
Witamy po wakacjach!  

Oddajemy w Wasze ręce świeży numer miesięcznika w roku 

szkolnym 2017/2018. Korzystając z okazji, witamy w naszej 

społeczności nowych kolegów. Cieszymy się, że tak wielu z Was 

chciało zasilić nasz zespół redakcyjny. Jesteśmy również wdzięczni 

wszystkim tym, którzy pomagali nam dotychczas, wspierali nas w 

naszej pracy, bo ta, jak się okazało, została doceniona w konkursie 

dzielnicowym i wojewódzkim. 

Niniejsze wydanie zapewni Wam wiele atrakcji, m.in. przyjrzycie 

się z bliska obowiązkom pracownika Biblioteki Uniwersyteckiej, 

pospacerujecie po Woli, dowiecie się, jak postrzegają asertywność 

uczniowie naszego liceum, wybierzemy się również do Sudanu,                        

a także nauczymy się jeździć na wrotkach. 

Życzymy przyjemnej lektury! 
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Z kart 

kalendarza … 

Październik  –  dziesiąty miesiąc w roku wg 
używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego, ma 
31 dni. Jest to najdłuższy miesiąc w roku 
kalendarzowym, ponieważ wypada wówczas 
zmiana czasu z letniego na zimowy (jest dłuższy o 
jedną godzinę od pozostałych 31-dniowych 
miesięcy). Nazwa miesiąca (wg Brücknera) (dawniej 
również paździerzec) pochodzi od słowa paździerze 
oznaczającego 'odpadki od lnu lub konopi'. Obok tego funkcjonowały również nazwy: paździerzec, paździerzeń, pościernik, a także 
winnik (por. starogermańska nazwa miesiąca Weinmond). 
Łacińska nazwa October (= 'ósmy miesiąc'; zobacz: kalendarz rzymski) została zapożyczona przez większość języków europejskich. 

              HARMONOGRAM  
   

         WYDARZEŃ SZKOLNYCH 
 

       PAŹDZIERNIK 2017 

 
    ► Ślubowanie klas  

pierwszych – 12.10  

     
    ► akademia w okazji Dnia  

Edukacji Narodowej – 13.10. 

 

    ► Dzień Otwarty – 03.10  

 

       ► Międzynarodowy Dzień  
Wegetarianizmu – 01.10. 

 
    ► Międzynarodowy Dzień  

bez Przemocy – 02.10.  

 
    ► Światowy Drzewa - 10.10. 
    ► Dzień Dawcy Szpiku – 13.10. 

 
    ► Dzień Edukacji  

Narodowej – 14.10. 

 
    ► Międzynarodowy Dzień  

Niewidomych – 15.10. 
 

    ► Dzień Papieża Jana  

Pawła II – 16.10. 

 
    ► Dzień Poczty Polskiej – 18.10. 
    ► Dzień bez Zakupów – 29.10. 

 
    ► Światowy Dzień  

          Oszczędności – 31.10. 

PAŹDZIERNIK 

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       

Z okazji Dnia Nauczyciela, w imieniu wszystkich uczniów, 

DZIĘKUJEMY  

naszym wspaniałym nauczycielom za: 

1.  słowa zachęty, szacunek i proste gesty życzliwości, 

2.  tworzenie idealnego klimatu do nauki, poznawania i naszego rozwoju, 

3.  okazaną nam akceptację, aprobatę i zrozumienie, 

4.  trwały ślad, jaki zostawiacie w naszych sercach. 

 

Wasza postawa przekłada się na ducha życzliwości i dobrej woli 

okazywanej innym w świecie, który sam w sobie nie zawsze jest 

przyjazny.  

Łatwiej odnieść sukces w atmosferze  

twórczej wolności, radości, swobody,  

a wy pielęgnujecie  

tego ducha w swoich klasach. 
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Wywiad z…  

panią Magdaleną Kokosińską – pracownikiem Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego 

 
Grupa uczniów z koła dziennikarskiego oraz koła 
bibliotekarskiego udała się 24.04.2017 r. na wycieczkę do 
gmachu głównego 
Biblioteki 
Uniwersyteckiej                          
w Warszawie. Wyprawa 
miała na celu 
przybliżenie jej 
funkcjonowania, 
przedstawienie 
praktycznych rad dla 
użytkowników biblioteki, 
jak również pokazanie 
niektórych aspektów 
pracy bibliotekarza. 
Młodzież miała okazję m. 
in. zobaczyć część 
księgozbioru liczącego 
m.in. 3 miliony 300 
tysięcy woluminów, dowiedzieć się, na czym polega praca 
brokera informacji naukowej czy odwiedzić strefę                     
z czytnikami mikrofisz               i mikrofilmów. Jednym       z 
owoców tego spotkania był wywiad Dominki Nylec 
przeprowadzony specjalnie dla czytelników „Monitora 
Traugutta”. 
 
 
DN: Jakie studia należy skończyć aby pracować                  
w bibliotece uniwersyteckiej ? 
MK: Żeby w ogóle być bibliotekarzem, najlepiej skończyć 
studia bibliotekoznawcze (ja takie skończyłam w Łodzi, 
ponieważ jestem łodzianką) lub studia kierunkowe                     
i uzupełnić swoją edukację przez studia podyplomowe. 
 
DN: Jak ocenia pracę w bibliotece i jak ona wygląda?  
MK: Moja praca jest bardzo różnorodna. Ja pracuję                   
w Oddziale Usług Informacyjnych i Szkoleń. Jak nazwa 
wskazuje, jest to taki oddział, który zarówno oprowadza 
wycieczki, prowadzimy szkolenia. To jest bardzo duża 
cześć część naszej pracy (szkolenia zarówno biblioteczne, 
jak i bardziej fachowe). Ja prowadzę szkolenie ze wstępu 
do prawa autorskiego. Mamy teraz taki duży cykl szkoleń, 
które nazywają się Napisz z nami tekst naukowy. On składa 
się z 5 modułów, prowadzimy to raz w miesiącu, od 
stycznia, i są to zajęcia dla studenta – młodego naukowca, 
przez cały cykl pisania pracy naukowej. Uczymy jak 
sformułować problem badawczy. Drugim modułem jest 
szkolenie ze struktury tekstu naukowego. Jak to 
rozbudować, jak nie robić błędów, gdzie szukać pomocy                       
on-line, m.in. pomocy językowej. Pod koniec mamy kurs 
tzw. Warsztat z Mendeleya. To jest takie narzędzie, które 
pomaga uporządkować bibliografię. Pomagamy                              
w zainstalowaniu programu i uczymy, jak z niego korzystać. 
Ostatnim modułem jest szkolenie, którego tematem jest 
etyka w pisaniu pracy naukowej oraz praktyczne informacje 
o tym, jak nie popełniać plagiatów. Jesteśmy informatorami 
dziedzinowymi, tzn. udzielamy wszechstronnej informacji 
ogólnej i dziedzinowej. Pracujemy z czytelnikiem.                          
Ja prowadzę Facebook’a, koleżanka prowadzi Instagram’a.  

Pomagamy przy akcjach promocyjnych, pracujemy                           
z czytelnikiem i z książką. 
 

DN: W jaki sposób 
zachęcają Państwo 
czytelników do czytania? 
Jakie akcje prowadzi 
biblioteka? 
MK: To jest biblioteka 
naukowa, więc inaczej 
podchodzimy do tematu 
czytania w ogóle. 
Natomiast mamy duży dział 
literatury beletrystycznej, 
zawsze staramy się 
zachęcać na naszych 

mediach 
społecznościowych, żeby 
czytać, aby ludzie wybierali 
sobie coś ciekawego                             

z naszych zbiorów. Mamy akcje nocną BUW dla Sów, kiedy 
studenci mogą uczyć się do 5 rano, wtedy też często 
wypożyczają książki beletrystyczne. Wkrótce powstanie 
również Kindloteka, czyli będziemy mieć 200 czytników 
Kindle, na których będą książki naukowe i beletrystyczne. 
Będzie można sobie na nich czytać. 
 
DN: Czy są jakieś statystyki, po których Pani ocenia, 
czy czytelnictwo w Warszawie wzrasta czy maleje? 
MK: To jest trudne pytanie. Po pierwsze dlatego, że to jest 
biblioteka naukowa. Po drugie ja nie jestem z Warszawy, 
jestem z Łodzi, tutaj dojeżdżam do pracy. Myślę,                        
że o to trzeba by zapytać biblioteki publiczne. Natomiast 
moje osobiste doświadczenia są takie, że wcale nie jest tak 
źle z tym czytelnictwem. W pociągu, kiedy dojeżdżam, 
bardzo dużo osób czyta, w tramwaju, czy to u mnie  w 
Łodzi, czy w Warszawie. To są książki naprawdę w 
większości papierowe. Oczywiście z czytników również. Ja 
czytam i z czytnika, i z książki papierowej. Ludzie też 
czytają na tabletach, z komórek, czytają dużo gazet, więc 
nie do końca jestem przekonana, czy te badania 
odzwierciedlają faktyczny stan czytelnictwa w Polsce. 
 
