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Traugutta 

 

Niezależne pismo uczniów XLV LO im. Romualda Traugutta 

 
Czerwiec 2017                            

MONI OR                                                                                                                                                                           
 

Oddajemy w Wasze ręce ostatni numer miesięcznika w roku szkolnym 2016/2017. Niektórzy z was dopiero co rozpoczęli 

edukację w XLV LO i zanim sie spostrzegli, przyszedł czerwiec. Czerwiec, jakże długo przez nas wyczekiwany, to czas na 

coroczny rachunek sumienia i rozliczenie z przewinień popełnionych na poszczególnych przedmiotach szkolnych  W tym 

numerze znajdziecie wiele ciekawych informacji – zapytaliśmy uczniów o ich wymarzone wakacje, dowiecie się, co warto 

przeczytać i gdzie warto się udać podczas wakacji. Życzymy przyjemnej lektury! 

 

W tym numerze: 

 

1. Wywiad z… p. Agnieszką Rosińską                                           2-3  

2. Z życia szkoły                                                                                   4 

3. Wydarzenia historią opisane – Ignacy Mościcki                       5 

4. Ostrym Piórem –„Depresja – porozmawiajmy o niej”         6-7 

5. O wszystkim i o niczym – Kacper Chyła o Działalności 
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola                                           8 

6. Uwaga, nauka idzie – Zanieczyszczenia wód                            9 

7. Z przymrużeniem oka… - Moje wymarzone wakacje            10 

8. Top 5 miejsc na wakacje                                                             11 

9. Kawiarnia literacka                                                                 12-13 

10. Filmoteka szkolna – Co nas czeka w kinach?                           14 

11. Przegląd sportowy                                                                       15 

12. Przepis kulinarny                                                                          16 

13. Łamigłówki mądrej główki                                                          16 

„Radiowa Jedynka, Dwójka, Trójka, Czwórka to 
programy dobrze znane słuchaczom                             
i miłośnikom radia. Mamy również Piątkę. Tej 
Piątki nikt nie słyszał, ponieważ jest to 
program tworzony dla słuchaczy za granicą. 
Piątka jest programem dla tych, którzy chcą 
się czegoś o Polsce dowiedzieć, u nas 
praktycznie jest nie do odsłuchania. Nadaje po 
polski, angielsku, niemiecku, rosyjsku, 
ukraińsku i białorusku.” 
 
Więcej na str.2  

„Wakacje dla większości uczniów są 
czasem odpoczynku, ale czy nie można 
go pogodzić np. z pracą lub z 
przyjemną nauką języka obcego? Otóż 
można. W tym artykule przedstawiamy 
Wam różne pomysły i sposoby na to, jak 
można aktywnie i w pełni korzystać z 
wolnego czasu w lipcu i sierpniu.” 
                               
 
Więcej na str.14 
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Wywiad z…  
Panią Agnieszką Rogińską 

– jednym z najpiękniejszych głosów Polskiego Radia 
  
27 marca grupą uczniów z koła dziennikarskiego wybraliśmy się na wycieczkę do Polskiego Radia (przy Al. 
Niepodległości). Opowiedziano nam o pracy w radiu, gdzie potrzebne jest posiadanie atutów takich jak: dobra dykcja, 
wiedza ogólna, refleks, wyczucie czasu, błyskotliwość, przyjemna dla ucha barwa głosu, ważne jest tez posługiwanie 
się piękną polszczyzną i pełne skupienie na wykonywanej pracy. Byliśmy świadkami audycji na żywo. Mieliśmy okazję 
stać obok migającej czerwonej lampki ON AIR, czując się tym samym jak reżyser obserwujący redaktorów zza 
reżyserki. Widzieliśmy też prace konserwacyjne w studiu nagraniowym. Byliśmy nawet w archiwum Polskiego Radia 
(fonoteka), gdzie znajdują się liczne zbiory dźwiękowe, tj. uwiecznione na taśmach nagrania piosenek, całe koncerty 
czy audycje. To była prawdziwa przygoda. Jednym z owoców spotkania z profesjonalistami jest poniższy wywiad. 
Zachęcamy do przeczytania i refleksji nad tym, czy w nowym roku szkolnym nie chcielibyście stać się członkami koła 
dziennikarskiego oraz częścią zespołu redakcyjnego „Monitora Traugutta”.  

                                                                                                                                                        
Jolanta Zakrzewska.: Czy lubi Pani swoją 
pracę? 
p. Agnieszka Rogińska: Uwielbiam. W radiu 
nie znajdziesz nikogo, kto nie lubi swojej 
pracy. Radio jest jak narkotyk. 
J.Z.: Uświadomiła mi pani, że tak na prawdę 
w tym zawodzie wcale nie są potrzebne 
studia dziennikarskie, tylko, powiedzmy, 
jakiś wąski zakres wiedzy, jakaś pasja, którą 
można wykorzystać w codziennej pracy                    
w radiu. 
A.R.: Uważam, że jeśli ktoś ma konkretne 
zainteresowania, konkretną pasję i marzy                  
o tym, żeby np. poznać prawo albo 
ekonomię, i w trakcie tych studiów okazuje 
się, że nie chce być radcą prawnym, lecz 
dziennikarzem, który zajmuje się 
problematyką prawną, to jest to właściwa droga. 
J.Z.: Podczas spotkania z naszą grupą podkreśliła pani, że 
w pracy dziennikarza radiowego potrzebne są języki 
obce, a konkretnie, że dzisiaj tak naprawdę nie da się 
„przyjść” do radia bez znajomości języków.  
A.R.: Kandydat musi znać przynajmniej dwa języki. 
Niektórzy mówią: ja już dobrze znam angielski i polski. 
Jeśli polski jest dla ciebie językiem obcym, to okej. 
Przede wszystkim trzeba bardzo dobrze znać język polski 
i mówić dobrze po polsku, to jest absolutna podstawa. 
Jeśli ktoś od dzieciństwa nie mówi poprawnie, to potem 
jest mu trudno przestawić się na poprawne mówienie.   
Ja nie mówię o hiperpoprawności. Ale chodzi o to, 
abyśmy mieli tę świadomość, jak tym językiem się 
posługiwać, to też o nas świadczy. 
J.Z.: Na pewno miała Pani okazję pracować                                   
z fantastycznymi ludźmi, ludźmi świata kultury czy nauki. 
Czy mogłaby Pani wymienić trzy, cztery spotkania, które 
na panią bardzo wpłynęły, osoby, które pani do tej pory 
wspomina?  
A.R.: Nie wiem, tyle tych osób było. Uważam, że nasi 

radiowcy to najwspanialsi ludzie. To są wspaniali 
realizatorzy, to są fantastyczni dziennikarze. Wzajemnie 
się od siebie uczymy. Ja nie pamiętam, aby jakaś postać, 
typu aktor albo naukowiec, wpłynęła na moje życie 
radiowe, chyba bardziej na życie osobiste. Codziennie 
tutaj spotykamy się z ludźmi naprawdę ogromnego 
formatu, np. profesorami Polskiej Akademii Nauk, 
wspaniałymi aktorami, itp. 
J.Z.: Dlaczego, według Pani, dzisiaj powinniśmy słuchać 
radia? Jak zachęcić młodych ludzi do słuchania, kiedy 
mamy telewizję i Internet, a co za tym idzie, różne 
portale społecznościowe, platformy, aplikacje,                         
np. Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook? 
A.R.: Będę niepoprawna. Powiem, że Facebook to jest 
najgłupsza rzecz, jaką ktoś wymyślił. Ponieważ ludzie 
posiadający konta zachowują się tak, jakby rozbierali się 
do naga, informują o najbardziej prywatnych sprawach               
i jest to portal plotkarski, ohydny jak te wszystkie gazety, 
które niektórzy czytają po to, by dowiedzieć się, kto się                  
z kim spotkał, kto gdzie jest, czy dom jest wolny. Dla 
mnie obwieszczanie całemu światu, że właśnie 
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wyjechałam na urlop na kanary, oznacza – jej mieszkanie 
jest wolne, możecie się tam włamać. Przecież to jest bez 
sensu. Pewne rzeczy są zbyt prywatne, intymne,                       
by je obwieszczać całemu światu. Kiedyś przeczytałam 
taką historię o tym, że pewna pani zrobiła test ciążowy, 
zrobiła temu testowi zdjęcie, wrzuciła na Facebooka                     
i jej mąż w ten sposób dowiedział się, że będzie ojcem.       
A kilka miliardów ludzi już o tym wiedziało. Przepraszam, 
że ja to do tego sprowadzam, ale tak to mniej więcej 
wygląda. Uważam, że należy korzystać z mediów 
społecznościowych, ale w sposób umiarkowany i nie taki 
ekshibicjonistyczny, bo to są nowe narzędzia.                          
Ja osobiście jestem zdania, że radio jest absolutnie 
dyskretne. 
J.Z.: Jakimi programami, oprócz Jedynki, Dwójki, Trójki                
i  Czwórki, może poszczycić się Polskie Radio? 
A.R.:  Radiowa Jedynka, Dwójka, Trójka, Czwórka                      
to programy dobrze znane słuchaczom i miłośnikom 
radia. Mamy również Piątkę. Tej Piątki nikt nie słyszał, 
ponieważ jest to program tworzony dla słuchaczy                      
za granicą. Piątka jest programem dla tych, którzy chcą 
się czegoś o Polsce dowiedzieć, u nas praktycznie jest nie 
do odsłuchania. Nadaje po polski, angielsku, niemiecku, 
rosyjsku, ukraińsku i białorusku. Przy innym podziale 
politycznym Europy nasze radio dla zagranicy nadawało 
w 33 językach. W tej chwili nadajemy tylko w językach,        
o których wspomniałam. Dlaczego nadajemy akurat                   
po rosyjsku, ukraińsku i białorusku? Polska leży na 
zachód od ich granic, a one nie do końca mają wolne 
media, słyszeliście, co się dzieje teraz na Ukrainie czy 
Białorusi. My jesteśmy dla nich takim okienkiem na 
wolny świat. 
J.Z.: Czy jest coś jeszcze ponad te programy? 
A.R.: Mamy jeszcze program o nazwie PR24 – jest to 
całodobowy program informacyjny. Tamte programy też 
są informacyjne,                         
z wyjątkiem Piątki. 
Mamy w cyfrze                         
2 programy: Radio 
Dzieciom i Radio Rytm. 
To są programy                    
do słuchania tylko                 
w radiu cyfrowym               
i w Internecie.                        
W każdym mieście 
wojewódzkim mamy 
tez kawałek Polskiego 
Radia: np. Radio 
Katowice czy 
Białystok. 
J.Z.: Jak się pracuje, 
mówiąc teoretycznie 
do samego siebie? 

