli, niż Niemcy planowali. I przed szturmem 
na Paryż, Niemcy parę dywizji musieli przerzucić na wschód. 
Stosunek sił stał się zdecydowanie na korzyść Francuzów. 
 
Czy wygranie przez Entantę (wojska francuskie) bitwy na 
Marną ukształtowało przyszły wygląd konfliktu? Niemcy 
przegrali Plan Schliffena. Wycofali się nad brzeg rzeki Aisne                   
i okopali się. To samo zrobiła Entanta. 
P.O. Jeśli chodzi o Front Zachodni to tak. Ta bitwa jakby 
powstrzymała tę wojnę szybką, manewrową,  
a rozpoczęła tę wojnę pozycyjną. Zadecydowały też nowe typy 

uzbrojenia np. karabin maszynowy i ogromna ilość armat 
szybkostrzelnych.  
 
Gdyby bitwa pod Marną stała się drugim Sedanem – 
największą bitwą wojny francusko-pruskiej, gdzie wygrały 
wojska pruskie. Co by się stało gdyby pod Marną wygrały 
wojska niemieckie? 
P.O. Nie wiadomo (śmiech). Ja generalnie jestem 
zwolennikiem, że zmiana historii de facto nie zmienia jej biegu, 
ponieważ nie tylko takie bezpośrednie wydarzenia decydują                          
o historii, tylko pewne procesy, nie tylko bitwa czy wojna, ale 
gospodarka czy społeczeństwo. 
Moim zdaniem Francuzi straciliby Paryż, ale by nie 
skapitulowali. Wojna toczyłaby się dalej albo w Paryżu, albo 
poza Paryżem i być może potoczyłaby się dłużej, a co za tym 
byłyby większe straty w gospodarce, ludności. Ale na pewno 
nie wpłynęłoby to na wojnę w ten sposób, np. Niemcy 
wygrywają wojnę.  
Nastawienie społeczeństwa francuskiego było inne niż podczas 
I wojny światowej. Francuzi chcieli się zemścić za wojnę 
francusko-pruską, która dla nich była upokorzeniem. 

 

TEKST Dominik Motel

 

 

Ze złotych myśli profesor Jankiewicz 

 

Non solum scholae, sed etiam vitae discimus 

(Uczymy się nie tylko dla szkoły, lecz także dla życia) 

 

 

Sentencja ta jest odwróceniem myśli Seneki: 

Non vitae, sed scholae discimus (Nie uczymy się 

dla życia, ale dla szkoły.) W obecnym 

kształcie jest mottem wielu szkół na świecie. 

Zawiera przesłanie, iż celem zdobywania wiedzy 

nie jest li tylko zadowolenie nauczyciela 

lub mocodawcy, ale zaspokojenie własnej 

potrzeby życiowej. 
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Z przymrużeniem oka…  

Highly Suspect 

My Name Is Human (Single) 

2016 

Hard/Progressive/Alternative Rock 

 

Zespół Highly Suspect powstał w 2009 roku,              

z inicjatywy trzech przyjaciół ze stanu Massachusetts  

w USA. Wspólną przygodę z muzyką zaczynali                          

od amatorskiego grania coverów legend rocka w miejscowych 

barach. Swoją pierwszą EP'kę The Worst Humans nagrali           

z producentem takich zespołów jak The Black Keys, czy Wu-

Tang Clan. Wydanie ich pierwszego pełnego albumu  

pt.  Mister Asylum  miało miejsce 17 lipca 2015 roku.                  

Od początku swojej kariery zagrali ponad 800 koncertów. Wyróżnieni zostali nominacjami                    

do Grammy, docenieni przez pisma muzyczne takie jak Rolling Stone, Billboard, czy Fader. 

Goście największych europejskich festiwali takich jak Reading&Leeds, Pukkelpop, Lowlands. 

Wielka nadzieja współczesnego rocka.  

W tym miesiącu (tj. 7 września) serwis streamingowy Spotify udostępnił ich najnowszy, drugi 

przed nadchodzącą płytą singiel. My Name Is Human – jak na razie piosenka numer 1 na mojej 

liście nowości rockowych. Kompozycja rozpoczyna się stonowanym, ale jednocześnie zadziornym 

basem. Wchodząca później melancholijna i delikatna gitara prowadząca wprowadza słuchacza od 

razu w nastrój odprężenia, ale też lekkiego oczekiwania na dalsze rozwinięcie się utworu. Zwrotki 

bardzo rytmiczne, nie przesadzone, z równie rytmicznym, prawie recytowanym wokalem 

Johnnego Stevensa składają się w idealną i spójną całość. Refren z pazurem, lecz wciąż 

utrzymujący się w melancholijnej i nieco kosmicznej tematyce sprawia, że piosenka nie męczy        

i jest bardzo przyjemna dla ucha nawet bardzo wybrednego fana muzyki. Całość utrzymana jest 

w stylu klasycznego, surowego rocka, a niekiedy nawet grunge'u, z małą domieszką 

nowoczesności w postaci lekko przesterowanych chórków, czy efektów elektronicznych. Utwór 

zachwyca w swej prostocie i powoduje, że z utęsknieniem czekam na pełny, drugi już krążek 

chłopaków. 