DN: Jak zapisać się do Biblioteki Uniwersyteckiej?               
Ile trzeba mieć lat, jak to wygląda, na jaki okres czasu 
można wypożyczyć książkę? 
MK: Jeżeli jest się czytelnikiem z zewnątrz, czyli osobą 
niezwiązaną z Uniwersytetem, wtedy zakładamy taką kartę 
u nas na miejscu. Trzeba mieć skończone 18 lat, przyjść              
z dowodem osobistym. Otrzymujemy kartę, która ważna jest 
2 lata i kosztuje 10 zł. Z takiej karty możemy korzystać tylko 
na miejscu i ze wszystkich naszych zbiorów. Natomiast jeśli 
ktoś jest studentem, pracownikiem UW, jest związany                                 
z Uniwersytetem, to na swoją kartę pracowniczą bądź 
legitymację studencką może wypożyczać książki do domu i 
to jest zazwyczaj na miesiąc – 8-10 książek, w zależności 
od statusu (student, doktorant, profesor). 
  
DN: Dziękuję bardzo za rozmowę. 
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Wydarzenia historią opisane 

      
Joannes Tarnovius pod Gwoźdzcem i Obertynem 

 
 
19 i 22 sierpnia 1531 roku pod Gwoźdźcem i Obertynem hetman wielki koronny, Jan 

Amor Tarnowski, tymi dwoma zwycięstwami uzależnił od Polski Hospodarstwo 

Mołdawskie i Wołowskie i oddalił niebezpieczeństwo tureckie od granic Polski. 

Zdobył Pokucie, najdalej wysunięty na południe punkt Korony Królestwa Polskiego. 

Zrobił to, czego nie udało się Janowi Olbrachtowi, uzależnił Mołdowę i Wołoszczyznę 

od Jagiellonów. Spełnił tym samym także marzenie Władysława Jagiełły o wielkim 

państwie. To co zniszczyła tragedia z 1525 roku po bitwie pod Mohaczem, odzyskał 

wielki hetman. 

Kim był Jan Amor Tarnowski? Na pewno wiemy, iż był wielkim indywidualistą, nie 

przepadała za nim królowa Bona i nastawiała negatywnie do niego swojego męża 

Zygmunta I. Władca pozwolił mu na zupełną swobodę w działaniach wojennych                      

i politycznych na południu. Tarnowski robił co chciał – od drobnych potyczek                     

po wielkie bitwy. Na Pokuciu miał zaledwie sześć tysięcy żołnierzy. Mołdawianie mieli 

aż siedemnaście tysięcy, a pod Obertynem zginęło prawie 8 tysięcy Wołochów                          

i Mołdawian, Polaków poległo 2,5 tysiąca. 7 lipca tego samego roku odbył się wielki 

triumfalny wjazd hetmana do Karkowa, a zdobyte przez Tarnowskiego chorągwie 

uroczyście umieszczono w Katedrze Wawelskiej obok tych zdobytych pod Grunwaldem w 1410 roku. 

Dzięki zwycięstwu Tarnowskiego  Zygmunt I Stary mógł, jak równy z równym, zawrzeć traktat o pokoju i przyjaźni z Sulejmanem 

Wspaniałym. 

Kim był ten wielki hetman? 

Pochodził z Tarnowskich Leliwów, jego matka Barbara była wnuczką Zawiszy Czarnego z Garbowa, a ojciec zdobył nie tylko wiele 

zaszczytów ale i całkiem pokaźny majątek. Dzięki temu rodzice nie szczędzili na wykształcenie syna, otrzymał je bardzo 

wszechstronne począwszy od szeroko rozumianego humanistycznego, a skończywszy na wojskowym. 

Chrzest bojowy przeszedł pod okiem hetmana Konstantego Ostrogskiego już w 1507 roku. Pod Orszą, w 1514 roku, przyszły 

hetman dowodził już hufcem ochotniczym. Uczestniczył również w wielkich wydarzeniach politycznych tych czasów, m.in. w 

Zjeździe Wiedeńskim Jagiellonów z 1515 roku.  Tarnowski nie ograniczał się tylko do wojskowości, odbył wielką podróż po 

świecie, odwiedził Bliski Wschód, Egipt i Ziemię Świętą, a w Portugalii walczył przeciw Maurom.  Po powrocie do kraju w 1520 

roku, najpierw zaplanował wojnę, a następnie zniszczył zbuntowane Prusy. Zajął się również modernizacją armii, stała się ona 

nowoczesną i potężną machiną wojenną. Stworzył sztab generalny, artylerię konną, szpitale wojskowe, korpus saperów a nawet 

oddziały logistyczne. Zajął się także prawem żołnierskim, wprowadził kodeks dyscypliny zwany artykułami hetmańskimi. To, 

czego nie miał od Zygmunta I, otrzymał od jego syna Zygmunta II Augusta. Władca cenił hetmana ponad miarę. Tarnowski całą 

swoją wiedzę wojskową przelał na papier, napisał pierwszy polski podręcznik wojenny „Rada sprawy wojennej”. W 1560 roku 

rozpoczął budowę pierwszego w Polsce palazzo  in forteca. W jego majątku w Rożnowie, obok zamku Zawiszy Czarnego, 

powstały nowoczesne fortyfikacje. Jan znacznie rozszerzył rodzinny majątek, w jego włościach były m.in. miasta takie jak: 

Tarnów, Tarnopol, Tarnobrzeg czy Tarnowskie Góry.  

Wielki dowódca, mąż stanu, bohater, który do tej pory nie doczekał się godnego upamiętnienia. Mamy raptem jego dwa 

popiersia, jedno na Pałacu Ursynowskim, drugie 

w Ogrodzie Jordanowskim w Krakowie. Szkoda, 

że nie pamiętamy o takim człowieku. Na 

szczęście do dnia dzisiejszego wykładają o nim 

na West Point. 

 

Pozostałości palazzo in forteca w Rożnowie 

Autor: M.G. 

Co ciekawego z historycznego 
punktu widzenia wydarzyło 
się w sierpniu? Jest wiele 
wydarzeń zasługujących na 
adnotację. Nas zaciekawiła 
następująca data: 19 i 22 
sierpnia 1531 oraz osoba Jana 
Amora Tarnowskiego. 
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„Okiem 

absolwenta” 

 Z czym kojarzy Ci się koniec wakacji? Na 

pewno z wrześniem, załamaniem pogody, ostatnimi 
wolnymi chwilami i wreszcie… powrotem do szkoły. 

Zaczynasz nowy rok szkolny, ze świeżymi założeniami 
i ambicjami składasz sobie obietnice w stylu:                    

„od teraz zaczynam się uczyć” albo „wszystko będę 
zaliczać na bieżąco”. Tak, tak – doskonale znam                  

to z autopsji. Choć obecnie mam okazję spojrzeć                 
na to z trochę innej perspektywy. Studia z całą swoją 

siłą zmusiły mnie do zmiany moich przyzwyczajeń.                  
W liceum każdy nauczyciel, z którym miałam zajęcia, znał moje imię. Zresztą, z każdym                    

z nich miałam mnóstwo zajęć w tygodniu. Dzięki temu bardzo często, czy to ja, czy moi 
znajomi, mogliśmy liczyć na różnej maści taryfy ulgowe. Oceny łatwo mogliśmy polepszyć 

poprzez częste sprawdziany i kartkówki, dodatkowe terminy popraw, zgłaszanie                        
się do odpowiedzi ustnej, czy choćby wzięcie dodatkowego projektu do wykonania. Wszystko 

wyglądało przepięknie, dlatego z przykrością muszę poinformować, że to się zmienia, gdy 
licealne mury zastąpione zostają przez uczelniane gmachy. Na uczelni stałam się osobą, 

najzwyczajniej w świecie, jedną z wielu. Wykładowcy prowadzący po kilka przedmiotów 
muszą ocenić setki studentów. Niezwykle ciężko jest wtedy liczyć na dodatkowe terminy 

popraw, odpowiedzi ustne, czy nawet zwykłe, ludzkie, indywidualne podejście. Ocenę                       
z danego przedmiotu najczęściej uzyskuje się w oparciu o zebrane punkty z ćwiczeń 

(kolokwia lub projekty), ale podstawą do zaliczenia tegoż przedmiotu jest jeden oficjalny 
egzamin (ustny lub pisemny) często formą przyrównywany do matury. 

 Chciałabym podzielić się z Wami tym, czego nauczył mnie tryb uczelniany                         

i co, posiadając tę wiedzę wcześniej, zmieniłabym w swojej edukacji licealnej. Teraz wiem                  
i widzę, że to, jak się uczę, zależy jedynie ode mnie. To ja jestem odpowiedzialna za to,                 

czy wytrwale staram się uczyć przez cały rok, czy parę dni przed egzaminem wchłaniam pięć 
co najmniej dwustustronicowych książek. Z perspektywy czasu dochodzę do wniosku,                  

że nauka na bieżąco wcale nie jest taka zła. Co prawda muszę poświęcić na nią trochę czasu 
codziennie, ale nie jest to czas stracony. Co więcej, tym sposobem odejmuję sobie trochę 

stresu i na pewno zapamiętuję dużo więcej informacji, niż gdybym starała się nauczyć tego 
wszystkie naraz. W liceum tak nie robiłam. Wychodziłam z założenia, że miałam dużo 

ciekawszych rzeczy do zrobienia, a przecież zawsze następną klasówkę mogłam napisać 
nieco lepiej. Takie podejście w konsekwencji prowadziło tylko do braków w mojej wiedzy,                 

a przy takich przedmiotach, jak np. matematyka, skończyło się solidnym i ciężkim 
nadrabianiem materiału do samej matury. 