A.R.: Mnie się taki pstryczek przestawił, że ja nie mam 
świadomości, iż ktokolwiek tego słucha. Ja ma coś do 
powiedzenia, mam coś do przeczytania i nie odnoszę 
wrażenia, że ja to do siebie mówię, ja mówię do tego 
mikrofonu, to jest mój partner. Zwykle jest odwrotnie. 
Ludzie się denerwują, bo się boją, że ich tam te miliony 
słuchają – nie da się pracować, gdy człowiek sobie 
miliony wyobraża. Ja na przykład, jak mam jakieś 
wystąpienia i bardzo duże audytorium, to ja nikogo nie 
widzę. Ja widzę przed albo widzę za, ale nie wyróżniam 
poszczególnych osób. I to jest bardzo dobry patent. 
J.Z.:  A poszukiwanie tematów? To jest wszystko                        
w ramach pracy czy w ramach dyżuru, czy jednak po 
prostu poza dyżurem? 
A.R.: Dziennikarze nie mają dyżurów, dyżury mają                         
ci, którzy pracują przy mikrofonie. Dziennikarz 
przychodzi swoją audycję prowadzić. Ile czasu zajmuje 
mu przygotowanie tego wszystkiego? On musi być                   
w redakcji codziennie od 9:00 do 17:00, chyba  że jest 
reporterem i gdzieś tam biegnie, ale wówczas też jest                   
w pracy, tyle że nie na miejscu, a na jakimś koncercie                     
i go nagrywa. Czas pracy nie jest limitowany. Dziennikarz 
radiowy przychodzi do redakcji, zgłasza materiał. Potem 
zbiera te materiały, czy to mu zajmie godzinę, czy to mu 
zajmie 5 godzin, to zależy od trudności tematu i od jego 
sprawności. Bywa różnie, ale to jest fajna 
praca,  codziennie coś innego, nic nie jest powtarzalne. 
Nawet jeśli ktoś ma cykliczną audycję, poświęconą                      
np. muzyce ludowej, to dzisiaj ma muzykę hiszpańską, 
jutro ukraińską i tak dalej. 
J.Z.: Czy można wypożyczyć zbiory z archiwum 
radiowego? 
A.R. Oczywiście, są one dostępne dla każdego i każdy 
może je wypożyczyć. 
J.Z.: Dziękuję za rozmowę. 
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Z życia szkoły … 
 

 

27.04.2017 - Gra edukacyjna „klasa z klasą” w języku polskim i niemieckim 

Grupy języka niemieckiego z klasy 2A, IB i IC wzięły udział w czterogodzinnych warsztatach 

przygotowanych przez p. Monikę Łagowską, przedstawicielkę Goethe-Institut w Warszawie. 

Gra „Klasa z klasą” w sposób innowacyjny wykorzystuje metodę symulacji. Jest to metoda oparta na nauce 
przez zabawę, która zyskuje coraz większą popularność w edukacji. Kształtuje ona kompetencje uczniów      

w sposób wielokanałowy, pozwalając jednocześnie w miarę umiejętności językowych zespołu zanurzyć się 

w język niemiecki i uczyć się go w działaniu. 

Uczniowie wcielili się w role dyrekcji, nauczycieli, Rady Rodziców, uczniów oraz przedstawicieli mediów                     

i wspólnie starali się rozwiązać problem braku sklepiku szkolnego. Gra była prowadzona w języku polskim 

z elementami języka niemieckiego. Udział w grze był dla uczniów ciekawym wyzwaniem i dobrą zabawą 
oraz okazją do refleksji nad sposobem działania w projekcie „Niemiecki ma klasę”. Dzięki temu spotkaniu 

uczniowie nauczyli się współpracy, kompromisu, nowych słówek i zwrotów po niemiecku oraz mają 

mnóstwo nowych pomysłów dotyczących projektu. 

 

26.04.2017 - Dzień otwarty dla gimnazjalistów 
26 kwietnia gościliśmy w progach naszej szkoły przyszłych absolwentów 

gimnazjów województwa mazowieckiego i ich rodziców. Możliwość 

przedstawienia ciekawej oferty szkoły na rok szkolny 2017/2018 była głównym 

celem tego spotkania. Licznie przybyli na spotkanie goście mieli możliwość 

zwiedzania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem nowo wyremontowanych 
sal lekcyjnych, nowoczesnej biblioteki i siłowni. W salach lekcyjnych 

udostępniono prezentacje multimedialne dotyczące dobrych praktyk naszej 

szkoły w latach 2011- 2017. Zgromadzonym zaprezentowano doświadczenia 

chemiczne, biologiczne i fizyczne, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz stoisko 

pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. 

Jednakże największym zainteresowaniem cieszyła się najnowsza aplikacja 
edukacyjna Corinth, z którą goście mogli zapoznać się na pokazowej lekcji 

fizyki prowadzonej przez Panią Izabelę Pucko. Stanowi ona wizualną bibliotekę 

ponad tysiąca naukowych modeli interaktywnych 3D dla szkół podstawowych                           

i średnich. Ta przełomowa pomoc edukacyjna do nauki biologii człowieka, 

zwierząt i roślin, paleontologii, fizyki, geologii, matematyki, astronomii lub 
historii, zakupiona ze środków finansowych Dzielnicy Wola, stanowi nieocenioną pomoc dydaktyczną                      

w codziennej edukacji uczniów tego liceum, jedynego w naszej dzielnicy. 

 

24.04.2017 - Wizyta w Bibliotece UW 

Wycieczka wszystkich chętnych uczniów klas drugich i pierwszych do Gmachu Głównego Biblioteki 

Uniwersytetu Warszawskiego miała na celu przybliżenie jej funkcjonowania, przedstawienie praktycznych 
rad dla użytkowników biblioteki, jak również pokazanie niektórych aspektów pracy bibliotekarza.  

Młodzież, oprowadzana przez dwie pracownice biblioteki, miała okazję m. in. zobaczyć część księgozbioru 

liczącego ok. 3 miliony 300 tysięcy woluminów, dowiedzieć się na czym polega praca brokera informacji 

naukowej; akcja „puf dla sów”; co znajduje się w buwialni, odwiedzić strefę z czytnikami mikrofisz                         

i mikrofilmów, zobaczyć: kamienny ogródek przy japońskim pawilonie herbacianym; pamiątkowe krzesło, 
na którym siedział święty Jan Paweł II, gdy 18 lat temu dokonywał poświęcenia murów nowego gmachu 

biblioteki; katalogi kartkowe z ręcznie wypisanymi kartami książek. 

Nie zabrakło również ćwiczeń praktycznych z wyszukiwania wskazanych pozycji po sygnaturze książki. 