 Jeżeli obracasz się w klimatach zespołów takich jak: The Queen Of The Stone Age, Kings Of Leon, 

Nirvany, Arctic Monkeys, czy The Black Keys, to koniecznie powinieneś sięgnąć po twórczość 

chłopaków z Highly Suspect, bo niewątpliwie jest to jeden z lepszych nowych zespołów rockowych 

i wielkich muzycznych nadziei tego wieku. 

 

Tekst: Agata Berkowska 
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PARAOLIMPIADA 

 

Od 7 do 18 września rozgrywane były XV Letnie Igrzyska Paraolimpijskie            

w Rio de Janeiro. 

W Ameryce Łacińskiej reprezentowało nas 96 sportowców w różnych 

dziedzinach. W całych igrzyskach paraolimpijskich brało udział ok. 4000 

zawodników z całego świata. Paraolimpijczycy mierzyli się w 22 

konkurencjach.  

Maciej Lepiato – pobił rekord świata w skoku wzwyż z wynikiem 219 cm,           

a zarazem zdobył złoty medal w tej dyscyplinie. Patryk Chojnowski przegrał mecz finałowy z Chińczykiem Yang Ge i zdobył 

srebrny medal olimpijski, brązowy zdobyła Oliwia Jabłońska na dystansie 100 metrów stylem motylkowym.  Annie Trener – 

Wierciak w najlepszej próbie zmierzono 4,53 m. o zaledwie centymetr wyprzedziła Litwinkę Ramune Adiumaitiene i tym samym 

zdobyła brązowy medal. Alicja Fiodorow w biegu na 100 metrów wywalczyła srebrny medal z czasem 12,46 sec.,                               

do zwyciężczyni straciła 0,31 sec. W tej samej dyscyplinie mężczyzn, Michał Derus zdobył także srebrny medal z czasem 10,79 

sec. W tenisie stołowym, Polka – Krystyna Siemieniecka podczas finałowego meczu z Ukrainką – Natalią Kosmini, zdobyła 

srebrny medal. Naszym pierwszym złotym medalem w Rio został wywalczony przez Ewę Durską podczas rywalizacji  

z pchnięcia kulą- 13,94 m. W stylu motylkowym na 100 metrów nasz paraolimpijczyk – Wojciech Makowski, zdobył srebrny 

medal. Bartosz Tyszkowski - reprezentant w pchnięciu kulą przegrał o jeden centymetr z Niko Kappelem, czym zajął drugie 

miejsce na podium olimpijskim w tej dyscyplinie. Robert Jachimowicz w swojej najlepszej trzeciej próbie uzyskał 19,10 m.            

w rzucie dyskiem, po tym rzucie uplasował się na 2. miejscu. 

Polscy paraolimpijczycy zdobyli w Rio de Janeiro 9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych krążków. Ostatnie trofea do kolekcji 

dorzucili Iwona Podkościelna ze swoją pilotką Aleksandrą Tecław w kolarstwie (złoto) i męska drużyna tenisa stołowego. 

Brązowymi medalistami zostali Patryk Chojnowski, Piotr Grudzień, Marcin Skrzynecki.39 medali to ogromny sukces polskich 

paraolimpijczyków. Dzięki temu zajęli oni 10. miejsce w klasyfikacji medalowej igrzysk w Rio de Janeiro. Z ogromną przewagą 

zwyciężyły w niej Chiny (237 krążków), druga była Wielka Brytania (147), a trzecia Ukraina (117).  

 

PIŁKA NOŻNA 

14 września Legia Warszawa zagrała mecz na poziomie grupowym w Lidze Mistrzów z Borussią 

Dortmund. Warszawski klub jest także w grupie z Realem Madryt oraz klubem Sporting Lizbona. Nasz 

klub przegrał z Borussią 6:0. 

Manchester United swoje rekordowe przychody na 2016 rok- 515,3 mln funtów, zostali pierwszym 

angielskim klubem, który przekroczył pół miliarda funtów w jednym roku rozliczeniowym (liczony                       

od czerwca). 

Piłkarz Realu Madryt Cristiano Ronaldo został wyceniony na 110 mln euro czym staje się prawie 4 razy 

droższy niż cały skład Legii Warszawa. Wartość całego klubu, w którym gra Portugalczyk jest ponad                    

25 razy większa niż warszawski klub. Za to najdroższym piłkarzem na świecie jest Lionel Messi, Argentyńczyk grający                       

w hiszpańskim klubie FC Barcelona – 120 mln euro. 