 Na jednych z uczelnianych zajęć omawiany był temat motywacji. Motywację możemy 

podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną. Mamy do czynienia z motywacją wewnętrzną, kiedy 
robimy coś z czystej wewnętrznej potrzeby, a satysfakcję czerpiemy z samego wykonywania 

danej czynności i sukcesów z nią związanych, np. nauka dla własnej wiedzy, poszerzanie 
horyzontów, rozwijanie hobby i zainteresowań. Motywacja zewnętrzna to taka, która 

zorientowana jest na korzyści – osiągamy założony cel, czyli możemy przydzielić sobie 
nagrodę. 

 Po tych zajęciach wiedziałam już, że moja motywacja wewnętrzna była raczej                       

na marnym poziomie, dlatego postanowiłam zacząć rozglądać się za czymś, co zmotywuje 
mnie do działania. Sięgnęłam po rozwiązanie najprostsze z możliwych – będę motywować się 

nagrodami. Kiedy zrobię coś, co mnie usatysfakcjonuje, pójdę na zakupy albo jakieś dobre 
jedzenie. Nie podziałało. Siedziałam nad książkami godzinami, w tym czasie kontemplując 

nad odcieniem koloru mych ścian w pokoju, nad miękkością dywanu, czy choćby głupio 
przeglądając Facebook’a po raz n – ty. To nie było dla mnie, ale pomogło mi zauważyć, jak 

dużo czasu marnuję na tak proste i bezsensownie nieproduktywne czynności. Sięgnęłam 
zatem po drugą metodę – moją nagrodą tym razem będzie czas wolny. Postanowiłam sobie, 

ze odłożę wszystko, co mnie rozprasza i poświęcę 40 minut na naukę materiału z zakresu 
danego przedmiotu. Ustawiałam timer i całą swoją uwagę skupiałam na nauce. Ta metoda 
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podziałała. Nie polecam jednak tej metody, jako uniwersalnej, ponieważ wiem, że każdego                 

z nas motywuje coś zupełnie innego, dlatego uważam, że warto szukać takiej rzeczy, aż do 
skutku. 

 Kiedy rozwiązałam swój problem z motywacją, pojawiła się następna myśl. Już wiem,                 

co mam robić, a moją motywacją jest zyskany czas wolny. Ale co z moją organizacją?                         
To kolejna rzecz, którą wypadałoby poprawić. Brak tej organizacji wcale nie jest pożądany, 

jeżeli chciałabym mieć czasu wolnego jak najwięcej. Poza tym osoba, która jest 
zmotywowana, zdecydowanie powinna być również zorganizowana. Postanowiłam wszystko 

zapisywać w jakimś miejscu. W moim przypadku jest do kalendarz w telefonie, który noszę 
zawsze przy sobie. Zapisuję tam wszystko – terminy kolokwiów, zakresy stron                              

do przeczytania na następne zajęcia, ostateczne terminy oddania prezentacji czy różnych 
prac zaliczeniowych. Bardzo żałuję, że nie robiłam tego wcześniej. W liceum tych terminów 

miałam dużo więcej, w grę wchodziły kartkówki, sprawdziany, prace domowe zadawany                 
na następny dzień, jak i na bardziej odległe terminy. W natłoku tych wszystkich rzeczy, 

łatwo było o czymś zapomnieć. W moim przypadku często kończyło się to pośpieszną nauką 
lub odrabianiem lekcji na kolanie w ostatniej chwili. Wpływało to tylko na dodatkowe 

zaległości, więcej materiału do nadrabiania i gorsze oceny. Tym, co teraz bardzo mi pomaga 
w organizacji czasu, są również notatki, do których mogę łatwo zajrzeć w każdym momencie. 

Musiałam nauczyć się dobrze notować. W liceum gotowe materiały dostawaliśmy od razu                  
od nauczycieli. Mówili nam, co jest ważne, co zapisać trzeba na pewno. Teraz muszę uważnie 

słuchać wykładowców, zapisywać i dostrzegać najważniejsze informacje. 

 Jednakże o ile zeszyty i notatki miałam zawsze uzupełnione (już nawet w liceum),                     
to bardzo rzadko nosiłam do szkoły podręczniki. Wydawało mi się to totalnie niepotrzebne,                

a zawsze przecież można było od kogoś pożyczyć. No tak, można było. I tak też robiłam. 
Mówiłam sobie przy tym – „trudno, ucierpi moja organizacja, ale przecież przeczytałam 

wszystko na te zajęcia i nie muszę niepotrzebnie dźwigać materiałów ze sobą”. Zauważyłam 
jednak, że nie cierpi przy tym jedynie moja organizacja, ale także wizerunek. Kiedy idziemy                 

po raz pierwszy na jakieś zajęcia, jesteśmy zupełnie anonimowi – mamy pustą kartkę i tylko            
od nas zależy to, jak odbierze nas prowadzący i znajomi z grupy. Z moich doświadczeń wiem,      

że osoby, które miały przy sobie notatki i książki, zawsze dużo płynniej udzielały                             
się w prowadzonej dyskusji. Mogły podpierać się literaturą, spojrzeć do notatek. Skutkowało                     

to tym, że zostawały zapamiętane przez wykładowcę i dostawały dodatkowe punkty,                   
tak bardzo pomocne przy zaliczeniu przedmiotu. Teraz i ja noszę ze sobą notatki, wszelkie 

potrzebne materiały i czuję, że jest to bardzo pomocne. Nauczyciel, czy wykładowca widzą,      
że jesteśmy zorganizowani, a i że zależy nam na bardzo dobrych wynikach w nauce. 

Ode mnie to tyle. Życzę Wam miłej i lekkiej nauki. 

Na koniec muszę dodać zdanie sprostowania- studia poza nauką potrafią być naprawdę 
niezłą zabawą ;) 

 

Autor: absolwentka naszej szkoły, Ola Wiśniewska 
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Śladami getta na warszawskiej Woli 

Trasa ograniczona ulicami: Aleją Jana Pawła II, Sienną, 

Towarową, Okopową i Stawki. Oczywiście, to tylko, 

ograniczony granicami dzielnicy, obszar getta warszawskiego, 

który rozciągał się jeszcze na współczesne Śródmieście. 

Przewidywany czas trwania spacerku: 4 godziny 

 

1. Mur getta w podwórku - ul. Złota 62/ul. Sienna 55 – to 
jeden z zaledwie kilku ocalałych fragmentów ceglanych murów 

okalających getto żydowskie w czasie okupacji niemieckiej 

Warszawy, podczas pierwszych lat II wojny światowej.  

 

2. Szpital dziecięcy - ul. Sienna 60/ul. Śliska 55 – dawny szpital przeznaczony dla dzieci żydowskich 
fundacji Majera i Chai Bersohnów, w którym leczono wszystkich, bez względu na wyznanie. Od roku 1903 

pracował w nim Janusz Korcza (wł. Henryk Goldszmidt). Po wojnie, od roku 1952 r., stał sie siedzibą dla 

biura Centralnego Komitetu Żydów w Polsce. 

 

4. Judenrat - ul. Grzybowska 26/28 

Piętrowy neoklasycystyczny budynek przedwojennej Gminy Żydowskiej stał w miejscu, gdzie dziś wznosi 
się wieżowiec PZU u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II. Podczas okupacji ulokowano utworzoną 

przez Niemców gettową Radę Żydowską, czyli Judenrat.  

 

6. Kładka - ul. Chłodna 25 przy ul. Żelaznej – choć istniała zaledwie pół roku, stała się symbolem 

warszawskiego getta. Przerzucona nad wyłączoną z getta ulicą Chłodną drewniana kładka dla pieszych 
spinała dwie części żydowskiej dzielnicy w pobliżu ulicy Żelaznej. Pomost zbudowano w styczniu 1942 r., 

gdy po korekcie granic małe i duże getto straciły bezpośrednie połączenie. Biegnąca między nimi Chłodna 

była dla Niemców strategiczną arterią. Kładką w obie strony przemieszczały się tłumy ludzi. Konstrukcję 

rozebrano w związku z likwidacją małego getta. 

 

8. Sąd Grodzki - al. "Solidarności" 127 (dawniej Leszno 53/55) 
Wzniesiony przed samą wojną potężny gmach Sądów Grodzkich projektu Bohdana Pniewskiego stał 

podczas okupacji na granicy getta. Sam do niego nie należał, był wyspą otoczoną żydowską dzielnicą. 

Drzwi frontowe wychodziły na getto. 

 

9. Policja do wysiedleń - ul. Żelazna 103 
Czteropiętrowa kamienica za skrzyżowaniem ul. Żelaznej z ul. Nowolipie od lipca 1942 r. mieściła komendę 

policji kierującej akcją wysiedleńczą z getta do Treblinki, tzw. Befehlstelle Sipo. W piwnicy budynku 

znajdowały się areszt i katownia, w której - jak informuje napis na umieszczonej na domu tablicy - 

"zamęczono na śmierć tysiące Żydów warszawskiego getta". Podczas powstania w getcie grupa żydowskich 

bojowców próbowała odbić stąd więźniów. Atak na komendę nie udał się. Zginęła większość jego 

uczestników. 
 