Dowiedzieliśmy się, że biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje się do obchodów 200 rocznicy 

istnienia, organizując imprezy kulturalne np. wystawę plakatów Józefa Wilkonia, czy spotkania                             

z pisarzami. Zostaliśmy zaproszeni na noc muzeów, kiedy to będzie można odwiedzić niedostępne na co 
dzień miejsca z najcenniejszymi egzemplarzami lub gdzie dokonuje się konserwacji i naprawy zbiorów. 

 

21.04.2017 - PoczytajMY – nauczyciele czytają uczniom 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Data ta wybrana została jako 

symboliczna dla literatury światowej. W tym dniu w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William 
Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. Na ten sam dzień przypada również rocznica 

urodzin lub śmierci takich wybitnych pisarzy jak Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira 

Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.  

W naszej szkole Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony był 21 kwietnia. Z tej okazji, 

podobnie jak w latach ubiegłych, nauczyciele i pracownicy administracji czytają fragmenty wybranych 

powieści uczniom klas pierwszych i drugich. W tym roku wybór padł na Henryka Sienkiewicza oraz takie 
powieści jak Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski czy Quo vadis. 
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WWyyddaarrzzeenniiaa  hhiissttoorriiąą  ooppiissaannee……  

Co ciekawego z historycznego punktu widzenia wydarzyło się                           
w czerwcu? Jest wiele wydarzeń zasługujących na adnotację. Nas 

zaciekawiła następująca data: 01.06.1926. Wówczas Zgromadzenie 

Narodowe wybrało Ignacego Mościckiego na urząd Prezydenta RP. Nie 

tylko ze względu na fakt, iż wydarzenie to miało miejsce w czerwcu, ale 

także na postać Ignacego Mościckiego, gorąco polecamy Wam poniższą 

biografię. 

 

Ignacy Mościcki (1867-1946)  
 
Urodził się 1 grudnia 1867 r. w Mierzanowie k. Ciechanowa w rodzinie 

ziemiańskiej. 

 

W latach 1887-91 studiował chemię na politechnice w Rydze. Działał wtedy w polskich organizacjach 

socjalistycznych, m.in. w II Proletariacie. 

Po krótkim pobycie w kraju, zagrożony aresztowaniem w związku z nielegalnym produkowaniem materiałów 

wybuchowych i przygotowywaniem zamachu na generał-gubernatora Hurkę, emigrował w 1892 r. przez Berlin do 

Londynu. 

W Londynie uczestniczył w pracach Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich. Tam też, w 1896 r., po raz pierwszy 

zetknął się z Józefem Piłsudskim. 

W 1897 r. przeniósł się do Szwajcarii, gdzie otrzymał stanowisko asystenta na uniwersytecie we Fryburgu. 

W 1912 r. powołany został na Katedrę Chemii Fizycznej i Elektrochemii Technicznej Politechniki Lwowskiej. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, obok pracy naukowej, zajął się organizowaniem polskiego przemysłu 

chemicznego. 

Od 1922 r. był dyrektorem naczelnym Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie. 

Ogłosił ponad 60 prac i patentów. Jego najważniejszym osiągnięciem naukowym było opracowanie przemysłowej 

metody otrzymywania kwasu azotowego z powietrza przez syntezę tlenków azotu w łuku elektrycznym. 

Rok 1926 stał się punktem zwrotnym w życiu Mościckiego. Jeszcze przed przewrotem majowym angażował się                         

w działalność tzw. demokratycznej inteligencji. 

Po dokonaniu zbrojnego zamachu stanu w maju 1926 r. Piłsudski wysunął jego kandydaturę na prezydenta RP. 

Zgromadzenie Narodowe powierzyło mu ten urząd większością głosów 1 czerwca 1926 r. 

Jako prezydent realizował linię polityczną Piłsudskiego. W 1933 r. został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na 

drugą kadencję. 

Po śmierci Piłsudskiego w 1935 r. Mościcki stanął na czele grupy polityków zwanej zamkową, która rywalizowała o 

władzę z grupą popierającą Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. 

17 września 1939 r. wspólnie z rządem i Naczelnym Wodzem przekroczył granicę polsko-rumuńską i został 

internowany przez władze rumuńskie (początkowo w Bicaz, a następnie w Craiovej). 

Mając na celu zachowanie ciągłości istnienia i działania struktur państwowych prezydent Mościcki na podstawie art. 

13 Konstytucji kwietniowej z 1935 r. zdecydował się na ustąpienie ze swego urzędu i początkowo jako następcę 

wyznaczył gen. Bolesława Wieniawę Długoszowskiego. Pod naciskiem Francji i zwolenników gen. Władysława 

Sikorskiego gen. Długoszowski wycofał swą kandydaturę.  Prezydent Mościcki wyznaczy jako swego następcę 

Władysława Raczkiewicza. 

25 grudnia 1939 r., będąc w świetle prawa już osobą prywatną, uzyskał zgodę na wyjazd do Szwajcarii, gdzie spędził 

ostatnie lata swego życia. 

Zmarł 2 października 1946 r. w Versoix k. Genewy. 

W 1993 r. jego szczątki przewieziono do Polski i złożono w krypcie prezydenckiej katedry św. Jana w Warszawie.  

 

Przedruk: http://dzieje.pl/postacie/ignacy-moscicki 

http://dzieje.pl/postacie/jozef-pilsudski
http://dzieje.pl/aktualnosci/zamach-majowy
http://dzieje.pl/postacie/edward-rydz-smigly
http://dzieje.pl/aktualnosci/kampania-polska-1939-cios-ze-wschodu
http://dzieje.pl/aktualnosci/75-rocznica-podpisania-konstytucji-kwietniowej
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 „Depresja – porozmawiajmy o niej” 
 
 Słysząc słowo depresja 
kojarzymy go z osobami 
dorosłymi, a w ciągu ostatnich 
kilkunastu lat stwierdzono 
według różnych badań, iż 
zjawisko to dotyczy także 

dzieci i młodzieży. 
 Specjaliści zajmujący się problematyką zdrowia 
psychicznego sugerują obecność następujących typów 
depresji u dzieci i młodzieży: 

 Typ afektywny – typowy dla dzieci 6-8 lat. 
Główne objawy to smutek, poczucie bezradności 
i beznadziejności – „jestem beznadziejny”, 
„jestem do niczego”.  

 Typ poznawczy – występuje u dzieci powyżej                 
8 r.ż. Główny objaw to obniżona samoocena, 
prowadząca do myśli samobójczych. 

 Typ – depresja z poczuciem winy –występuje                     
u dzieci powyżej 11 r.ż. 

  
 Zatem zadajmy pytania… 
 
Depresja co to takiego? Mówiąc o depresji u dzieci                     
i młodzieży musimy zwrócić uwagę, iż słowo to służy do 
opisu trzech poziomów zjawiska:  
DEPRESJI jako PRZYGNEBIENIA – osoba nie dostrzega 
żadnych pozytywnych stron w życiu, przestaje 
angażować się w relacje z innymi, zaniedbuje codzienne 
czynności. Jest to także negatywne myślenie o sobie                      
i przyszłości. 
SYNDROMU DEPRESJI – jest to zespół objawów                            
do, których należy obniżony nastrój, ciągła skłonność                  
do płaczu, rozdrażnienie, brak apetytu, zaburzenia snu, 
trudności z koncentracją uwagi, brak „energii do życia”.  
ZABURZENIA DEPRESYJNEGO – typowe objawy 
zamieszczone w podręczniku diagnostycznym DSM – IV, 
które muszą występować przez określony czas i wyraźnie 
utrudniać funkcjonowanie. 
Od strony medycznej depresja to: 
Kliniczna depresja jest zaburzeniem pracy mózgu, które 
wpływa na specyficzny sposób myślenia, odczuwania                                       
i działania. Z powodu faktu, iż zachwianie równowagi 
emocjonalnej jest pewną prawidłowością okresu 
rozwojowego, depresja u dzieci i młodzieży często bywa 
nie rozpoznawana we właściwym czasie. 
 
Co czuje dziecko cierpiące na depresję? 
Kiedy dziecko cierpi na depresję, zmienia się sposób, w 
jaki działa i reaguje. Czasami jego zachowanie wydaje się 
zdumiewające, zupełnie inne od tego, do którego 
przywykliśmy. Może stać się agresywne, podejmować 

ryzykowne działania, np. eksperymentować z alkoholem 
i narkotykami. 
Czy depresja minie z czasem, czy należy ją leczyć? 
Depresję należy traktować poważnie i jak najszybciej 
zacząć ją leczyć. Trzeba zapewnić dziecku sieć wsparcia 
(niekoniecznie w obrębie rodziny). Najlepiej 
porozmawiać z dzieckiem i dowiedzieć się, jakie 
rozwiązanie najbardziej by mu odpowiadało. Ważne jest, 
aby pozwolić cierpiącemu na depresję dziecku 
współpodejmować decyzje w zakresie leczenia i powrotu 
do zdrowia. Pomoże mu to odbudować poczucie 
własnej wartości i sprawi, że poczuje się bardziej 
odpowiedzialne. Chory nie ma poczucia wpływu                          
na własny los, dlatego należy go jak najczęściej 
uświadamiać, że potrafi skutecznie uporać się                                    
z większością sytuacji, które go otaczają.  
 