 

                                                                          SIATKÓWKA  

W czwartek, 8 września reprezentacja siatkarek przegrała sparing z reprezentantkami Czech- 2:3 w Hradec Kralove. W piątek 

został rozegrany kolejny mecz przygotowujący naszą reprezentację do ME 2017, Polki wygrały 3:0. W sobotę siatkarki zagrały 

ostatni mecz w Hradec Kralove kończąc wynikiem 2:2. 

Reprezentanci męskiej siatkówki juniorów zdobyli złoty medal mistrzostw Europy juniorów. W finale pokonali 

Ukrainę 3:1, w półfinale Rosję 3:1, Ukraińcy grając mecz o finał wygrali z Włochami 3:2. To drugi złoty medal 

w Mistrzostwach Europy Juniorów w historii polskiej siatkówki. Pierwszy debiut nastąpił w 1996 roku, grali 

wtedy m.in. Krzysztof Ignaczak, Piotr Gruszka czy Paweł Zagumny. Podczas mistrzostw Polacy nie przegrali ani 

jednego meczu. 

Paweł Zagumny po 427 występach zdecydował się zakończyć karierę w reprezentacji Polski. Z tej okazji 

zorganizowano starcie gwiazd polskiej i światowej siatkówki. 

 
Tekst: Wiktoria Gołębiewska, II C 
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Kawiarnia literacka 
 

 

„Dziewczyna z pociągu” 

 

Kiedy usłyszałam o książce Pauli Hawkins „Dziewczyna               

z pociągu”, nie mogłam doczekać się aż w końcu zabiorę się za ten 

niezwykły kryminał psychologiczny. 

 

Całkowicie zgadzam się z opinią Sephena Kinga i Tess Gerritsen. 

Wcześniej nigdy nie czytałam książek tej autorki, lecz teraz na pewno zacznę. Paula Hawkins         

w dość ciekawy sposób daje czytelnikowi mylne wskazówki, aby następnie z wielkim uśmiechem 

odwrócić role. I tak poznajemy zakończenie dopiero wraz z ostatnią stroną. 

 

Jest to trzymająca w napięciu opowieść o samotnej alkoholiczce Rachel. Jadąc do pracy, 

przejeżdża obok semafora, przy którym znajduje się rząd domów. Rachel obserwuje życie 

tamtejszych mieszkańców. Pewnego dnia, gdy pociąg 

znajduje się naprzeciwko jej ulubionego domu, gdzie 

mieszka (jej zdaniem) kochające się małżeństwo, 

zauważa coś niepokojącego. 

 

Książka w dość szybkim czasie stała się hitem. Prawa 

autorskie zakupiło 47 krajów.  

 

„Dziewczyna z pociągu” miała swoją premierę                     

1. listopada 2015 roku, a do marca sprzedano                  

w Stanach Zjednoczonych 2 miliony egzemplarzy,              

a kolejny milion w Wielkiej Brytanii. Wytwórnia 

DreamWorks od razu zainteresowała się ekranizacji. 

 

Nie mogę się doczekać, aż będę mogła obejrzeć tę historię 

w kinie. Mam nadzieję, że równie dobrze przekaże emocje 

towarzyszące czytaniu. Życzę Wam miłej lektury i do 

zobaczenia w kinie . 

 

Tekst: Julia Gepner 
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Łamigłówki mądrej główki! 

„Chemiczna wykreślanka” Pani Dyrektor 

W „Chemicznej wykreślance” uczeń ma za zadanie odszukać i wykreślić z diagramu wyrazy zapisane w rzędach, 

kolumnach lub na ukos. Wyrazy te zostały ukryte w definicjach i symbolach chemicznych znajdujących się obok 

diagramu.  

Po odgadnięciu tych pojęć i ich wykreśleniu, w diagramie pozostaną pojedyncze litery, które utworzą rozwiązanie – 

hasło chemiczne. 5 pierwszych osób, które zgłoszą się z odpowiedziami, czeka nagoda – 5 /bdb/ - ocena 

cząstkowa z chemii!!! 

 

DEFINICJE CHEMICZNE 

 

…… zjawisko samorzutnego wyrównania stężeń        

w roztworze lub mieszaninie gazów 

…… jedna z odmian alotropowych tlenu 

…… to pewien obszar przestrzeni, gdzie występuje 

największe prawdopodobieństwo wystąpienia 

elektronu (>0,95) 

…… koloid w postaci cieczy 

…… to zjawisko niszczenia materiałów pod 

wpływem działania otaczającego je środowiska 

(atmosfery, opadów, wód), jak i czynników 

technologicznych uwalnianych do atmosfery               

w wyniku działalności człowieka. 