13. Archiwum - ul. Nowolipki 28-30 (kiedyś Nowolipki 68) 

Tu, gdzie teraz jest porośnięty drzewami skwer, wciśnięty między socrealistyczne bloki przy ul. Nowolipki 

28 i 30, do ostatniej wojny stała kamienica pod numerem 68. W jej piwnicach w sierpniu 1942 r. i lutym 

1943 r. ukryto największy i najcenniejszy zbiór dokumentów dotyczących Holocaustu. Druki, 
maszynopisy, rękopisy, rysunki i zdjęcia - w sumie blisko 30 tys. kart - zgromadził w warszawskim getcie 

w tajemnicy przed Niemcami zespół żydowskich archiwistów Oneg Szabat pod kierunkiem historyka 

Emanuela Ringelbluma. 

 

18. Szwalnia na parafii - ul. Nowolipki 52 

Jeden z nielicznych budynków dawnej dzielnicy żydowskiej, który przetrwał wojnę. Przed wojną                         
na parterze budynku mieściła się sala kinowa parafii św. Augustyna. W getcie okupanci zamienili                     

ją na szwalnię, w której pracowało czterdziestu Żydów krawców.  

 

Ul. Nowolipki 48/50 – kościół pw. św. Augustyna, który wybudowany został pod koniec XIX wieku.                     

W czasie getta warszawskiego był dostępny dla jego mieszkańców, którzy byli wyznania katolickiego,                    
a potem Niemcy urządzili w nim skład mebli i stajnie. Był najważniejszym punktem getta, a okalającego     

go drzewa swoistym parkiem w pozbawionej zieleni dzielnicy. Po zburzeniu przez Niemców getta kościół 

został jedynym z nielicznych budynków ocalałych w morzu gruzów. 
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Źródło informacji:  
„Wola – sto lat! Spacer po dzielnicy”, Rafał Chwiszczuk wybrocza.pl 

Autor: Michał Pallasch przy współpracy z Panią Elżbietą Kunowską 
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Uwaga, nauka idzie! 

 
Bursztyn bałtycki  

 
Bursztyn bałtycki, zwany sukcynitem, to kopalna żywica powstała ok. 37-

42 milionów lat temu. Od tego czasu uległa ona procesom twardnienia i 
wietrzenia, które złożyły się na wyjątkowy jej urok. 

Bursztyn jest niezwykle popularny i występuje w wielu zakątkach świata. 
Arabowie nazywają go anmar – zapach ambry, Grecy: elektron – ściecący, 
błyszczący, Rzymianie: lincurium – mocz rysia (wg. Legendy jest skamieliną moczu 
tego drapieżnika), a Litwnini i Słowianie: jantar. 

Znanych jest wiele odmian bursztynu, sawśród nich: aikait (Francja, 
Węgry), symetyt (Włochy), schraufit (Grenlandia), rumenit (Rumunia), retynit 
(Chiny), cedaryt (Kanada), walchowit (Czechy). 
Najbardziej popularny i ceniony jest bursztyn bałtycki, inaczej sukcynit (sucus – 
sok, „żywica drzewna”). 

 

Bursztyn w mitach 
Przez długie lata ludzie nie byli pewni skąd bierze się bursztyn. Na temat jego genezy powstało wiele koncepcji.  
 
W starożytnej Grecji znany był mit o Faetonie, synu Heliosa, 
który obsesyjnie pragnął zastąpić ojca przy jego słonecznym 
rydwanie. Helios nie miął jednak zamiaru mu na to pozwolić,  
ale Faeton był niezwykle uparty. Któregoś dnia, korzystając                    
z nieuwagi ojca, wskoczył na słoneczny rydwan i ruszył                       
pod nieboskłon. Nie zdołał jednak utrzymać narowistych 
słonecznych rumaków. 
Konie poniosły, a rydwan runął w kierunku ziemi, roztrącając 
gwiazdy. Uwiązane do powozu słońce spaliło na popiół 
afrykańską ziemię, a jej mieszkańców opaliło na czarno. Zeus, 
widząc niesubordynację swego podwładnego, cisnął piorunem 
w Faetona, tym samym powstrzymując rumaki. Syn Heliosa, 
zamieniony w żywą pochodnię, runął do rzeki Eridan. 
Tam odnalazły go jego siostry - Heliady. Długo płakały                 
nad jego martwym ciąłem. Zeus, nadal rozgniewany, zamienił 
siostry Feateona w wierzby płaczące (lub według innych 
podań w topole). Ich łzy nadal płynęły - tym razem pod 
postacią żywicy, która spływała do wód rzeki Eridan, by 
zamienić się w bursztyn.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naszym praprzodkom - Słowianom zamieszkującym wybrzeża 
Bałtyku - ten mit z pewnością wydałby się niedorzecznością. 
Polska wersja powstania bursztynu brzmi zupełnie inaczej 
(choć,  
co ciekawe, są w nich podobieństwa). Nasi pradziadowie 
nazywali bursztyn - jantarem. Wierzyli, że na dnie Bałtyku 
znajdował się kiedyś mieniący się wszystkimi barwami złota 
jantarowy pałac morskiej królewny Juraty. Piękna Jurata nie 
miała jednak ochoty siedzieć sama w swojej rezydencji. 
Podczas jednej z wycieczek na powierzchnię morza, poznała 
biednego, ale urodziwego rybaka. Zakochała się w nim. 
Gdy dowiedział się o tym potężny władca Bałtyku, wpadł                     
w wściekłość. Miotnął piorunem w łódkę rybaka zabijając               
go na miejscu. Widząc rozpacz Juraty, posłał następną 
błyskawicę w bursztynowy pałac i ją również pozbawił życia. 
Pałac rozprysł się milionem okruchów po dnie Bałtyku. 
Podczas sztormów morze wyrzuca złocisty bursztyn na plażę, 
by przypomnieć ludziom ową tragiczną miłość                                             
i nieposkromiony gniew władcy mórz. 

Historia bursztynu 
Historia bursztynu spowita jest nimbem tajemnicy. Do dziś nie wyjaśniono bowiem kilku faktów związanych z jego powstawaniem. 
Nie do końca wiadomo jednak, jaki gatunek drzew wydzielał ten specyficzny rodzaj żywicy. Nie wyjaśniono dotąd także, dlaczego 
drzewa tak intensywnie żywicowały. 
Badania niemieckich botaników z XIX wieku doprowadziły do odkrycia, że "matkami" bursztynu były dawno wymarłe tzw. sosny 
bursztynodajne (Pinus succinifera). Nazwa ta obejmuje prawdopodobnie kilka, do końca niezidentyfikowanych gatunków. Bursztyn 
powstawał w klimacie subtropikalnym, w którym (jak wiadomo) sosny raczej nie występują. Dlatego powstały przypuszczenia, że 
rośliną bursztynodajną mogło być drzewo podobne do akacji. 
Jeśli zaś chodzi o żywicowanie owych drzew, to istnieje co najmniej kilka hipotez. Mogło być ono spowodowane nagłym 
ociepleniem klimatu, procesami wulkanicznymi, chorobami drzew lub też obecnością szkodników. Mogło być także naturalnym 
procesem w ich życiowym rozwoju. 
W okresie tworzenia się bursztynu, na obszarze współczesnej Skandynawii rozpościerał się ląd zwany Fenno-Sarmacją. Na miejscu 
obecnej Europy falowały zaś wody Morza Tetydy (in. morza górnoeoceńskiego). Z terenów Fenno-Sarmacji żywica transportowana 
była przez rzekę Eridan i osadzała się w jej delcie - tam gdzie dziś znajduje się Zatoka Gdańska. To właśnie w tych okolicach znajdują 
się największe złoża bursztynu. Pokłady te zostały odkryte i wypłukane przez rzeki płynące pod lodowcem około miliona lat temu. 
Tereny Fennosarmacji porastał eoceński las bursztynowy. Był to las mieszany, prawdopodobnie sosnowo-dębowy z dominującą 
żywicodajną sosną Pinus succinifera (prawdopodobnie). Gdzieniegdzie rosły magnolie, sekwoje i drzewa cynamonowe. Liczne były 
również tuje i cyprysy, a w poszyciu trawy, mchy i paprocie. Podłoże było prawdopodobnie silnie przesiąknięte wodą, inaczej płynna 
żywica spływająca z drzew wsiąkałaby w ziemię. 
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Odmiany bursztynu 
Jedną z właściwości bursztynu bałtyckiego jest mnogość odniam o różnym stopniu przezroczystości i dużym zróżnicowaniu 
barwy: od żółtej po pomarańczową, brunatną, zielonkawą, aż do czarnej. 
- bursztyn przezroczysty jasno  i ciemnożółty bez lub z pojedynczymi dość dużymi pęcherzykami gazu, 
- bursztyn przeświecający z dużymi skupieniami gazu powodujacymi zmętnienie w różnych  odczieniach żółci, 
- bursztyn nieprzezroczysty, żółty o litej strukturze, 
- bursztyn nieprzezroczysty, biały o strukturze porowatej i liczbie pęcherzyków dochodzącej do 900 tysięcy w 1 mm

2
. 