Znaczenie płci, a skłonność do depresji 
Z badań nad związkiem depresji z płcią wynika, że 
depresja dziecięca występuje równie często                             
u chłopców, jak i u dziewczynek, natomiast depresja 
młodzieńcza pojawia się dwukrotnie częściej                               
u dorastających dziewcząt niż u chłopców. 
 
Objawy depresji, a wiek dziecka 
Przejawy depresji zależą od wieku dziecka. Młodsze 
dzieci częściej mają nastrój drażliwy, a nie depresyjny                     
i zgłaszają więcej skarg somatycznych. Może pojawiać się 
odmowa uczęszczania do szkoły, wycofanie się z zabaw                   
i kontaktów, zmniejszenie zainteresowań. Zaburzenia 
snu i apetytu są mniej powszechne u dzieci, niż u osób 
dorosłych, rzadziej pojawia się spowolnienie 
psychomotoryczne i poczucie winy. 
U starszych dzieci wyraźne jest depresyjne zaburzenie 
myślenia: poczucie beznadziejności i bezradności, 
negatywna ocena siebie, świata i przyszłości. Młodzi 
ludzie mogą myśleć o konkretnych sposobach 
odebrania sobie życia, przejawiać zachowania 
autodestrukcyjne. Ryzyko podjęcia próby samobójczej 
jest u nich bardzo wysokie, zwłaszcza u dziewcząt. 
 
Według A. Kępińskiego depresja okresu młodzieńczego 
może przyjmować jedną z czterech postaci:  
• Postać apatyczno - abuliczna charakteryzuje się 
zaniedbaniami wyglądu zewnętrznego, unikaniem 
kontaktu społecznego, izolacją oraz brakiem 
jakiejkolwiek celowej aktywności. 
• Postać rezygnacyjna - przejawia się poczuciem pustki 
egzystencjalnej, brakiem sensu życia, zainteresowań, 
chęcią zakończenia cierpienia i próbami samobójczymi.  
• Postać buntownicza - przejawia się paradoksalnie 
nadmiarem energii w formie wybuchów złości, 
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kłótliwością, ostentacyjnego lub biernego sprzeciwiania 
się ustalonym normom społecznym w domu i w szkole.  
• Postać labilna - jest najtrudniejszym do rozpoznania 
rodzajem depresji, ponieważ przejawia się częstą w 
okresie dorastania zmiennością emocjonalną, z okresami 
buntu, kończącymi się nasilonym poczuciem winy i żalu. 
 
Jak pomóc dziecku w depresją? 
W procesie diagnozy powinien uczestniczyć zespół 
specjalistów, złożony z psychologa, pediatry                                  
i psychiatry dziecięcego. Ważnym elementem diagnozy 
jest wywiad z rodzicami.  
 
Cechy depresji u nastolatków 
W okresie dojrzewania liczba przypadków zaburzeń 
depresyjnych wyraźnie wzrasta osiągając poziom 
porównywalny z zachorowalnością u dorosłych. 
Związane jest to zapewne z wpływem czynników 
hormonalnych, ale również ze stresem szkolnym, presją, 
by dostosować się do grupy rówieśniczej, odnieść 
sukces. Młody człowiek musi radzić sobie z wieloma 
trudnymi zadaniami rozwojowymi, takimi jak: określenie 
własnej tożsamości seksualnej, stopniowe zdobywanie 
samodzielności oraz separacja od rodziny. 
Nastolatki częściej określają siebie i innych stosując 
porównania, postrzegają siebie jako „lepszych” lub 
„gorszych” od innych ludzi. W okresie dojrzewania 
bardzo ważny staje się wygląd i wiele nastolatków 
uważa, że nie odpowiadają kulturowo przyjętym 
standardom. Szczególnie podatne na tego typu procesy 
są dziewczęta, u których zależny od procesu dojrzewania 
przyrost tkanki tłuszczowej kłóci się z dążeniem                             
do zachowania szczupłej sylwetki. 
Dla depresji w tej grupie wiekowej charakterystyczny 
jest nastrój rozdrażnienia oraz złość. Często pojawia się 
wycofanie społeczne, zmiany apetytu (zwiększenie lub 
zmniejszenie), wahania rytmu dobowego, utrata 
zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały 
przyjemność, jak sport czy spotkania towarzyskie. 
Podobnie, jak w młodszej grupie wiekowej, depresji 
okresu dojrzewania często towarzyszą zaburzenia 
lękowe i zaburzenia zachowania. Natomiast częściej 
obserwuje się w tej grupie zaburzenia odżywiania 

(szczególnie u dziewcząt) oraz nadużywanie alkoholu                     
i innych substancji psychoaktywnych. 
 
Czynniki ochronne i zapobieganie depresji u dzieci                        
i młodzieży 
Ważnym czynnikiem zapobiegającym późniejszym 
zaburzeniom emocjonalnym i stanom depresyjnym jest 
bezpieczne, stabilne otoczenie, w którym dziecko spędza 
pierwsze lata życia. Dla prawidłowego rozwoju dziecka 
oraz jego poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie 
konieczna jest spokojna atmosfera w domu. Oprócz 
przyjaznej i akceptującej postawy najbliższych, istotne 
znaczenie w podtrzymaniu zdrowia psychicznego ma 
stabilna atmosfera w środowisku szkolnym. 
 
Istotne jest zapobieganie takim negatywnym czynnikom 
jak: 

 przemoc w szkole, 

 nasilona rywalizacja i presja ze strony 
rówieśników, 

 nadmierny nacisk na osiągnięcia szkolne, 

 przygotowanie szerokiej oferty zajęć 
pozaszkolnych, 

 organizowanie zajęć psychoedukacyjnych                        
i warsztatów dla rodziców, 

 pomoc pracującym rodzicom w organizowaniu 
dzieciom zajęć w godzinach pozalekcyjnych                               
i czasie wakacji, 

 w pracy z rodzicami podkreślenie znaczenia 
jakości spędzanego z dziećmi czasu, żeby mogły 
one swobodnie wyrażać swoje uczucia i myśli, 
czuć się akceptowane i doceniane. 

 
TEKST: Powiatowy koordynator Ogólnopolskiej Kampanii 
„Depresja – porozmawiajmy o niej” Powiatowej Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznej w m. st. Warszawie: Beata 
Janisz, Oddział Promocji Zdrowia; pssewawa.pl 
Więcej informacji na temat kampanii: Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie,                      
ul. Kochanowskiego 21, Oddział Promocji Zdrowia,                       
ul. Cyrulików 35; tel. 22/311-80-07÷09;                                 
e-mail: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl 
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O wszystkim i o niczym! 

 

Działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola 
 

 Obszarem działań wszelkich młodzieżowych rad Warszawy statutowo jest opiniowanie decyzji 

Rad Dzielnic. Jednak w rzeczywistości wygląda to zgoła inaczej. Pracownicy urzędów oraz działacze 

społeczni bardzo przychylnym okiem spoglądają na nawet najmniejsze próby partycypacji młodzieży. 

Stąd coraz więcej młodzieżowych rad dzielnic ma możliwość prócz opiniowania również 

organizowania różnych eventów dedykowanych młodym ludziom. 

Jednak jak to zwykle bywa przy pracy wolontariackiej, niekiedy pojawiają się przeszkody, np. brak 

zapału, bądź najzwyklejszy brak czasu. Skutkuje to rzadkim zwoływaniem sesji oraz brakiem chęci do 

chociażby uczestniczenia w obradach niektórych radnych. Mimo tych oczywistych utrudnień 

najbardziej zapaleni członkowie MRDW starają się działać. Poparciem tej śmiałej tezy może być 

porozumienie, które MRDW podpisało w piątek (21 kwietnia 2017) z fundacją DKMS                               

za pośrednictwem MRW. Obliguje ono Młodzieżową Radę Woli do wymiany informacji traktujących 

o jej działaniach, w które fundacja mogłaby się włączyć. To samo jest wymagane ze strony DKMS-u. 

Ponadto obie strony muszą zorganizować przynajmniej jeden wspólny projekt, który jest obecnie                   

w fazie zaawansowanych planów. 

Reasumując, młodzież jest bardzo różna, co przekłada się analogicznie na odmienności w działaniach 

poszczególnych młodzieżowych rad. Możemy być dumni, że MRDW działa nieprzerwanie od 2010r., 

czyli już prawie 10 lat, nadal zrzeszając aktywną wolską młodzież. 