Alfred …… chemik pochodzący ze Szwecji, wynalazca dynamitu. 

…… proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony (kationy i aniony), zachodzący pod wpływem  

         rozpuszczalnika polarnego (zazwyczaj jest nim woda) 

…… elektroda obdarzona ładunkiem ujemnym, na której zachodzi proces utleniania, który jest utożsamiany                   

z procesem oddawania elektronów elektrodzie 

…… jon obdarzony ładunkiem ujemnym 

…… to kwas octowy w kuchni 

…… to symbol wapnia 

…… to symbol arsenu 

…… to cząsteczka wielkocząsteczkowa, nazywana kwasem rybonukleinowym 

…… ma symbol Li 

…… ma symbol Ag 

…… ma symbol Al 

…… ma symbol Cs 

…… to nazwa zwyczajowa (potoczna) związku chemicznego zbudowanego z dwóch atomów wodoru i jednego atomu 

tlenu (nazwa systematyczna:  tlenek wodoru, diwodorek tlenu) 

D Y S O C J A C J A 

Y K R R W O D A Y S 

F R E O N N O I N A 

U S B G L I N T E K 

Z O R B I T A L U O 

J Z O L T D N A T R 

A O A C L M O N R O 

I N Z A E O B R O Z 

C C D E U T E R N J 

A Z O T K A L J A A 
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…… jeden z izotopów wodoru, A = 2, Z = 1 

…… to ziarnista substancja organiczna lub nieorganiczna mająca związaną               

z powierzchnią grupę jonową, zdolną do wymiany z jonami roztworu. 

Rozróżniamy kationity i anionity 

…… to najmniejsza część pierwiastka chemicznego. 

…… to stop zawierający co najmniej 88% miedzi 8 - 10% cyny i niekiedy 

cynk. 

…… to obojętna cząstka subatomowa występująca w  jądrach atomowych 

…… to cząsteczka wielkocząsteczkowa, nazywana kwasem 

deoksyrybonukleinowym 

…… to cukier mleczny, dwucukier zbudowany z D-galaktozy i D-glukozy 

…… to handlowa (techniczna) nazwa chloro- i fluoropochodnych 

węglowodorów alifatycznych, używanych jako ciecz chłodząca                      

w chłodziarkach oraz jako czynnik napędowy w aerozolach 
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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 Agaty Pallasch,            
prof. Mileny Przewodek, prof. Konrada Zielińskiego. 

 
Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  
 
Czekamy na wasze teksty.  

 
 

 

Curry z ryżem 
Pyszna, azjatycka wersja 

popularnego dania 

 

Składniki:  

1 szklanka "bazy" – zupy (mocny rosół, 
wywar warzywny), przyprawa curry,           
1 duża cebula, czosnek, pół słoika 
koncentratu pomidorowego, puszka 
(200 ml) mleka kokosowego, ulubione 
mięso pokrojone na małe kawałki, 
opakowanie tofu, 1 starte jabłko, mąka 
do zagęszczenia. 

Przygotowanie:  
W garnku podsmażyć cebulę, czosnek          
i mięso. Dodać 2-3 łyżeczki przyprawy 
curry i 3 łyżki stołowe mąki, a następnie 
dokładnie i szybko wymieszać. Podczas 
mieszania stopniowo dodać wywar, ale 
nie za szybko, ponieważ mąką może się 
zbić w grudki. Teraz można dodać 
koncentrat i starte jabłko. Doprowadzić 
do wrzenia. Zmniejszyć ogień i dodać 
mleka kokosowego. Jak ktoś lubi, można 
wrzucić pokrojone w kostkę tofu. 
Podawać z ryżem.  
 
Smacznego! 
 
Porady:  
*Do tego sosu śmiało można dodać 
gotowaną marchewkę, groszek, a nawet 
ziemniaki. 
*Zamiast wywaru można użyć kostek 
rosołowych rozpuszczonych w mleku 
kokosowym, wtedy curry będzie miało 
lepszy smak. 
*Najlepiej do tego dania nadaje się ryż 
basmati, biały oraz kleiste odmiany 
używane do przygotowania risotto czy 
sushi. 
*Curry jest bardzo ciekawym daniem, 
któremu łatwo można nadać inny 
charakter. Wystarczy, że zamiast mięsa 
użyjemy krewetek, damy więcej sosu 
kokosowego czy po prostu coś od siebie 
(np. ja dodaję marchewkę i jabłko). 
*Ważnym elementem jest smażona 
cebula. Nadaje ona słodyczy bez 
używania cukru i daje pyszny aromat. 
 

Smacznego! 

Ola Smolińska gotuje! 
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