Pierwotne odmiany bursztynu pod wpływem powietrza, światła, zmian wilgotności i temperatury zmieniaja barwę i strukturę 
wewnętrzną i przechodzą w odmiany wtórne. 
Zmiana barwy polega na przemiania z żółtej na czerwoną lub pomarańczową, zaś zmiana struktury na tworzeniu się wewnatrz 
bryłki licznych spękań, prowadzących do tzw. struktury cukrowej. Ponadto, bursztyn pokrywa się zwietrzałą warstwą kory, 
powierzchnia zaś staje sienierówna i chropowata. 
 
Osobnym problemem jest bursztyn nazywany bursztynem prawdziwym (albo poprawianym) ale już nienaturalnym. Jest to 
bursztyn zmieniany podczas procesów obróbki. Zmienianie bursztynu podyktowane jest przede wszystkim modą na określone 
"odmiany bursztynu".  
 

Czy wiesz, że… 
 Największa znana bryła bursztynu bałtyckiego, ważąca 9,75 kg, została znaleziona w 1860 roku w okolicach Kamienia 

Pomorskiego (okaz znajduje się w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu im. Humbolta w Berlinie), 
 Bursztynowi przypisuje się niezwykłe właściwości lecznicze i magiczne tj.: bakteriobójczość dymu z kadzidła bursztynowego, 

leczenie zatok przez wdychanie proszku z rozgniecionego bursztynu. 
 Robi się z niego materace i poduszki, maty dla zwierząt, wkładki do butów, wsporniki pod plecy i szyję dla kierowców, 

gryzaki dla ząbkujących niemowląt, a także nalewkę bursztynową. 
 Nalewka bursztynowa (drobne kawałki bursztynu zalane spirytusem) ma wszechstronne zastosowanie – pomaga w 

przypadku zmęczenia lub bólu głowy, stosuje się ją zapobiegawczo przeciw grypie i przy dolegliwościach astmatycznych. 
Stosuje się ją także do nacierania klatki piersiowej. Na korzonki i bóle reumatyczne. 

 Najbardziej znanym dziełem jest Komnata Bursztynowa, która zaginęła bez wieści podczas II wojny światowej. 
 Największy znaleziony dotychczas okaz żywicy kopalnej to przechowywany w British Museum w Londynie Burma Amber 

ważący 15,25 kilograma. Jest to jednak retynit, czyli mniej szlachetny krewny bursztynu 
 

 
 
Anegdoty o naukowcach 

 
 

                     Berzelius Jons Jacob urodził się w 1779 r.  

 
Szwedzki chemik i mineralog, profesor Instytutu Medycznego w Sztokholmie,  sekretarz 

Szwedzkiej Akademii Nauk. Wniósł poważny wkład w rozwój chemii.  

Odkrywca następujących pierwiastków: wapnia (1808), selenu (1817), krzemu (1823), cyrkonu 

(1824), tytanu (1825) i toru (1828). Sformalizował zapis reakcji chemicznych, dzięki 

zastosowaniu symboli pierwiastków. Wprowadził pojęcia izomerii, katalizy, alotropii. Wydzielił 

kwas mlekowy, fibrynę i kazeinę. 

Oto najsłynniejsze anegdoty związane z Berzeliusem: 

 Oto fragment świadectwa szkolnego Berzeliusa, jednego 
z najsławniejszych chemików: "Z urodzenia chłopiec ma 
podstawy dobre, ale jego obyczaje są złe. Jego przyszłość 
jest wątpliwa..." Berzelius pokazywał ten dokument 
studentom i dodawał: Każdy śledź jest rybą, ale nie każda 
ryba jest śledziem. Bywają wałkonie, z których wyrastają 
uczeni, ale nie każdy wałkoń musi stać się wybitną 
postacią... 

  Laboratoriu Berzeliusa było otoczone mgłą tajemniczości. 
Pewien dziennikarz, chcąc sie dowiedzieć, co się w nim 
dzieje, rozpytywał służącą Berzeliusa, Anne 

- Co Twój pan robi w tym laboratorium przez cały dzień? 
- Najpierw z samego rana przynoszę mu z szafy najrozmaitsze 
proszki, kryształy, płyny i inne chemikalia. 
- Co on z tym robi? 
- Zlewa do wielkiego naczynia. 
- I co potem? 
- Przelewa do naczynia mniejszego. 
- No i? 
- Potem wlewa to wszystko do kubła, a ja następnego dnia 
wylewam to do rynsztoka. 



 

 

11 

Z przymrużeniem oka…  

Pozwoliłam młodzieży na wyprawę w przeszłość… Oczywiste jest, że nikt nie wsiadł w DeLorean’a DMC-12 i nie przeniósł się za 
pomocą kondensatora czasoprzestrzeni z roku 2017 do starożytnej Grecji, tak jak mógłby to zrobić Marty McFly, fikcyjny bohater 
filmowej trylogii Roberta Zemeckisa pt.”Powrót do przyszłości”. 
Każdy uczeń wybrał jednego filozofa, zamieszkującego antyczną Grecję, sięgnął do jego starożytnego dossier, którego należało 
poszukiwać m.in. w Słowniku pisarzy antycznych, wydanym pod redakcją Anny Świderkówny, czy też małym Słowniku kultury 
antycznej pod red. Lidii Winniczuk. Niestety, nie jest możliwe opublikowanie tych wszystkich fantastycznych wywiadów. Dlatego 
też dopiero w następnym wydaniu „Monitora Traugutta” będziecie mogli przeczytać niesamowite prace Mai Fo lleher i Dawida 
Wolitka z klasy I B. Nie przedłużając, w tym miesiącu publikujemy wywiady Karoliny Mężyńskiej (I B) oraz Weroniki Chlipały (I A). 
Przeczytajcie i oceńcie sami, co z tego wyszło. 

Informacja od redakcji: A.D. 
 

Wywiad z Heraklitem z Efezu 
 

Ostatnimi czasy miałam przyjemność rozmawiać z 
Heraklitem z Efezu. Zadałam mu kilka pytań, o których 
można przeczytać poniżej: 
 
K.M.:  Szanowny Panie Heraklicie! Czy można nazwać Pana 
filozofem? 
 
H.: Witam! To zależy. Niektórzy raczą nazywać mnie 
ciemnym filozofem. 
 
K.M.: Na czym, według Pana, polega rzeczywistość? 
 
H.: Hm, uważam, że rzeczywistość polega na ciągłym 
stawaniu się. Stwarzanie się zaś jest nieprzerwanym 
ścieraniem się przeciwieństw. 
 
K.M.: Co myśli Pan o ogniu? 
 
H.: Uznaję go za podstawę istnienia wszechświata. Ogień 
żyje śmiercią tego, co spala. Przecież to fascynujące! 
 
K.M.: Ma Pan jakieś ulubione powiedzenie? 
 
H.: Owszem. „Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki” 
lub „panta rhei” – „Wszystko płynie”. 
 
K.M.: Co uważa Pan za najważniejsze? 
 
H.: Człowieka! Krytykuję poznawanie zmysłowe, ale ważny 
dla mnie jest rozum, który według mnie kieruje 
człowiekiem. 
 
K.M.: Dziękuję bardzo za szczerą wypowiedź. Życzę, aby na 
Pańskiej drodze stawały coraz to nowe zagadnienia 
filozoficzne. 
 
H.: Dziękuję. Mam nadzieję, że moje zapytania i 
wątpliwości nigdy nie ustaną. 
 
/Karolina Mężyńska, I B/ 

 

Wywiad z Epikurem 

Jest Pan jednym z najsłynniejszych greckich filozofów i 

równocześnie założycielem trzech szkół cieszących się dużym 

zainteresowaniem. Pierwsze dwie znajdują się w Mytylene i 

Lampsacusie. Jednak największą popularnością cieszy się 

szkoła filozoficzna w Atenach. Dlaczego? 

- Cóż, jest to największa i najstarsza szkoła w całej starożytnej 

Grecji. W jej murach uczyło się i wykładało wiele sławnych 

filozofów, takich jak Platon. Nad bramą szkoły wisi słynne 

hasło ,,Carpe diem’’, co oznacza ,,Chwytaj dzień’’. 

- Jest Pan twórcą epikureizmu. Czy może nam Pan coś o tym 

powiedzieć? 

- Epikureizm w filozofii to wszystkie poglądy, które nakazują 

człowiekowi wierzyć swoim zmysłom i cieszyć się życiem. 

- Swoim nurtem skupił Pan wokół siebie grupę podobnie 

myślących filozofów. Jak się nazywa ta grupa i jakie jest jej 

motto życiowe? 

- Nazywamy siebie Epikurejczykami. Nasze motto brzmi 

,,Dobro to przyjemność, czyli brak bólu’’. 

- Czy jesteście osobami wierzącymi? 

- Nie, odrzucamy wiarę w siły pozaziemskie. Głosimy 

pochwałę życia na ziemi. 

- Czy epikureizm i hedonizm to jest ten sam nurt, tylko inaczej 

nazywany? 

- Ależ nie! Nie należy mylić tych dwóch nurtów ze sobą. Po 

pierwsze hedonizm rozwinął się później niż epikureizm. Po 

drugie jest to nurt preferujący skrajną chęć do użycia 

 wszelkich możliwości rozkoszy. Epikureizm jest 

zdecydowanie bardziej umiarkowany. My, Epikurejczycy 

jesteśmy rozważnymi ludźmi. Możemy zrezygnować z 

przyjemności, by nie poczuć goryczy cierpienia. Chcemy 

wieść uporządkowane życie wśród przyjaciół. 