 

 

 

Fotografia przedstawia najprzystojniejszego radnego MRDW 

 

TEKST: Kacper Chyła, IC 
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Uwaga, nauka idzie!                                                                                           
 
       

ZANIECZYSZCZENIA WÓD 

Woda jest niezbędnym środkiem do życia, tak samo jak 
tlen i pożywienie. Bez wody umiera każde żywe 
stworzenie - roślina, zwierzę, człowiek. Troska o wodę to 
jednocześnie troska o życie całego globu. 
Z każdym rokiem ludzie wykorzystują coraz więcej 
wodnych zasobów, w związku z czym proporcjonalnie 
wzrasta ich zanieczyszczenie. 
 

Źródła zanieczyszczeń 
 odprowadzanie ścieków 

 przemysłowe zagrożenia chemiczne 

 rolnicze spływy powierzchniowe 

 zanieczyszczenia powietrza  

 

Zanieczyszczenie wód w Polsce 
Zanieczyszczenia wód płynących 
Stan czystości rzek polskich od lat ulega pogorszeniu. Od 1964r. kiedy to rozpoczęto ujednolicanie kryteriów 
badania jakości wód rzecznych, zmniejszyła się długość odcinków rzek z wodami I klasy czystości, przybyło natomiast 
wód klas wyższych oraz nie odpowiadających normom. 
Zanieczyszczenia jezior 
Jeziora w Polsce są najbardziej zagrożone zrzutem do nich ścieków komunalnych i przemysłowych, jak również 
spływem powierzchniowym wymywanych nawozów mineralnych. Efektem tego jest eutrofizacja, czyli wzrost 
żyzności wód, spowodowany napływem nadmiernej i substancji organicznych. Niebezpieczny jest także dopływ 
pestycydów zawierających w swoim składzie metale ciężkie oraz węglowodory chlorowane. Niebezpieczeństwo ze 
strony pestycydów polega na ich kumulacji w organizmach oraz na tym, że przez długi czas pozostają w wodzie w 
formie toksycznej i powodują wymarcie wielu organizmów. Degradacja wód jezior jest procesem praktycznie 
nieodwracalnym. Wody zatrutych jezior jedynie w minimalnym stopniu są w stanie same się oczyścić. 
Zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego 
Stan środowiska Morza Bałtyckiego jest również alarmujący. W polskiej strefie przybrzeżnej nastąpiło zaburzenie 
równowagi biologicznej i chemicznej, spowodowane dopływem wraz ze ściekami przemysłowymi i komunalnymi 
związków biogennych, soli metali ciężkich, węglowodorów chlorowanych, ropy i ropopochodnych. Na dużą skalę 
występują także zanieczyszczenia termiczne i radioaktywne. W niektórych akwenach, jak Zatoka Gdańska i Zatoka 
Pucka, Zalew Szczeciński, Zatoka Pomorska, doszło do silnej eutrofizacji, będącej wynikiem koncentracji fosforanów, 
azotanów i innych substancji. Wyraziło się to w rozszerzeniu powierzchni przydennych obszarów beztlenowych 
skażonych siarkowodorem, powstałym w wyniku rozkładu materii organicznej przez bakterie beztlenowe. Wpłynęło 
to ujemnie na zoobentos i ryby żyjące przy dnie; spowodowało zniszczenie tradycyjnych tarlisk dorsza oraz znaczne 
zatrucie ryb, np. węgorzy, dorszy, narybku szprota. Doprowadzane do morza nie oczyszczone ścieki komunalne są 
przyczyną zagrożenia.  
 

Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
Ochrona zasobów wodnych polega przede wszystkim na rozwiązaniach technicznych, takich jak: 
- stosowanie bezściekowych technologii w produkcji przemysłowej; 
- napowietrzanie wód stojących; 
- zamykanie obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych i odzysk wody ze ścieków; 
- utylizacja wód kopalnianych oraz powtórne wtłaczanie tych wód do górotworu; 
- zabezpieczanie hałd i wysypisk; 
- oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów ściekowych. 
 

TEKST: Paulina Grzywacz, IIB 
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Z przymrużeniem oka …  

Moje wymarzone wakacje 

Wakacje dla większości uczniów są czasem odpoczynku, ale 
czy nie można go pogodzić np. z pracą lub z przyjemną nauką 
języka obcego? Otóż można. W tym artykule przedstawiamy 
Wam różne pomysły i sposoby na to, jak można aktywnie                   
i w pełni korzystać z wolnego czasu w lipcu i sierpniu. Nie 
ograniczaliśmy naszych rozmówców. Skoro mogli zaplanować 
swoje wymarzone wakacje, to pozwoliliśmy im na 
popuszczenie wodzy fantazji i nieograniczony (czysto 
hipotetyczny i utopijny) budżet. 
 
Iza Zwierzyńska, IC: 
Sposób 1: Poszukać w Internecie czy w gazecie ciekawych 
kursów języka niemieckiego z wyjazdem za granicę,                              
np. do Niemiec. Przy tej metodzie pamiętaj, aby ta wycieczka 
trwała przynajmniej 3 tygodnie, ponieważ w krótszym czasie 
nie zdążysz „załapać” języka, a przecież takie jest zamierzenie 
tego wyjazdu. Najlepiej by było, jakby szkoła językowa lub 
instytut proponowała taki kurs, ponieważ wtedy masz większą 
pewność, że nie zostaniesz oszukany.                                                                                       
Koszt wyjazdu: 3 tygodnie-2500 Euro, w przeliczeniu na złote 
ok. 10 000-11000. 
Sposób 2: Ta metoda jest bardziej skomplikowana, ale dużo 
tańsza. Wynajmij kawalerkę niekoniecznie w środku miasta, 
pamiętaj – im dalej od centrum, tym mniej zapłacisz. Spróbuj 
przeżyć sam miesiąc zagranicą. Będziesz musiał samodzielnie 
kupować sobie jedzenie (przy tym porozumiewać się z innymi 
po niemiecku), sprzątać czy gotować. Może ta opcja 
początkowo Cię przerazi, ale uważam, że naprawdę warto. 
Koszt wyjazdu: miesiąc- 2000-5000 zł. 
 
Podsumowując, uważam, że jeżeli ktoś zamierza zdawać 
maturę z języka niemieckiego, to powinien zastanowić się nad 
taką formą spędzania wakacji. Jeśli nie uczysz się 
niemieckiego, ale chciałbyś doszkolić się ze swojego 
ulubionego języka, możesz wykorzystać te sposoby                                
i produktywnie wykorzystać tak wiele wolnego czasu. A we 
wrześniu możesz zaskoczyć wszystkich wspaniałą wymową                     
i znajomością ogromnej ilości słów. 
 
Krzysztof Lib, IIC:  
Dostępne fundusze: ∞ 
1) Barcelona – czas pobytu 3 tygodnie 
Miejsca, które chciałbym zwiedzić to m.in.: 

 Sagrada Familia - Niesamowite dzieło 
Antoniego Gaudiego. Jest to secesyjny kościół -
 Świątynia Pokutna Świętej Rodziny. Robi 
niesamowite wrażenie i zdecydowanie wyróżnia się 
nawet na tle innych miejsc sakralnych tego typu. 

 Park Güell - Park Güell to nic innego jak duży ogród, 
który wyróżniają ciekawe elementy architektoniczne             
i charakterystyczne mozaiki. Miejsce bardzo 
przyjemne i urokliwe.  

 La Rambla - Jest to najsłynniejsza aleja Barcelony. 
Łączy Plac Kataloński z portem.Rosną na niej drzewa -

 platany, a wokół znajdziemy mnóstwo restauracji, 
barów, kwiaciarni. Jest to także miejsce gdzie zbierają 
się artyści, którzy np. rysują czy malują wśród 
tętniącej życiem alei. "Rambla" oznacza po prostu 
"aleja". 

 Katedra św. Eulalii - Katedra wygląda imponująco, 
a widok z jej dachu na Dzielnicę Gotycką i całą 
Barcelonę, jest zdecydowanie niezwykły. We 
wnętrzu katedry znajduje się specjalne miejsce i staw, 
gdzie mieszkają  gęsi. Dokładnie 13, co ma 
symbolizować wiek patronki. 

 
2) Montreal – czas pobytu 2 tygodnie 
Miejsca, które chciałbym zwiedzić to m.in.: 
a) Bazylika Notre-Dame – bazylika wyróżnia się ogromnymi 
rozmiarami, jest w stanie pomieścić do 3500 osób. Jej wnętrze 
robi wielkie wrażenie na odwiedzających – znajduje                         
się tu wspaniały drewniany sufit, wiele filarów, rzeźby i ozdoby 
z 24-karatowego złota. 
b) Biodome de Montreal - to muzeum historii naturalnej, 
zbudowane na starożytnym stadionie olimpijskim, znajdujące 
się w Montrealu. Jest domem dla rzadkich gatunków zwierząt        
i kryje repliki czterech ekosystemów obu Ameryk. Zwiedzający 
mają okazję spotkać ponad 4500 zwierząt i 750 gatunków 
roślin. 
 
Dlaczego akurat te dwa miasta? Barcelona jest jednym                        
z najładniejszych miast Europy. Jest pełne urokliwych zaułków 
i zabytkowych budowli. W Montrealu odbywa się największa 
produkcja syropu klonowego na świecie. W Kanadzie. 
Szczególnie w Montrealu powstają charakterystyczne typy 
muzyki ludowej – folk. Jej różnorodność odzwierciedla 
mieszaninę etniczną i kulturową Kanady. 
 
Jola Zakrzewska, IIIC: 
Zeszłe wakacje spędziłam z przyjaciółmi we Włoszech. W tym 
roku, podczas najdłuższych wakacji w moim życiu, marzy mi 
się wyjazd do Meksyku. 
Meksyk to kołyska cywilizacji antycznej Ameryki Środkowej. 
Posiada bogaty i zróżnicowany krajobraz, który charakteryzują 
szczyty górskie, pustynie, lasy tropikalne, wulkany i piaszczyste 
plaże Morza Karaibskiego i Pacyfiku.  
Największymi atrakcjami Meksyku są: miasto Ciudad de 
Mexico, niezwykły kanion Sumidero, cel pielgrzymek 
Guadelupe, miasto Palenque itd. Oczywiście nie należy 
zapomnieć o muzyce zespołów mariachi. 
Bardzo chciałabym zobaczyć ACAPULCO, popularny na całym 
świecie kurort, słynący z białych plaż, luksusowych hoteli                         
i bogatego życia nocnego.  
Na terenie gór Naica, niedaleko miasta Chihuahua, znajduje 
się jedno z najbardziej niesamowitych miejsc na świecie –
Kryształowa Jaskinia. To głównie ze względu na to miejsce 
Meksyk jest krajem, do którego tak bardzo chcę pojechać. 
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Wakacje już coraz bliżej, a Ty dalej nie wiesz, gdzie się wybrać?  

Oto 5 miejsc wartych odwiedzenia. Znajdzie się tu nie tylko coś dla 

leniuszków, ale i dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać swój czas. 

 
 

1.Hiszpania  
            Jest jednym z najbardziej lubianych miejsc do 

wypoczynku wśród europejskich turystów. W kraju zabawy, 

słońca i morza nie można się nudzić! Jest zróżnicowany pod 

względem turystycznym i kulturowym. Jednym z najbardziej 

znanych regionów jest Costa Brava, które charakteryzuje 

piękne krajobrazy i piaszczyste plaże. 

 
 

                              2. Niemcy – Berlin 
Berlin to jedno z europejskich miast, do którego nie 

jest szczególnie daleko, a więc bywa chętnie 
odwiedzanym miejscem. Do najważniejszych 

zabytków możemy zaliczyć Mur Berliński wieżę 
telewizyjną (z obracającą się restauracją!), Reichstag 

(siedzibę niemieckiego parlamentu), Bramę 
Brandenburską (ze słynnym rydwanem), Holocaust 
Exhibition (miejsce upamiętniające śmierć Żydów), 
czy Plac Poczdamski. Zdecydowanym atutem tych 

berlińskich atrakcji jest fakt, że znajdują się 
niedaleko siebie. 

3 .  B ł ę d n e  S k a ł y    
 R e z e r w a t  p r z y r o d y  B ł ę d n e  S k a ł y  p o ło ż o n y  

j e s t  n a  w y s o k o ś c i  8 5 2  m  n . p . m . ,  i  o b e j m u j e  
o b s z a r  2 1  h a .  Z e s p ó ł  n a j r ó ż n i e j s z y c h  f o r m  

s k a l n y c h ,  m i ę d z y  k t ó r y m i  b i e g n ą  n a w e t  1 0 -
m e t r o w e  k o r y t a r z e ,  t w o r z y  p r a w d z i w e  s k a l n e  

m i a s t o .  W  s t w o r z o n y m  p r z e z  n a t u r ę  l a b i r y n c i e  
n a t r a f i m y  n a  m a c z u g i  c z y  g r z y b k i  o  z ab a w n y c h  

n a z w a c h ,  t a k i c h  j a k  K uc h n i a  a l b o  K u r z a  
S t o p k a .  L a b i r y n t  p o ł o żo n y  j e s t  n a  o b s z a r z e  

P a r k u  N a r o d o w e g o  G ó r  S t o ł o w y c h  i  o b e j m u j e  
p ó ł n o c n o - z a c h o d n i ą  c zę ś ć  S t o l i w a  S k a l n i a k .  

Z n a j d u j e  s i ę  m i ę d z y  K u d o w ą - Z d r o j e m  a  
K a r ł o w e m ,  w  p o b l i ż u  g r a n i c y  z  C z e c h a m i .  

 

4.Ustka  
 Piękne nadmorskie miasto. Pełno chatek 

rybackich, w których możemy zjeść świeżą, 
bałtycką rybkę. Można poleniuchować na 

piaszczystej plaży, odbyć spacer o zachodzie 
słońca, coś pięknego! Na turystów czeka m.in. 

malowniczy port czy latarnia morska, która jest 
wpisana na listę zabytków od 1993 roku. 

 

5. Jura Krakowsko-Częstochowska 
Malownicza wyżyna z białymi skałami, zamki na 

Szlaku Orlich Gniazd i jaskinie - na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej atrakcji nie brakuje. 
Ojcowski Park Narodowy kusi malowniczą Doliną 
Prądnika, renesansowy zamek w Pieskowej Skale 
przyciąga miłośników historii, a Grota Łokietka 

znana jest z legendy o pająku, który uratował życie 
polskiemu królowi. Skałki na Jurze przyciągają 

wspinaczy z całej Polski, a ukształtowanie terenu 
sprawia, że teren ten jest świetny dla rowerzystów. 

Miłośnicy jazdy konnej znajdą na Jurze wiele 
pięknych szlaków konnych. 

TEKST: Wiktoria Kozieja, IIC 
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Kawiarnia literacka 
 

Porównaj ze sobą dwóch bohaterów romantycznych.  

Jakie podobieństwa i różnice dostrzegasz? 
 
 Konrad i Kordian – to dwaj romantyczni bohaterowie, którzy chcą zmienić bieg historii, dwie wybitne jednostki 

świadome swego fenomenu i wyjątkowości, pragnące poświęcić się dla dobra ojczyzny. Czym się różnią, a w czym są do 

siebie podobni? 

 Pierwsze podobieństwo, które jest natychmiast zauważalne, to miłość                                   

do ojczyzny, wola poświęcenia własnego życia w jej obronie. Zarówno Kordian,                      

jak i Konrad chce uwolnić Polskę spod zaborczego jarzma, pierwszy – zabijając cara, 

drugi – ustanawiając nowy porządek w świecie za pomocą władzy otrzymanej od Boga. 

Jednak motywy ich postępowania są różne. Bohater mickiewiczowski pragnie rządzić 

ludźmi. Przywrócenie ojczyźnie wolności wiąże się dla niego z podporządkowaniem sobie 

narodu i władaniem nim wedle własnych kaprysów: 

„Co ja zechcę, niech wnet zgadną, 

Spełnią, tym się uszczęśliwią,  
A jeżeli się sprzeciwią 

Niechaj cierpią i przepadną”. 

Słowa te świadczą o dyktatorskich zamiarach Konrada. Pragnie on realizacji, 

potwierdzenia samego siebie – pysznego, zaślepionego samouwielbieniem                                      

i rozgoryczonego światem człowieka. Wydaje się, że jego intencje poświęcenia się dla 

Polski nie są szczere,   są kamuflażem, maską, pod którą ukryte zostały prawdziwe 

pragnienia bohatera – żądza władzy nad światem i ludźmi.  

 Nieco inaczej ma się rzecz z Kordianem. Cierpi on z powodu niewoli, chce 

wolności kraju – szczerze, choć  

naiwnie. Jednak w przeciwieństwie do bohatera III części „Dziadów” nie buntuje się przeciwko Bogu, nie bluźni Mu i nie 

pragnie poprawiać Jego dzieła, jakim jest świat. Jest większym realistą, gdyż pragnie szczęścia ojczyzny, a nie jak Konrad – 

utopijnego szczęścia ludzkości. Trzeba jednakże przyznać, że nie posiada tak wielkiej mocy jak bohater Mickiewicza, jest 

słabszy, bardziej wrażliwy. Konrad sprawia wrażenie człowieka, który za wszelką cenę dąży do celu, nie cofnie się nawet 

przed szaleńczym wyzwaniem Boga na pojedynek. 