- To prawda, że epikureizm miał znaczny wpływ na filozofów? 

-Tak, to prawda. Epikureizm był i jest jednym z trzech 

najważniejszych systemów filozoficznych epoki 

hellenistycznej.  

- Dziękuję bardzo za wywiad. Życzę miłego dnia. 

- Ja również dziękuję. Do widzenia. 

/Weronika Chlipała, I A/ 
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Obrazy, które musisz 
poznać 

Pisząc na temat sztuki należy mieć świadomość, że dotykamy świata emocji, 
wyobraźni, mitu… W sztuce nie wszystko jest zrozumiałe, często najważniejsze 

płaszczyzny są ukryte… Niemniej najważniejszym w odbiorze sztuki jest zachwyt. Na potwierdzenie powyższych słów 
warto przywołać fragment utworu Cypriana Kamila Norwida pt. „Promethidion”: „Bo piękno na to jest, by 
zachwycało…” 
Zachęcamy  do zachwytów nad pierwszą odsłoną kolumny poświęconej obrazom, które powinniśmy znać… Znajdziesz 
tutaj subiektywny wybór najważniejszych, najlepszych, najpiękniejszych i najbardziej znanych obrazów. Możesz liczyć 
na poprawną, ciekawą, czasami burzliwą dyskusję na temat przywoływanych obrazów. 
 Na inaugurację cyklu wybraliśmy obraz Jana Matejki pt. „Bitwa pod Grunwaldem”. Dlaczego ten obraz? Odpowiedź 
jest prosta – przywołany obraz jest arcydziełem malarstwa polskiego. 

prof. Joanna Pliszka 

Obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” jest nie tylko arcydziełem sztuki pozytywistycznej, ale także doskonałą ilustracją 
wydarzenia historycznego. W centrum obrazu znajduje się książę litewski Witold, trzyma on w górę uniesiony m iecz na znak 
gotowości do zadania ciosu ostatecznego. W bitwie udział brały oddziały wojsk litewskich, polskich oraz krzyżackich. Na całości 
panuje wielki chaos, dym unosi się spod pola bitwy. W górnej części widoczne są chorągwie – opuszczoną krzyżacką i 
poniszczoną lecz uniesioną polską, na znak ostatecznego zwycięstwa strony polsko-litewskiej. Nad tłumem walczących widnieje w 
chmurach postać czuwającego świętego Stanisława. Pozytywizm był trudnym dla Polaków okresem ze względu między innymi na 
nieistniejące wtedy na mapie Państwo Polskie – każdy zabór rządził się swoimi prawami. Z tego względu Jan Matejko namalował 
„Bitwę pod Grunwaldem” ku pokrzepieniu serc Polaków w zaborze pruskim. Zwycięstwo w 1410 roku symbolizuje potęgę polskiego 
narodu, przypomina nam niełatwą przeszłość naszego narodu, z której możemy być dumni. 
 

Autor: K. L., III C 
 

Bitwa pod Grunwaldem – każdy ten obraz zna, jednych fascynuje, inni są już znudzeni. Osobiście należę do tej drugiej grupy. Dość 

już mi wiadomości na ten temat –dzieło sztuki, a jednocześnie ikona polskiego samouwielbienia. Moim zdaniem nadmierny 

zachwyt tym, jak i innymi obrazami Matejki jest przesadą – można się tym znudzić. Obraz jest co prawda arcydziełem polskiej 

sztuki XIX-wiecznej, ale Polacy zachłyśnięci swoją kulturą i sztuką nadmiernie ją eksponują, zapominając o umiarze i zasadzie 



 

 

13 

dobrego smaku, co innych może irytować a nawet zniechęcać do zgłębiania wiedzy na temat dorobku polskiej kultury. Apeluję więc 

– pamiętajmy i promujmy to co nasze, ale z umiarem! 

 

Autor: D. K., III C 

           Poezja i 

proza 
Zapach Słonecznej 

  

 Dawno, dawno temu... Za górami i siedmioma rzekami, w małym domku nieopodal lasu mieszkała 

Madi – mała, chudziutka dziewczynka z długimi czarnymi włosami, sięgającymi pasa. Madi, mimo tego,                 

iż miała tylko 10 lat, była sama. Nie miała nikogo. Jednak nie narzekała. Codziennie zbierała w lesie jeżyny                

i inne owoce – była bardzo samodzielna. 

 Pewnego dnia, jak zwykle o porannej porze, chodziła po lesie szukając pożywienia. Nagle ujrzała 

małą słoneczną dróżkę, której nigdy przedtem nie widziała. Bez większego zastanowienia się skręciła w nią.  

Droga była dłuższa, niż się tego spodziewała. Nagle, w jednej niezwykłej chwili ujrzała piękną polanę. 

Dziewczynka uznała, że nigdy nie widziała niczego piękniejszego. Madi puściła koszyczek pełen jeżyn                      

i rzuciła się na kwiaty. Wdychała ich woń  i cieszyła się tą chwilą, kiedy nagle zauważyła czyjś ruch. Zza 

krzaków wyszedł wilk, ale to nie był zwykły wilk. Ten potrafił mówić i chodził na dwóch łapach! 

- Witaj na Słonecznej, dziewczynko. Zgubiłaś się?- rzekł do oszołomionej Madi wilk. 

- Ja... - zawahała się. Nigdy przedtem nie rozmawiała z wilkiem. - Zobaczyłam tylko małą dróżkę i skręciłam 

w nią - dokończyła, cofając się o parę kroków. 

- Nie bój się mnie, mała. Jestem Waterbury, całkiem przyjazny wilk. A ty...? 

- Madi. - powiedziała dziewczynka stanowczym głosem. 

- Miło cię poznać, Madi.  To jest Słoneczna. - powiedział Waterbury machając dookoła łapą. - Piękna polana, 

którą sam odkryłem i nazwałem. 

- Cudowna - rzekła nieśmiało Madi. 
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Od tego wszystko się zaczęło. Cała przyjaźń dziewczynki z wilkiem. Spotykali się tutaj codziennie. 

Rozmawiali, jedli leśne owoce i się bawili. 

- Bardzo źle się czuję - wyznała Waterburemu Madi pewnego słonecznego dnia. 

- Może idź do domu i się prześpij. Zobaczysz, zrobi ci się lepiej - doradził dziewczynce jej najlepszy, jedyny 

przyjaciel wilk. 

Madi zrobiła tak, jak jej powiedział. 

Następnego dnia, kiedy dziewczynka nie przyszła na polanę, zmartwiony Waterbury poszedł do jej domku. 

Madi leżała w swoim łóżku i kaszlała. Zmartwiony podszedł bliżej i powiedział: 

-Cześć. Jak się czujesz? 

Dziewczynka ochrypłym głosem odpowiedziała: 

-Tak jak i wyglądam - wyglądała okropnie. Miała czerwone plamki pod oczami, a cała była blada. Nie dało 

się tego nie zauważyć. Madi była poważnie chora. 

Waterbury próbował wyleczyć dziewczynę wszystkimi znanymi mu sposobami. Robił jej przeróżne herbatki 

ziołowe, ale nic nie pomagało. W końcu wilk postanowił odwiedzić starego znachora. Wiedział, że niesie to 

ze sobą ryzyko, że ludzie się o nim dowiedzą, ale teraz najważniejsza była dla niego Madi. 

- Moje sposoby na leczenie nie działają. Postanowiłem zasięgnąć rady starego znachora, który mieszka na 

skraju wsi - wyznał w końcu dziewczynce wilk. 

- Co?! Nie możesz! Przecież tam są ludzie, a w dodatku wieś jest kawałek drogi stąd - zaczęła dziewczynka. 

Zdaję sobie z tego sprawę. Będę ostrożny. Wyruszam jutro rano - oznajmił Waterbury. 

Madi już nie protestowała. Była bardzo słaba i wiedziała, że to nie ma sensu. 

Nazajutrz, tuż o świcie, tak jak powiedział, wilk wyruszył na wschód do znachora. Był szybki, więc na miejscu 

był już przed wieczorem. Schował się za drzewem, aby żaden z wieśniaków go nie zobaczył.  

Cały się trząsł, nie wiedział, jak lekarz zareaguje. W końcu zdobył się na odwagę i zapukał do starych, 

drewnianych drzwi. Po chwili klamka się poruszyła i Waterbury ujrzał zgarbionego starca. 

- Dobry wieczór. Nazywam się Waterbury. Potrzebuję pańskiej pomocy, moja przyjaciółka jest bardzo chora. 

Nie wiem, co robić, proszę, niech pan tylko nie krzyczy. 

- Jezusie Chrystusie, to przecież wilk! - zaczął oszołomiony starzec. 

- Wiem, że nie codziennie widzi się gadające wilki, ale nie zrobię panu krzywdy. Proszę o pomoc. 

Stary znachor nie mógł wydobyć z siebie ani słowa. 

- Bardzo pana proszę. W lesie mieszka mała dziewczynka, jest całkiem sama i umierająca. Przysięgam, że nie 

zrobię panu krzywdy. Błagam, niech pan pójdzie za mną. 