Kordian natomiast przejawia wewnętrzną słabość (widoczną w starciu z Prezesem, kiedy nie mogąc przekonać 

współspiskowców, przegrywa z nimi), która nie pozwoli mu zabić Mikołaja I. Ponadto bohater Słowackiego jest bardziej 

naiwny od Konrada, wręcz infantylny w swoim rozumowaniu i działaniu, jego argumenty świadczą o niedojrzałości 

psychicznej, braku politycznego rozsądku i taktyki. Wydaje mu się, iż zabójstwo cara rozwiąże problem niewoli ojczyzny. 

Konrad natomiast zdaje się zrozumieć, że niepodległość może być odzyskana jedynie poprzez narzucenie dyktatorskiego 

reżimu całemu światu, kiedy jeden człowiek (właśnie Konrad) ustanowiłby prawa, nadawał bądź odbierał poszczególnym 

narodom niezawisłość. Tak więc widać, iż bohater III części „Dziadów” żądał władzy, zaś bohater Słowackiego – wolności. 

 Inna rzecz, która pozornie łączy Kordiana i Konrada, to poezja. Jak wiadomo obydwaj są poetami, obydwu cechuje 

poczucie wywyższenia spośród bezimiennego tłumu. Jednak i tutaj widoczne są w ich postawie pewne różnice. Konrad jest 

dumny, jego pycha graniczy z samouwielbieniem. Kordian jest nieszczęśliwy i wewnętrznie rozdarty. Konrad powie                    

„Ja mistrz”, a swoją twórczość określi jako „pieśń – tworzenie”, ,,pieśń – nieśmiertelność”. Kordian  zawsze pozostanie 

wewnętrznie rozdarty i niepewny, a nie jak bohater Mickiewicza – zarozumiały                        

i pewny siebie. Konrad popada w krańcowy indywidualizm, Kordian zaś wznosi się 

na szczyty romantycznej fantazji (widzi różne zjawy, diabły, rozmawia ze Strachem                  

i Imaginacją). 

Jednak pomiędzy bohaterami, oprócz wskazanych różnic, zachodziły też analogie.                 

W obydwu dokonuje się duchowa przemiana z romantycznego kochanka (Gustaw                    

z IV części „Dziadów” i Kordian z I i II aktu ) w heroicznego wojownika o wolność 

ojczyzny. Celem zarówno Konrada, jak i Kordiana jest objawienie, choć faktycznie, 

pragnęli oni otrzymać różne wizje (bohater Mickiewicza chce poznać przyszłe losy 

Polski, bohater Słowackiego – sens i wartość życia, dla których mógłby się 

poświęcić). Także fakt osamotnienia w walce i okrutnej przegranej stawia tych dwóch 

bohaterów w jednym szeregu. 

 Konrad i Kordian to heroiczni desperaci, zdeterminowani bojownicy                          
o wolność narodu. Inne ważne czynniki łączące ich to: romantyczna indywidualność, 

niezmiernie bogate życie wewnętrzne i skomplikowana kreacja psychologiczna 

bohaterów. 

TEKST: E. Dąbrowska, IIB 
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Książki na wiosenne wieczorki  

– poleca Julia Gepner: 
 

 

W niewielkiej miejscowości na 

zachodnim wybrzeżu Szwecji, 

w małej zamkniętej 

społeczności, gdzie wszyscy się 

znają, w jednym z domów 

odkryto zwłoki młodej kobiety. Początkowo 

wszystko wskazywało na samobójstwo. Okazuje 

się jednak, że Alex została zamordowana. 

Prywatne śledztwo zaczyna Erika Flack- pisarka i 

przyjaciółka Alex z dzieciństwa, do której dołącza 

miejscowy policjant Patrik Hedström. 

 

 

W najstarszym Wiedeńskim 

kościele dochodzi do 

tajemniczego mordu. Ciało 

mężczyzny, spoczywające pod 

amboną, pod 

literami AEIOU i 

datą 1439, 

otoczone jest 

świecami tworzącymi litery LI. 

Krótko potem dochodzi do dwóch 

kolejnych morderstw. We 

wszystkich przypadkach morderca 

zostawia wskazówki odwołujące się 

do Cesarza Fryderyka III. Ponoć 

zostawił on przesłanie kryjące się 

pod literami AEIOU. Powiązanie 

morderstw z żyjącym ponad 500 lat 

wcześniej cesarzem może odkryć 

tylko wybitny profesor symboliki, 

herbarzy i kodów – profesor Sina. 

 

 

 

Pewnego dnia na nienazwane 

miasto w nieznanym kraju 

spada epidemia białej ślepoty. 

Bez ostrzeżenia dotyka ludzi 

zajętych zwykłymi, 

codziennymi sprawami, nie 

oszczędzając nikogo. 

Władze w pośpiechu zamykają pierwszą grupę w 

nieczynnym szpitalu psychiatrycznym. Z dnia na 

dzień zamknięta społeczność zaczyna się rządzić 

własnymi, twardymi prawami, które szybko 

wyznaczają rolę ofiar i oprawców. I tylko jedna 

osoba wie, że nie wszyscy są ślepi. 

  

Hanna jest piękna, 

pociągająca i znacznie starsza 

od piętnastoletniego

 Michaela, który 

zakochuje się w niej bez 

pamięci. Chłopak zaczyna 

bywać w jej 

domu. Ich 

romans szybko 

przeradza się w 

namiętność, a częścią miłosnego 

rytuału staje się czytanie książek. 

Pewnego dnia Hanna znika bez 

śladu. Mija kilka lat. Michael, już 

student prawa spotyka ją na 

rozprawie sądowej. W trakcie 

procesu poznaje mroczną przeszłość 

swojej ukochanej. Stopniowo 

uświadamia sobie, że Hanna, 

niegdyś strażniczka w obozie 

koncentracyjnym, ukrywa prawdę, 

której wstydzi się bardziej niż 

popełnionych zbrodni. 
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PIRACI Z KARAIBÓW: 
ZEMSTA SALAZARA 

                          26 maja 

Kolejna część z cyklu „Piraci z 
Karaibów”. Nikczemny kapitan 
Salazar wraz ze swoją załogą 

piratów-zjaw ucieka z 
Diabelskiego Trójkąta i 
poprzysięga zemstę na 

wszystkich piratach. 
Nieuniknionej zagładzie 
próbuje zapobiec Jack 

Sparrow. Dowódca "Czarnej 
Perły" wyrusza w podróż, by 
odnaleźć Trójząb Posejdona, 

mistyczny artefakt dający 
władzę nad morzami, i użyć go 
w walce przeciwko Salazarowi. 
W główne role po raz kolejny 
wcielają się Johnny Depp oraz 

Orlando Bloom. 

DUNKIERKA 

                        21 lipca 

Alianccy żołnierze z Belgii, 
Wielkiej Brytanii, Kanady oraz 
Francji zostają otoczeni przez 

niemiecką armię i ewakuowani 
podczas najbardziej zaciekłej 
bitwy II Wojny Światowej. W 

filmie zagrają m.in. Tom Hardy, 
Cillian Murphy oraz Harry 

Styles. 

MUMIA 
 

                            9 lipca 

Komandos marynarki 
wojennej, Nick Morton, 

wyrusza z zespołem do Iraku, 
by odnaleźć ukrywającą się w 

bunkrze grupę terrorystów. Na 
miejscu odkrywa starożytny 

grobowiec, gdzie czyha ukryte 
niebezpieczeństwo. W rolach 
głównych Tom Cruise i Sofia 

Boutella. 

MROCZNA WIEŻA 
 

                      11 sierpnia 

Adaptacja sagi Stephena 
Kinga. Powojenny świat 

zaludniony przez mutanty, 
demony i wampiry przemierza 

Roland, poszukując 
tajemniczej Mrocznej Wieży. 

Zagrają m.in. Idris Elba i 
Matthew McConaughey. 

TO 
  
 

                      8 września 

W mieście Derry, lokalne dzieciaki znikają jeden po drugim, 
zostawiając po sobie tylko szczątki. Wkrótce potem, w miejscu 

znanym jako The Barrens, jednoczy się grupa siedmiorga dzieci, by 
walczyć z dziwnym i przerażającym klaunem, zwanym Pennywise.                

30 lat później, Mike Hanlon - jedyny z paczki, który pozostał w Derry 
wzywa pozostałych członków "Club Losers", gdyż w tajemniczy 

sposób znów znikają dzieci. Problem w tym, że wszyscy zapomnieli, 
co miało miejsce tamtego lata. Dzięki przysiędze krwi, przyjaciele z 

dzieciństwa znów się jednoczą. Muszą odzyskać swoje wspomnienia, 
odnaleźć "klucz" do zabicia Pennywise i zakończyć jego tyranię. 

HORROR 

PONAD WSZYSTKO 
 

9 czerwca 

Maddy to błyskotliwa 
osiemnastolatka z wielką 
wyobraźnią. Jest bardzo 

ciekawa świata, ale cierpi na 
bardzo rzadką chorobę. 

Krótko mówiąc, jest 
uczulona na cały świat. 

Dlatego od lat nie opuszcza 
sterylnego domu 

zaprojektowanego przez jej 
matkę. Jednak Olly, chłopak, 
który właśnie wprowadził się 
obok, nie zamierza pozwolić, 

by to stanęło im na 
przeszkodzie. Choć patrzą na 

siebie przez szyby, bez 
szansy na dotyk, łączy ich 

wyjątkowo silna więź. 
Pragną wspólnie poznawać 

świat i doświadczyć 
pierwszej miłości. Choć 

wiedzą, że konsekwencje 
mogą być ogromne, są 

gotowi zaryzykować 
wszystko, aby być razem. 
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Piłka ręczna 

- Reprezentantki Czarnogóry, Słowacji oraz Włoch to rywalki Biało-

czerwonych w kwalifikacjach EHF EURO 2018. Gospodarzem 

turnieju finałowego będzie Francja. Mistrzostwa Starego 

Kontynentu w roku 2018 odbędą się w dniach 30 listopada – 16 

grudnia. 

 

Tenis 

- Francuzi mają nowego idola. W półfinale prestiżowego turnieju w 

Monte Carlo zameldował się Lucas Pouille. 23-latek pokazał, że nie pęka 

w trudnych momentach. W decydującej partii odwrócił losy meczu z 

Pablo Cuevasem i wygrał 6:0, 3:6, 7:5. 

 

Siatkówka 

- Asseco Resovia Rzeszów ostatni sezon bez medalu w PlusLidze 

zakończyła w 2008 roku. Teraz sytuacja może się powtórzyć, bowiem 

w rewanżu o brąz z Jastrzębskim Węglem musi zwyciężyć za trzy 

punkty i jeszcze wygrać złotego seta. Czy zespół z Rzeszowa będzie                        

w stanie tego dokonać? 

 

F1 

- Robert Kubica wrócił za kółko wyścigowego bolidu i był 

zachwycony. Odżyły nadzieje fanów na powrót Polaka do 

Formuły 1.  

 

TEKST: W.Gołębiewska, IIC 
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Zespół redakcyjny „Monitora Traugutta”  
 
Marlena Baraban, IIIc; Kacper Chyla, Ic; Ewelina Dabrowska, IIb; Julia Gepner, Ic; 
Wiktoria Golebiewska, IIc; Paulina Grzywacz, IIb; Wiktoria Kozieja, IIc; Daniel 
Kwiatkowski, IIc; Krzysztof Lib, IIc; Dominika Nylec, IIa; Jolanta Zakrzewska, IIIc; Izabela 
Zwierzynska, Ic. 
 
 

Opiekun redakcji                            Kontakt: monitorTraugutta@traugutt.edu.pl                                                             
Anna Dorosz 
 
 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim profesorom, którzy mieli wkład                                      
w powstanie niniejszego wydania gazety, a przez to mieli zasadniczy wpływ na jej kształt 
oraz rozwój osobisty poszczególnych członków zespołu redakcyjnego.  
Szczególne podziękowania kierujemy do p. dyrektor A. Pallasch, nie tylko za pomoc w 
obróbce graficznej, wsparcie duchowe i motywacje do dzialania, ale równiez za 
stworzenie i udostepnienie pytan do konkursu Jeden z Dziesieciu. 
 
Wszystkich uczniów i profesorów zapraszamy do współpracy.  
Czekamy na wasze teksty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIASTO BANANOWE 

 
Składniki:  
 
3 bardzo dojrzałe średnie 
banany      
1,5 szklanki mąki pszennej 
50 g stopionego masła 
1 łyżeczka sody oczyszczonej 
1 jajko 
0,5 szklanki cukru 
100 g bakalii 

 

Przygotowanie:  
 
1. Mąkę mieszamy z sodą 

 
2. W drugiej misce 

mieszamy rozgniecione 
widelcem banany z 
cukrem, jajkiem, 
przestudzonym masłem i 
bakaliami 
 

3. Do mokrej masy 
dodajemy mąkę i szybko, 
ale dokładnie mieszamy 
 

4. Ciasto przekładamy do 
keksówki o rozmiarze 
25x12 cm i pieczemy w 
piekarniku nagrzanym do 
180 stopni przez ok 60 
minut. Ciasto powinno 
zbrązowieć 
 

5. Po upieczeniu wyjmujemy 
z piekarnika i studzimy 

 
 

 

Smacznego! 

 

 

 

Wiktoria Kozieja gotuje! 

 

 

ŁAMIGŁÓWKI MĄDREJ GŁOWKI „1 Z 10” 
 

21 kwietnia odbyły się, w naszej szkole, eliminacje do II Dzielnicowego Konkursu Jeden z dziesięciu. 
W tym etapie konkursu brało udział blisko 100 uczniów pięciu szkół podstawowych dzielnicy Wola. 
Dzieci mogły pochwalić się ogromną wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Teraz wy 
możecie się wykazać, a przy okazji zdobyć oceny. 
Odpowiedzcie na pytania z zakresu nauk przyrodniczych, zaznaczając prawidłowe odpowiedzi. Dwie 
pierwsze osoby otrzymują ocenę cząstkową bdb (5) z geografii, fizyki, przyrody, biologii lub chemii. 
 
1. Najbardziej płaską formą terenu jest (kotlina/równina/dolina) 
2. Otoczony wzniesieniami, obniżony, niewydłużony teren to (kotlina/równina/dolina) 
3. Wartości poziomic na mapie przedstawiają wysokości względne (prawda/fałsz) 
4. Za pomocą poziomic możemy odczytać wysokości bezwzględne (prawda/fałsz) 
5. Poziomice to linie na mapie łączące punkty o tej samej wysokości nad poziomem morza. 
(prawda/fałsz) 
6. Zagłębienie terenu o kształcie zbliżonym do okrągłego nazywa się (kotlina/dolina) 
7. Wysokość (względna/bezwzględna) wzgórza może wynosić do 300 m n.p.m. 
8. Dolina i kotlina są to (wklęsłe/wypukłe) formy terenu 
9. Latem wędrówka Słońca po niebie jest (krótsza/dłuższa) niż zimą. 
10. Równonoc jesienna przypada na (22 grudnia/23 września) 
11. Przesilenie letnie jest to (pierwszy/ostatni) dzień lata. 
12. 22 czerwca jest (najdłuższym/najkrótszym) dniem w roku. 
13. Pierwszego dnia lata dzień i noc mają po 12 godzin. (prawda/fałsz) 
14. Nowy rok szkolny rozpoczynamy jesienią. (prawda/fałsz) 
15. 21 marca to dzień równonocy wiosennej. (prawda/fałsz) 
16. W czasie przesilenia zimowego jest najkrótszy dzień w roku. (prawda/fałsz) 
17. W czasie górowania Słońce jest najwyżej nad widnokręgiem. (prawda/fałsz) 
18. Długość cienia przedmiotu zależy od pory dnia. (prawda/fałsz) 
19. Im Słońce jest wyżej nad widnokręgiem, tym krótsze cienie rzucają przedmioty. (prawda/fałsz) 
20. Przed wschodem Słońca cień jest najdłuższy. (prawda/fałsz) 
21. Pierwszego dnia wiosny Słońce zachodzi na (zachodzie/południowym zachodzie) 
22. Cień wieży będzie krótszy w (grudniowe/lipcowe) popołudnie niż w marcowe. 
23. Najdłuższa noc w roku jest 19/22 grudnia 
24. Od równonocy zaczyna się lato/wiosna 
25. Jakie zjawiska obserwujesz podczas wyładowań atmosferycznych towarzyszących burzy? 
elektryczne/świetlne/dźwiękowe 
26. Co spowodowało powstanie tęczy, jako zjawiska atmosferycznego? Rozszczepienie 
światła/Rozproszenie światła/Pochłanianie światła. 
27. Którego zjawiska atmosferycznego możesz się spodziewać w letnie popołudnie? 
Burzy/gołoledzi/Szronu/Szadzi. 
28. Które zjawisko atmosferyczne jest najbardziej niebezpieczne ze względu na duże spustoszenia 
jakie powoduje? Gołoledź/Trąba powietrzna/Szron/Mgła. 
29. Woda w postaci pary wodnej jest (niewidoczna/widoczna) 
30. Parę wodną można skroplić (podwyższając/obniżając) temperaturę 
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