Znachor zabrał szybko najpotrzebniejsze rzeczy i wciąż oszołomiony ruszył za wilkiem. 
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Wczesnym rankiem byli w domu. Dziewczynka była już nieprzytomna i zziębnięta. Znachor kazał wilkowi 

rozpalić ogień, zagotować wodę i wrzucić do ognia polne kamienie. Starzec zrobił Madi dziwnie pachnące 

lekarstwo i kazał, by Waterbury dawał je dziewczynce co 15 minut, a jej ciało obłożył gorącymi kamieniami. 

Potem cicho i bez słowa opuścił dom. Tak, że wilk nie zdążył mu nawet podziękować. Wilk opiekował się 

dziewczynką całą noc, ale zmęczony podróżą o świcie zasnął. Obudziło go głaskanie po głowie czyjejś małej 

rączki. Okazało się, że Madi jest już zupełnie zdrowa. Złapał więc dziewczynkę w ramiona i tańczyli w leśnej 

izbie śmiejąc się i płacząc na zmianę. Znów mogli razem jeść jeżyny i wąchać kwiaty na Słonecznej. 

 Ich szczęście nie trwało jednak zbyt długo. Pewnego ranka, gdy Madi zaszła na polanę, by jak zwykle 

zjeść śniadanie ze swoim przyjacielem, zauważyła wśród zdeptanych kwiatów ciało swojego najdroższego 

Waterburego . Domyśliła się, że stary znachor musiał zawiadomić wieśniaków, że w lesie mieszka bestia. 

- Mój Boże, gdyby on tylko poznał cię bliżej, zrozumiałby, że masz dobre serce. Że ujawniłeś się ludziom 

tylko po to, aby ratować mi życie - szlochała dziewczynka nad martwym wilkiem. 

 Po śmierci Waterburego zniszczone przez wieśniaków kwiaty na polanie nigdy nie odrosły. Jednak 

Madi codziennie chodziła odwiedzać grób swojego przyjaciela i czuła cudowny zapach tamtych wspólnie 

spędzonych chwil... Zapach ze Słonecznej. 

 

Autor: Julia Gręda, 2c 

 

 

KLUB KSIAZKI 

Nie możesz zatrzymać biegu wydarzeń. 
Nie możesz cofnąć czasu. 

Jedyny sposób, by odkryć tajemnicę ... 
... to nacisnąć „play”. 

 

 Książka 13 powodów autorstwa Jay Asher istnieje na rynku wydawniczym od ponad dziesięciu lat, ale dopiero 
w ostatnim okresie, gdy NETFLIX dokonało ekranizacji tej powieści w postaci serialu Trzynaście powodów, zyskała 
ona dużą popularność.  
  13 powodów to książka, która opowiada o przyczynach, dla których główna bohaterka Hannah Baker odbiera 
sobie życie. Hannah, była nastolatką uczęszczającą do amerykańskiego liceum. Dwa tygodnie po jej śmierci, przed 
swoim domem Clay, jeden z narratorów powieści, znajduje dziwną paczkę bez nadawcy, zaadresowaną do niego. Jej 
zawartość stanowi siedem kaset, na których Hannah nagrała trzynaście wypowiedzi wyjaśniających, dlaczego 
odebrała sobie życie.  
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  Temat przedstawiony w 13 powodach nie jest „wyrwany z kosmosu”, gdyż jest to motyw, do którego 
literatura sięgała dosyć często, wystarczy wspomnieć Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethe`go. 
Natomiast jeśli skupimy się na ocenie tego dzieła, względem „młodzieżówek”, to biorąc pod uwagę, że została ona 
wydana dziesięć lat temu, takich książek nie było wiele. Niełatwo było trafić na książkę, w której temat samobójstwa 
jest poruszony i w której zostało ono dokonane przez osobę nieletnią – jest to jeden z  powodów, dla którego zaczęło 
być o niej głośno.  

„Jeśli słyszysz piosenkę, która wywołuje u ciebie łzy, a nie chcesz już płakać, nie słuchasz jej więcej. Ale nie da 
się uciec od samego siebie. Nie można postanowić, że się już nie będzie siebie oglądać. Wyłączyć zgiełku w swojej 
głowie”.  

 
 W 13 powodach mamy do czynienia ze swoistym rollercoaster’em  czasu i przestrzeni. Odczuwa się to w 
momentach, gdy narracja Hannah niejako miesza się z narracją Clay’a. Mimo tego, że wypowiedzi Hannah są 
zaznaczone kursywą, to na samym początku podczas czytania bardzo mi się mieszały kwestie bohaterów, zwłaszcza, 
kiedy były to krótkie zdania.  Jak dla mnie, wypowiedzi bohaterów są za małe wyszczególnione. 
 Osobiście o wiele bardziej lubię postać Hannah, niż Clay’a. Clay jest dla mnie bezbarwny – dobry, ułożony, 
prosty chłopak, który nie robi złych rzeczy i który zachowuje się jak normalny nastolatek. Hannah natomiast, jest 
postacią dziwną, zagadkową, z problemami. To właśnie Hannah jest dla mnie bohaterką, która tę książkę z jednej 
strony buduje, z drugiej zaś zachęca do przemyśleń i analizy jej zachowań i działań.  

 
Autor: Ewelina Dąbrowska, III B 
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English for everyone: 

-http://eslzone1.tripod.com/eslzone1-tenses/ 
Ta strona internetowa poświęcona jest podstawowym czasom w języku angielskim. Można znaleźć tu lekcje wprowadzające, 
teorię oraz masę ćwiczeń online.  
-https://www.eslfast.com/robot/topics/smalltalk/smalltalk.htm  
Internetowy „robot”, który pomoże przełamać barierę językową. Na stronie jest wiele dialogów (small talks) do wysłuchania, 
powtarzania oraz przyswojenia. 
-https://pl.duolingo.com/ 
Darmowa platforma do nauki języka angielskiego. Przechodząc kolejne poziomy i zdobywając punkty, można nie tylko świetnie 
się bawić, ale również przyswajać język.   

 
Teacher: Why are you late?  

Student: There was a man who lost a hundred dollar bill.  

Teacher: That's nice. Were you helping him look for it?  

Student: No. I was standing on it.  

http://iteslj.org/c/jokes-short.html 

Autor: M.P. 

KĄCIK DORADCY ZAWODOWEGO 
 

OSOBA PRZESIĘBIORCZA 
Najważniejsze pytania, które stawiają sobie młodzi w dzisiejszych czasach to: 

Co chcę robić w przyszłości? 
Jak osiągnąć sukces? 

Bardzo dużo mówi się w obecnych czasach o osobach przedsiębiorczych. Jaki jest ich wizerunek. Każdy z 
nas inaczej je postrzega. Oto najważniejsze cechy, które warto by przedstawić: 

 

Scary mirror 
A company created a scary Halloween prank. It changed toilet 
mirrors in a cinema into special displays. 

These displays had cameras, and the cameras could track  

people’s faces – the displays knew where somebody’s face was. 
When the person got close enough, their face in the mirror  

changed into something scary. You could be a scary clown, 
a werewolf or a zombie. 

The mirrors scared most people at first, but then they had fun with the technology. One woman was so shocked that  
she ran away. 

Difficult words: prank (a practical joke), track (when you track something, you know where it is), werewolf  
(something which is half human and half wolf). 

https://www.newsinlevels.com/products/scary-mirror-level-2/ 

http://eslzone1.tripod.com/eslzone1-tenses/
https://www.eslfast.com/robot/topics/smalltalk/smalltalk.htm
https://pl.duolingo.com/
http://iteslj.org/c/jokes-short.html
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Nasi uczniowie również wypowiedzieli się na temat osoby przedsiębiorczej, wymieniając następujące cechy:  
Asertywność, pewność siebie, empatia, tolerancja , elastyczność, pracowitość, optymizm, dynamizm, pomysłowość, 
odpowiedzialność, komunikatywność, zdolności organizacyjne i przywódcze, bogactwo emocjonalne i intelektualne, 
ambicja, odwaga, solidna wiedza, szacunek do siebie i innych, zaufanie do samego siebie, opanowanie, odporność na 
stres, zdyscyplinowanie , uczciwość, dokładność, „mrówka korporacyjna” 
Niektórzy z nich wizualnie przedstawili wizerunek osoby przedsiębiorczej: 
 

Kamil Domański – klasa 1c Weronika Kłósek, Wiktoria Jodłowska – klasa 1b 

 

 

Klaudia Kucharska, Weronika Kucharska – klasa 1b Julia Ruclak, Julia von Ruksza – klasa 1b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Opiekun rubryki/ szkolny doradca zawodowy: prof. Magdalena Sakowicz 

PALCEM PO MAPIE 
dla prawdziwych fanów geografii 
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AKTUALNIE W KĄCIKU Sudan Południowy  
Najmłodsze państwo świata  

       Południowy Sudan upragnioną niepodległość otrzymał w wyniku 

wieloletnich wojen domowych zakończonych kompromisem. Granice 

wytyczone w XIX wieku przez kolonizatorów zamknęły w jednym 

państwie kilkadziesiąt niezwiązanych ze sobą grup etnicznych. Kraj jest 

podzielony między, muzułmańską północ, a chrześcijańskie południe.                   

Z chwilą odejścia kolonizatorów Sudan pogrążył się w serii wojen                      

o podłożu etnicznym i religijnym. Ostatnia, trwająca ponad 20 lat, 

kosztowała życie 2,5 mln ludzi i zakończyła się rozejmem w 2005 r.                   

Na jego mocy w 2011 odbyło się referendum, w którym zdecydowana 

większość mieszkańców Południa (prawie 99%) opowiedziała się                        

za secesją.  

         Euforia z wywalczenia wolności szybko jednak przemija, gdy 

nawarstwiają się wyzwania stojące przed młodym państwem. Region 

bardzo powoli odradza się z dewastacji wojennej 90% mieszkańców żyje za mniej niż dolara dziennie, a 85% to 

analfabeci. Na powrót do swoich domów czeka 1,5 mln uchodźców. Kraj jest praktycznie uzależniony od pomocy 

humanitarnej, a jedynym właściwie źródłem dochodów są złoża ropy naftowej, na których rękę trzyma 

skorumpowana władza.  

 

Autor: prof. Arkadiusz Olszyna 
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Czy wiesz, że… 
 

Wrotkarstwo to dyscyplina sportowa (często uprawiana dla celów typowo rekreacyjnych), pokrewna łyżwiarstwu. Do 
poruszania się wykorzystywane są tu specjalne "buty na kółkach". Wyróżnia się dwa typy wrotek – dwuśladowe 
(tradycyjne) i jednośladowe (tzw. łyżworolki/rolki/inline-skates). Z tych samych korzeni, co wrotkarstwo, wyłoniły 
się hulajnoga i deskorolkarstwo. 
 
Dyscypliny: 
W ramach wrotkarstwa wyróżnia się kilkanaście dyscyplin. Do każdego z tych stylów używa się innych rolek, 
różniących się rodzajem butów, ramą kółek, wielkością i twardością kółek. 

 wrotkarstwo agresywne 
o jazda trickowa vert: czyli jazda w half-pipe i w skateparku 
o jazda trickowa street: czyli robienie trików na poręczach, murkach oraz schodach 

 wrotkarstwo fitness – jazda na rolkach fitness; 
 jazdę figurową i synchroniczną (zw. również artystycznym) - na wrotkach tradycyjnych, rzadziej na rolkach; 
 roller derby - sport drużynowy uprawiany na wrotkach na płaskim torze 
 freeride – jazda w stylu dowolnym po mieście; 
 freestyle jumping – jazda w stylu dowolnym połączona ze skokami; 
 freestyle slalom – slalom stylowy; 
 speed slalom - slalom na czas 
 urban skating - jazda po mieście połączona ze skokami i innymi trick'ami wykonywanymi przy pełnej prędkości 
 wrotkarstwo hokejowe tradycyjne na wrotkach oraz na rolkach, z wykorzystaniem kijów hokejowych                            

i specjalnego krążka na kółkach; 
 wrotkarstwo rekreacyjne – jazda na rolkach rekreacyjna; 
 wrotkarstwo szybkie – jazda szybka na rolkach; 
 wrotkarstwo zjazdowe – jazda szybka z górki, tzw. downhill; 
 techniki hamowania – slides; 

 
Wrotkarstwo szybkie 
Wrotkarstwo szybkie, jest to sport podobny do łyżwiarstwa szybkiego. Można wyróżnić w nim następujące kategorie 
biegów: 

 długodystansowe: tzw. Maratony (biegi na ok. 42 km), półmaratony (ok. 21 km), 10 km 
 sprinterskie: 200 m, 300 m na czas 
 eliminacyjne: 3000 m wzwyż, w tym jedna bądź więcej osób odpada na jednym okrążeniu 
 na punkty: 3000 wzwyż, przy czym niekoniecznie musi wygrać pierwsza osoba na mecie. Wygrywa osoba                     

z największą liczbą punktów 
 sztafetowe: często na średnich dystansach, drużyna składa się z 3 osób. Zmiany polegają na wypchnięciu 

osoby z drużyny w ustalonej strefie. 
 
Wrotkarstwo rekreacyjne: 
Podstawowe techniki, które trzeba opanować, to techniki hamowania: 

 hamowanie tylnym hamulcem: najprostsze i najbardziej skuteczne – podnieść palce prawej nogi (przy której 
zamontowany jest hamulec) i wyprostować nogę do przodu 

 T-stop: rolki jednej nogi są ciągnięte płasko za sobą po ziemi 
 pług: analogiczny do pługu narciarskiego. 
 spin-stop: hamuje się za pomocą ciasnego obrotu 180° do 360° w miejscu 
 powerslide: to technika dla zaawansowanych, obrót na jednej rolce o 180° wraz z zejściem na dół i hamowaniem 

krawędziami drugiej rolki przed sobą 
Sama jazda na rolkach jest nieco podobna do techniki jazdy na nartach. Zakręty bierze się na krawędziach rolek, przy czym ważne 
jest zachowanie równowagi bocznej i (na wyższym poziomie) głębokie wejście ciałem do środka zakrętu. Prostszym sposobem 
zakręcania jest przekładanka: technika znana z jazdy na łyżwach. 
W jeździe rekreacyjnej używane są zazwyczaj szyny 4 kołowe o rozmiarach kół do 90mm. 

Autor: H.K. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwiarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrotki_(sprz%C4%99t_sportowy)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCworolki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hulajnoga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
https://pl.wikipedia.org/wiki/Half-pipe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skatepark
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wrotkarstwo_figurowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Roller_derby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Freestyle_slalom
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81y%C5%BCwy
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta”  

 

Weronika Chlipała, IA; Karolina Mejer, IA; Julia Ruclak, IB; Klaudia Kucharska, IB; 

Weronika Kucharska, IB; Karolin Młyńska, IB; Maja Folleher, IB; Dawid Wolitek, IB; 

Dominik Motel, IIc; Julia Gręda, IIC; Dominika Nylec, IIIa; Ewelina Dąbrowska, III B; 

Michał Pallasch 
 
 

Opiekun redakcji                    Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             

Anna Dorosz 
 

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy do współpracy.  

Czekamy na wasze teksty.  
 

 

Łamigłówki mądrej główki! 
Krzyżówka psychologiczna 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciastka  

z buraków i malin 

 

Składniki:  

spray do smażenia 
1/3 szklanki oleju rzepakowego 
1/3 szklanki cukru 
2 duże jaja 
1 łyżeczka startej skórki z cytryny 
1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii 
2 średnie buraki (ugotowane, obrane i 
starte) 
1 szklanka mąki 
1 łyżeczka sody do pieczenia 
3/4 łyżeczki proszku do pieczenia 
1/2 łyżeczki soli 
1/2 łyżeczki mielonego ziela 
angielskiego 
1 szklanka lekko rozgniecionych malin 
jogurt grecki 
świeże maliny do dekoracji 

 

1) Nagrzej piekarnik do 180°C. 
Popsikaj sześć żaroodpornych naczyń 
sprayem. W dużej misce wymieszaj olej, 
cukier, jaka, skórkę z cytryny i ekstrakt 
waniliowy. Na koniec dodaj buraki. 
 
2) Przesiej mąkę, sodę, proszek do 
pieczenia, sól oraz ziele angielskie do 
drugiej miski przez sito, a potem dodaj 
do miski z burakami. Wymieszaj, dodaj 
maliny i rozłóż masę do wcześniej 
przygotowanych naczyń. 
 
3) Połóż naczynia na blasze do 
pieczenia i zalej ją wrzącą wodą, tak by 
sięgała do połowy ich wysokości. Piecz 
do momentu, w którym wierzch ciastek 
będzie wracał do pierwotnej pozycji po 
jego naciśnięciu (15-25 minut). Odstaw 
na 10 minut do ostygnięcia, następnie 
wyjmij ciastka z naczyń. Podawaj ciepłe 
z greckim jogurtem i świeżymi 
malinami. 

 

 

Smacznego! 

 

Dominika Szafran gotuje! 

 

 

1. bogini w mitologii greckiej, przedstawiana jako młoda dziewczyna ze 

skrzydłami motyla, żona Erosa 

2. uczucie nieprzyjemnego napięcia spowodowane informacją niezgodną 

z naszymi przekonaniami - .... poznawczy 

3. przypisywanie takich samych cech, każdej osobie należącej do jednej 

grupy społecznej 

4. psychologia ...- nauka zajmująca się badaniem naszych myśli, odczuć, 

zachowań w obecności innych ludzi 

5. towarzyszą mu depresja, apatia, melancholia, myśli o niedoskonałości 

świata. Inaczej ból istnienia. 

6. najbardziej pożądane uczucie. Często romantyczna 

7. charakteryzuje osoby niosące bezinteresowną pomoc 

8. w mitologii greckiej bóg znany z kochliwości 

9. jeden z typów osobowości, wyróżniony już w starożytności-osoba 

spokojna, niepokazująca emocji  

10. zmiana zachowania pod wpływem innych ludzi. Uleganiem zasadom 

ustalonym w jakiejś grupie 

11. zaburzenie odżywiania, charakteryzujące się umyślną utratą masy ciała 

z inicjatywy jednostki 
 

mailto:monitorTraugutta@traugutt.edu.pl

